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شـادى و نشـاط اجتمـاعى در محالت، 
مورد توجه شهردارى اصفهـان

ــى از نكات  ــت: يك ــهردار اصفهان گف ش
اساسى در مورد توجه شهردارى اصفهان 
در زمينه فعاليت هاى ورزشى قرار گرفته، 
ــاط در سطح  ــادابى و نش ايجاد فضاى ش
ــژاد در  ــدى جمالى ن ــت. مه محالت اس
ــيون اسكيت با تاكيد  ديدار رييس فدراس
ــير  ــه برنامه هاى اصفهان در مس بر اينك

ــت، اظهار  ــورى قرار گرفته اس محله مح
ــت: يكى از نكات  اساسى كه مورد داش

ــهردارى  ش ــه  در توج ــان  اصفه
ــه فعاليت هاى  ورزشى زمين
ــه، ايجاد  ــرار گرفت ق

ــادابى و نشاط  فضاى ش
در سطح محالت ... 
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ــر صالحى»  ــن در ديدار «على اكب ــت وزير ژاپ نخس
معاون رييس جمهورى و رييس سازمان انرژى اتمى 

كشورمان با وى در توكيو، از توافق «بر جام» ...

ــتر   متن نامه على رهبرى، مدير هنرى و رهبر اركس
سمفونيك تهران بدين شرح است:«با احترام فراوان 

خدمت رياست محترم جمهورى، جناب دكتر ...

ــاز جديد  ــوس افتتاح 4 ف ــمارش معك همزمان با آغاز ش
ــال جارى، اولين سكوى طرح توسعه  پارس جنوبى در س

فاز 19 پارس جنوبى به وزن تقريبى 2700 تن به ...

ــتان چهارمحال و بختيارى  رييس بنياد نخبگان اس
ــال و بختيارى  ــه در چهارمح ــر نخب گفت: 260 نف

شناسايى شده و اين افراد از حمايت هاى ... 

ــت: مطمئنا دليل  ــور گف ــاون اول رييس جمه مع
ــته  ــمال در گذش ــى توقف آزادراه تهران - ش اصل
ــت چرا كه  ــدم توانايى و ضعف مديريت بوده اس ع

منابع ...

هفته اى كه گذشت دوره اى تاثير پذير از سياست هاى 
اخير فدرال رزرو (بانك مركزى آمريكا) براى بازارهاى 
ــوالت اقتصادى و ارزى  عمده ارز، طال و نفت بود.تح
كشورهاى عمده در هفته منتهى به اول نوامبر 2015 

بيانگر آن است كه بازار ارز ...

ــت ازجام  ــك واليباليس ــت ، ي ــه  گذش ــه اى ك در هفت
ــگاه هاى جهان اخراج شد وپرسپوليس از جام حذفى  باش

كنار رفت، دعواى كى روش و عليرضا اسدى كه ...

استقبال نخست وزير ژاپن
از توافق « برجام» 

از فروپاشى مجدد اركسترها 
جلوگيرى كنيد

سـكوى غول پيكر گاز ايران 
روانه خليج فارس شد

شناسايى260نخبه در
 چهارمحال و بختيارى 

دليـل اصلى توقـف آزادراه 
تهران - شمال  

«ضعف مديريت» بوده است

دالر 
از اخراج هـاى خبـرساز  قيمـت طـال  را  شكـست

تا كليپ دردسرساز
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پيرو آگهى مزايده شماره 12646 مورخ 94/6/12 شهردارى آران و بيدگل در نظر دارد به 
استناد مصوبه شماره 1339 مورخ 94/5/29 شوراى اسالمى شهر آران و بيدگل نسبت به 
فروش قطعه زمين به شماره 17M واقع در شهرك سليمان صباحى بيدگلى به مساحت 
4000 م. م با قيمت پايه هر متر مربع 800/000 ريال از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد، 
ــرايط، اخذ مدارك  ــرايط دعوت به عمل مى آيد جهت اطالع از ش لذا از كليه واجدين ش
ــار نوبت دوم اين آگهى به  ــركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش و ش
ــهردارى آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمناً هزينه درج آگهى به عهده برنده مى باشد  ش

(كميسيون در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد). 

آگهى مـزايده (مرحله دوم) 

حسن ستارى  - شهردار آران و بيدگل

نوبت اول 

براي مصارف كشاورزي و كشت پاييزه ؛

زاينده رود دوباره جـارى شد
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ــران گفت: ايران، به تعهدات  ــازمان انرژى اتمى اي رييس س
ــل خواهد كرد تا  ــته اى به موقع عم خود در توافقنامه هس
ــود. به گزارش مهر: روحانى،  ــال لغو ش تحريم ها تا پايان س
رييس جمهور ايران هفته پيش بار ديگر تاكيد كرد، انتظار 
دارد تحريم ها تا پايان سال لغو و زمينه براى بازگشت ايران 

به نظام مالى و تجارى جهان فراهم شود.
ــازمان انرژى اتمى ايران نيز اين  على اكبر صالحى رييس س
هفته اعالم كرد: ايران كار خود را براى كاهش سانتريفوژهاى 
ــه  ــى از توافقنام ــوان بخش ــه عن ــوم ب ــازى اوراني غنى س
هسته اى آغاز كرده است. وى پس از سخنرانى درباره آينده 
ــا و مديران انرژى در  ــته اى ايران در جمع ديپلمات ه هس
ــر چيزى كه رييس جمهور مى گويد محقق  توكيو گفت: ه
خواهد شد.به موجب توافقنامه هسته اى كه ايران چهاردهم 
ــه با آمريكا و ديگر قدرت هاى جهانى امضا كرد، تهران  ژوئي

ــته اى  بايد پيش از لغو تحريم ها بخش زيادى از برنامه هس
ــتر تحليلگران پيش بينى مى كنند  خود را محدود كند.بيش
ــت، چهار تا  ــده اس ــم اكتبر آغاز ش ــد كه هجده ــن رون اي
شش ماه به طول انجامد، اما روحانى بارها اعالم كرده است 

انتظار دارد تحريم ها ماه دسامبر لغو شود.
ــورد جمع آورى  ــت: در م ــخنرانى خود گف ــى در س صالح
ــانتريفوژها احتمال نمى دهيم مشكل فنى خاصى وجود  س
ــام داده ايم و  ــن كار را بارها انج ــا اي ــد، زيرا م ــته باش داش

كارشناسان و مهندسان ما بسيار مجرب هستند.
بازطراحـى رآكتـور اراك، پـس از دريافـت سـند 

رسمى 5+1
ــنگين اراك هم كه بايد  ــاره موضوع رآكتور آب س وى درب
طراحى آن تغيير كند تا امكان توليد پلوتونيوم با غناى الزم 
براى ساخت تسليحات هسته اى در آن وجود نداشته باشد، 
ــان كرد: ايران منتظر دريافت يك سند رسمى از  خاطرنش
ــازمان انرژى اتمى ايران تصريح كرد:  1+5 است. رييس س
به طور قطع تا زمانى كه اين سند تهيه نشده است، ما هيچ 
ــنگين اراك صورت نخواهيم  اقدامى در مورد رآكتور آب س

داد.

ــت وزير ژاپن در ديدار «على اكبر صالحى» معاون  نخس
رييس جمهورى و رييس سازمان انرژى اتمى كشورمان 
با وى در توكيو، از توافق «بر جام» استقبال و بر اجرايى 

شدن آن تاكيد كرد.
ــه» در توكيو صورت گرفت. ــينزو آب ديدار صالحى با «ش

ــورمان در اين ديدار  ــى كش ــازمان انرژى اتم رييس س
ــاى ژاپن در طول مذاكرات  ضمن قدردانى از حمايت ه
ــس انرژى  ــران با آژان ــد همكارى اي ــه رون ــته اى، ب هس
ــر جام  ــدن ب ــه راه و اجرايى ش ــاس نقش ــر اس ــى ب اتم

تاكيد كرد.
ــامبر) آژانس  ــا 24 آذرماه (15 دس ــت: ت وى اظهار داش
ــود را از برنامه  ــى خ ــى، ارزياب ــى انرژى اتم ــن الملل بي
صلح آميز هسته اى ايران اعالم مى كند و پيش بينى ما 
اين است كه در اوايل دى ماه (اواخر دسامبر) روز اجراى 
برجام فرا مى رسد.صالحى با يادآورى زمينه هاى توسعه 

ــترك وزراى امور خارجه  ــط ايران و ژاپن، بيانيه مش رواب
ــاره به طرح  ــران و ژاپن را مورد توجه قرار داد و با اش اي
ايجاد مركز ايمنى هسته اى در برجام، از مساعدت طرف 
ــرد.وى با تجديد  ــتقبال ك ــى در ايجاد اين مركز اس ژاپن
دعوت از سوى دكتر روحانى رئيس جمهورى كشورمان 
ــت وزير ژاپن براى سفر به تهران، خواستار ايجاد  از نخس
زمينه الزم براى توسعه روابط تجارى، اقتصادى با تمركز 
بر بازاريابى و توليد مشترك بين ايران و ژاپن شد.نخست 
ــحالى از سفر صالحى به ژاپن، به  وزير ژاپن با ابراز خوش
شرايط متشنج امنيتى منطقه خاورميانه با حضور جريان 
ــزوم تقويت همكارى ايران و  ــاره و بر ل مخرب داعش اش
ژاپن و توسعه آن در جهت مقابله با اين تهديدات تاكيد 
كرد.«آبه» نيز متقابال ضمن دعوت از آقاى روحانى براى 
بازديد از ژاپن، بر گسترش روابط تجارى دو كشور به ويژه 

پس از اجرايى شدن برجام تاكيد كرد. 
ــى ايران  ــس انرژى اتم ــى رييس آژان ــى اكبر صالح عل
ــور ديدار و  ــاه جارى به منظ ــم آبان م ــنبه ده روز يكش
ــركت در  ــام هاى عالى رتبه ژاپنى و ش ــت وگو با مق گف

اجالس «پاگوآش» وارد توكيو شد.

صالحى :
ايران تعهدات خود را 
به موقع اجرا مى كند

استقبال نخست وزير ژاپن از 
توافق « برجام»

سردار دهقان :
نيروهاى مسلح، تهديدات را با واكنش سريع 

دفع كنند

ادعاى وال استريت ژورنال 
در باره دستگيرى تاجر ايرانى-آمريكايى

ــالمى ايران  ــلح جمهورى اس وزير دفاع گفت: نيروهاى مس
قادر مى باشند متناسب سطح و نوع تهديد با واكنش سريع 

نسبت به مهار و دفع آن قاطعانه اقدام كنند.
ــين دهقان وزير دفاع جمهورى اسالمى ايران  ــردار حس س
ــاى نمايندگى هاى جمهورى اسالمى ايران در  در جمع روس
ــريح تحوالت و شرايط  ــور طى سخنانى با تش خارج از كش
منطقه اى و جهانى، از بصيرت، هوشمندى، دشمن شناسى 
ــى،  ــوان رمز پيروزى در عرصه هاى سياس ــت به عن و مقاوم
ــدار دفاعى همراه با  ــرد و گفت: اقت ــى و امنيتى ياد ك دفاع
ديپلماسى فعال دفاعى و ايفاى نقش هم تكميلى با سياست 
خارجى، ارتقاء بخش ضريب امنيتى و افزايش دهنده قدرت 

بازدارندگى جمهورى اسالمى ايران است.
دهقان تصريح كرد: بايد با تبديل شرايط فعلى، ظرفيت ها، 
ــا رويكرد مديريت  ــا و توانمندى هاى داخلى را ب قابليت ه
ــرفت  ــادى و اقتصاد مقاومتى براى نيل به تعالى و پيش جه
كشور، فعال و با تعامل گسترده در جامعه بين الملل زمينه را 
براى تحقق امنيت پايدار در منطقه و جهان عارى از خشونت 

فراهم كرد.
ــه مقام معظم  ــرد: تدابير حكيمان ــان ك وزير دفاع خاطرنش
ــه جانبه دولت  ــت ها و اقدامات هم ــرى در كنار سياس رهب
ــده امروز جمهورى  ــه داخلى و خارجى، موجب ش در عرص
ــتيابى به جايگاه شايسته خود در  ــالمى ايران ضمن دس اس
ترتيبات امنيتى منطقه، بتواند قدرتى را خلق كند كه نظام 
ــلطه قادر به تحقق اهداف توسعه طلبانه و تجاوزگرانه اش  س

ــخنان خود با تشريح  ــد.دهقان در بخش ديگرى از س نباش
ــال گذشته در  اقدامات و فعاليت هاى وزارت دفاع طى دو س
ــدرت نظامى و افزايش  ــاى مختلف به ويژه توليد ق عرصه ه
ــت  ــده اس ــور گفت: اين روند موجب ش ــوان دفاعى كش ت
نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران قادر باشند متناسب 
ــريع نسبت به مهار و دفع  ــطح و نوع  تهديد با واكنش س س

آن قاطعانه اقدام كنند.
ــق همكارى دفاعى  ــعه و تعمي وزير دفاع با بيان اينكه توس
ــايگان ازاولويت هاى  ــژه همس ــورهاى منطقه به وي ــا كش ب
ــى رود، بر  ــمار م ــورمان به ش ــى دفاعى كش اصلى ديپلماس
ــاى جمهورى  ــاى نمايندگى ه ــازنده روس ــش مهم و س نق
ــامى ايران در خارج از كشور تاكيد و از همكارى و تعامل  اس
ــكر و  ــبرد اين روند تش ــك وزارت امور خارجه در پيش نزدي

قدردانى كرد.

ــات  ــل از مقام ــه نق ــال ب ــتريت ژورن ــه وال اس روزنام
ــايبرى ايران طى  ــه ارتش س ــد ك آمريكايى مدعى ش
ــت باراك اوباما  ــته ايميل مقامات دول هفته هاى گذش
را هك كرده است و همين امر موجب دستگيرى تاجر 

ايرانى-آمريكايى در تهران شده است.
ــايبرى  ــتند كه ارتش س مقامات آمريكايى مدعى هس
ــاب  ــل ها و حس ــر، ايمي ــاى اخي ــه ه ــران در هفت اي
ــات دولت  ــاى اجتماعى مقام ــبكه ه ــاى كاربرى ش ه
ــكا را هك  ــورى آمري ــس جمه ــا» ريي ــاراك اوبام «ب
ــتگيرى تاجر  ــب دس ــر موج ــن ام ــدو همي ــرده ان ك

ايرانى-آمريكايى در تهران شده است.
ــل از اين مقامات  ــتريت ژورنال به نق ــه وال اس روزنام
ــتگيرى  آمريكايى گزارش كرد كه اخيرا مصادف با دس
ــيامك نمازى» مدير ايرانى آمريكايى  ــته «س ماه گذش
دفتر برنامه ريزى استراتژيك كمپانى نفتى «كرسنت» 
در تهران، حمالت سايبرى ايران به سازمان هاى دولت 

آمريكا افزايش يافته است.
ــه كاركنان دولت  ــات آمريكايى مى گويند ك اين مقام
ــراد از جمله  ــرى از اف ــروه بزرگ ت ــان گ ــا در مي اوبام
ــامانه هاى  ــتند كه س ــگاهيانى هس خبرنگاران و دانش

رايانه اى آنها در هفته هاى اخير هك شده است.
ــته از افرادى  ــت كه آن دس گزارش ها حاكى از آن اس
كه در دولت اوباما هدف حمله سايبرى قرار گرفته اند، 
ــامل مقاماتى مى شوند كه در دفتر امور ايران و اداره  ش

امور خاور نزديك وزارت خارجه آمريكا كار مى كنند.

ــد: «مقامات  ــت آمريكا مدعى ش ــى از مقامات دول يك
ــيارى از آنهايى هستند كه هدف  آمريكايى در بين بس
حمالت اخير سايبرى قرار گرفته اند. مقامات آمريكايى 
ــايبرى احتماال  ــد كه برخى از حمالت اخير س معتقدن
ــات مربوط به شهروندانى با دو تابعيت و غيره  به گزارش

كه در ايران دستگير شده اند، ارتباط دارد».
ــن اتهاماتى  ــى چني ــى در حال ــات آمريكاي ــن مقام اي
ــزارش روزنامه  ــرده اند كه بنا به گ ــه ايران وارد ك را ب
ــخنگويان هيات ايران  ــتريت ژورنال، يكى از س وال اس
ــه تهران  ــورك اعالم كرد ك ــل در نيوي ــازمان مل در س
به طور دائم به دروغ متهم به راه اندازى جنگ سايبرى 
ــال، اين  ــتريت ژورن ــزارش وال اس ــود.طبق گ ــى ش م
ــيارى  ديپلمات ايرانى مى گويد: «ايران خود هدف بس

از حمالت سايبرى قرار گرفته است».

ــا دليل اصلى  ــاون اول رييس جمهور گفت: مطمئن مع
ــته عدم توانايى  ــمال در گذش توقف آزادراه تهران - ش
ــرا كه منابع مالى مورد  ــت چ و ضعف مديريت بوده اس
ــوان آن را  ــوده كه نت ــروژه آنقدر نب ــراى اين پ ــاز ب ني

تامين كرد.
ــاون اول  ــحاق جهانگيرى مع ــنيم، اس ــه گزارش تس ب
ــه ى اول  ــد از قطع ــان بازدي ــور در جري رييس جمه
ــتى با حضور مديران  ــمال، در نشس آزادراه تهران- ش
ــن آزادراه، از وزارت  ــراى اي ــدركاران اج ــت ان و دس
ــكاران،  ــتضعفان، پيمان ــاد مس ــازى، بني راه و شهرس
ــن پروژه  ــدركاران اي ــت ان ــه ى دس ــاوران و هم مش
ــروز عزم و  ــبختانه ام ــت: خوش ــرد و گف ــى ك قدردان
اراده ى جدى براى اجراى اين پروژه ى بزرگ ملى ايجاد 
ــاهد اتمام آن در موعد مقرر  ــده است و اميدوارم ش ش

باشيم.
ــروژه اى  ــمال را پ ــران- ش ــروژه ى آزادراه ته وى پ
ــمرد و با بيان اينكه مردم از  پراهميت براى مردم برش
ــع و انتظار جدى  ــداث اين آزادراه توق ــت براى اح دول
ــفانه طوالنى شدن زمان  ــان كرد: متأس دارند خاطرنش
احداث اين پروژه باعث شده تا مردم نسبت به  طوالنى 
ــدن اين پروژه انتقاد جدى داشته باشند و بعضا اين  ش

انتقادات در قالب طنز مطرح مى شود.
ــاره به اينكه در بسيارى  معاون اول رييس جمهور با اش
ــود و يا روند  از كارها و پروژه ها كه به موقع اجرا نمى ش

اجرايى آن با كندى مواجه مى شود، علت اصلى را ناشى 
ــايى و حل  ــت و بر لزوم شناس از ضعف مديريت دانس
ــرد و افزود: اگر مديران عزم و  اين گونه موانع تاكيد ك
اراده ى جدى براى اتمام به موقع پروژه نداشته باشند، 
ــات و موانع قانونى متعددى براى عدم انجام كار  توجيه
ــرد و برعكس چنانچه مديران از عزم و  پيدا خواهند ك
ــند  ــدى براى اجراى پروژه ها برخوردار باش اراده اى ج
ــير و روند  هيچ دليل و مانعى نمى تواند آنها را در مس

اجراى كار متوقف سازد.
ــواره دليل و مانع اصلى عدم  ــرى ادامه داد: هم جهانگي
ــع پروژه ها عدم توانايى و ضعف مديريت  اجراى به موق
ــت كه يك مدير خوب بايد از  ــت و اين در حالى اس اس
ــجاعت تصميم گيرى، پيگيرى و خالقيت برخوردار  ش
ــى يافتن راهكارهاى  ــراى عبور از موانع تواناي بوده و ب

الزم را داشته باشد.
ــداث آزادراه  ــدى اح ــف و كن ــه توق ــاره ب ــا اش وى ب
ــته تصريح كرد:  ــاى گذش ــال ه ــمال در س تهران- ش
ــدم توانايى و ضعف  ــل اصلى اين توقف ع مطمئنا دلي
ــت چرا كه منابع مالى مورد نياز براى  مديريت بوده اس
اين پروژه آنقدر نبوده كه نتوان آن را تامين كرد و توان 
مهندسى و پيمانكارى كشور نيز براى اجراى اين پروژه 

مهياست.
ــخنان خود با  ــه س ــور در ادام ــاون اول رييس جمه مع
ــت كه از  ــردم فرصتى اس ــه م ــه خدمت ب ــان اينك بي

ــرد، گفت: انجام  ــدا در اختيار ما قرار مى گي ــب خ جان
ــه ى ملت پاك  ــدگار از حافظ ــزرگ و مان ــاى ب كاره
ــووالن خود  ــد و مردم قدردان زحمات مس نخواهد ش

هستند.
ــت اندركاران  جهانگيرى با تأكيد بر اينكه دولت از دس
ــمال حمايت مى كند،  اجراى پروژه ى آزادراه تهران-ش
ــز پرداخت  ــكاران را ني ــت مطالبات پيمان ــزود: دول اف
ــا و تدابير خوبى  ــرد و براى اين امر راهكاره خواهد ك

انديشيده شده است.
ــا بيان  ــه ب ــز در اين جلس ــازى ني ــر راه و شهرس وزي
ــروژه ى آزادراه  ــرفت پ ــچ مانعى براى پيش ــه هي اينك
ــت: تمام تالش ما اين  ــمال وجود ندارد، گف تهران- ش
ــروژه از فناورى هاى جديد  ــراى اين پ ــت كه در اج اس
استفاده كنيم و عالوه بر رعايت اصول فنى و مهندسى، 
ــازى  اقدامات الزم را از حيث معمارى جاده براى زيباس
ــمال از  ــت تا آزادراه تهران- ش ــز به كار خواهيم بس ني

زيبايى معمارى برخوردار شود.
ــتضعفان كه  ــه همچنين رييس بنياد مس در اين جلس
ــر عهده دارد  ــدى از احداث پروژه را ب ــهم 50 درص س
ــام تعهدات الزم  ــدى اين بنياد براى انج ــم ج از تصمي
ــان مقرر خبر  ــداث اين آزادراه در زم ــه ى اح در زمين

داد.
در اين نشست مشاورين و مسووالن پروژه  نيز گزارشى از 
عمليات حفارى تونل ها و مراحل مختلف احداث آزادراه 
ــه كردند و به بيان توضيحاتى در خصوص اطالعات  ارائ
كلى آزادراه تهران- شمال از جمله طول آزادراه، تعداد 
ــده در  ــول تونل ها و پل ها، اهم اقدامات انجام ش و ط
يك سال گذشته و منابع مالى مورد نياز تا پايان پروژه 

پرداختند.
ــمال طول  ــداث آزادراه تهران-ش ــت با اح ــى اس گفتن
ــت به  ــر 185 كيلومتر اس ــال حاض ــه در ح ــير ك مس
ــه از اين ميزان  ــر كاهش خواهد يافت ك 120 كيلومت

بالغ بر 90 كيلومتر تونل احداث خواهد شد.

جهانگيرى:

دليل اصلى توقف آزادراه 
تهران - شمال 

«ضعف مديريت» بوده است
ــخنگوى جمعيت ايثارگران گفت: از اثرات مثبت  س
ــتراتژى  ــه رهبرى در مورد برجام اين بود كه اس نام
ــره واقعى  ــيد و چه ــش قهرمانانه به نتيجه رس نرم
ــناخته و عامل وحدت و همدلى در كشور  آمريكا ش

شد.
ايثارگران  ــت  ــخنگوى جمعي ــف اهللا فروزنده س لط
ــر انقالب  ــه نامه رهب ــاره ب ــالمى، با اش ــالب اس انق
ــس از اينكه  ــت: امروز پ ــورد برجام اظهار داش در م
ــى را در مورد  ــه تاريخ ــرى نام ــم رهب ــام معظ مق
ــرط هايى را تعيين  ــد و پيش ش ــه كردن ــام ارائ برج
ــع انفعال  ــه موض ــى را ب ــتكبار جهان ــد، اس فرمودن

كشاندند.
ــه رهبرى در مورد  ــاره به اثرات مثبت نام وى با اش
ــرات مثبت نامه رهبرى اين  ــام گفت: يكى از اث برج
ــتراتژى نرمش قهرمانانه به نتيجه رسيد  بود كه اس
ــناخته و عامل وحدت و  ــى آمريكا ش ــره واقع و چه

همدلى در كشور شد.
سخنگوى جمعيت ايثارگران افزود: همچنين با اين 
ــكى و دفاعى و راهبرد ما در منطقه  نامه قدرت موش
حفظ شد و 1+5 با جمهورى اسالمى ايران به عنوان 

قدرت واقعى در منطقه مذاكره كردند.
ــچ نتيجه اى را  ــد: از مذاكره هي ــده يادآور ش فروزن
ــكالت اقتصادى نمى توان اميد داشت  براى حل مش
ــا بايد همه همت خود را بر توانمندى و ظرفيت  و م
ــراى اقتصاد مقاومتى  ــم و راه آن اج داخلى بگذاري

است.
ــاد مقاومتى  ــت هاى اقتص ــزود: ترجمه سياس وى اف
ــت و  حمايت از توليد ملى و رفع موانع توليدات اس

اين كار نياز به قاطعيت دولت دارد.

فروزنده:
نامه رهبر انقالب در مورد 

برجام، چهره واقعى آمريكا را 
به نمايش گذاشت

اخبار كوتاه

ــى اقتصادى ما عدم  ــور گفت: نتيجه نظام فعل وزير كش
ــت و موجب  ــور اس ــادل و توازن مناطق مختلف كش تع

شكاف عظيم اقتصادى مى شود كه بايد اصالح شود.
ــا رحمانى فضلى، در جمع مردم طبس در محل  عبدالرض
آستان مبارك حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع)، اظهار 
ــور اعتقاد دارند كه راه  ــخص رييس جمه كرد: دولت و ش
ــردم، اقتصاد مقاومتى  ــكالت اقتصادى م اصلى حل مش
است و آن را موجب قدرت ملى مى دانند و قصد دارند كه 
آن را به عنوان الگو و تجربه اى موفق به دنيا معرفى كنند.
وى با تأكيد بر توجه به ظرفيت هاى داخلى كشور و عدم 
ــتاى  ــور به نفت، افزود: دولت در راس ــكاى اقتصاد كش ات
ــبى را تهيه كرده و  ــاد مقاومتى طرح مناس تحقق اقتص
تحويل مقام معظم رهبرى داده تا از رهنمودهاى ايشان 
ــال 1395 و  ــتفاده كند كه اين طرح در بودجه س نيز اس
ــم توسعه كشور اعمال خواهد شد.وزير كشور  برنامه شش
به انتخابات پيش رو اشاره كرد و گفت: انتخابات اين دوره 
ــكوه قانونى و سالم سياسى  بايد به عرصه رقابت هاى باش
تبديل شود و در راستاى نمايش بيش از پيش اقتدار ملى 
و اتحاد مردم قرار گيرد.وى گفت: ما امت برگزيده ايم كه 
ــا، ائمه و واليت را ادامه  ــين داريم و خط انبي على و حس
مى دهيم و قصد داريم اين انقالب را به لطف خدا به ظهور 
ــدل و صلح در جهان  ــريت كه منادى ع منجى عالم بش

است پيوند بدهيم و اين راه را نيمه نخواهيم گذاشت.
ــى آمريكا در صحراى  ــت حمله نظام وى به واقعه شكس
ــر  ــيارى در سراس ــرد و افزود: مردم بس ــاره ك طبس اش
ــاهده محل شكست آمريكا در طبس  جهان تمايل به مش
ــگر ابابيل بود دارند كه الزم است  ــازى واقعه لش كه بازس
ــت به موزه  ــكان كه افتخارى براى اين منطقه اس اين م
ــح كرد: جواب  ــود.رحمانى فضلى تصري عبرت تبديل ش
ــدان مغرور جز با  ــت و با قدرتمن قدرت همان قدرت اس
قدرت نمى توان برخورد كرد، ما براى احقاق حقوقمان از 
ــتفاده مى كنيم و مذاكره را هم  همه روش هاى قانونى اس
روشى قانونى مى دانيم كه اين روش، استمرار همان خط 
ــت.وى با اشاره به درگيرى هاى  13 آبان و خط واليت اس
ــوريه، يادآور شد: تشكيل گروه هايى  5 ساله در كشور س
مانند داعش، جيش النصر، طالبان و القاعده كه با دولت هاى 
مستقر وارد جنگ مى شوند به صورت كامال سازمان يافته 
ــت كه با هدف مقابله با اسالم اصيل و با جهت گيرى  اس
ــتانش در منطقه  ــط آمريكا و هم دس ــوى ايران توس به س

دنبال مى شود.
ــا 50 كيلومترى  ــرد: خط قرمز م ــور تصريح ك وزير كش
مرزهاى ايران و عتبات عاليات است كه در صورت تعرض 
ــما وارد عمل خواهيم  ــمنان به اين خطوط قرمز رس دش

شد.

وزير كشور:
درصورت تعرض دشمنان به خطوط 
قرمزمان رسما وارد عمل مى شويم

اولين همايش سياسى 
مشترك فرماندهان و استادان 
دانشگاه هاى ارتش برگزار شد

ــترك فرماندهان و  ــى مش ــش سياس ــن هماي اولي
ــتادان دانشگاه هاى افسرى آجا به همت سازمان  اس

عقيدتى سياسى ارتش برگزار شد.
ــترك فرماندهان و  ــى مش ــش سياس ــن هماي اولي
ــگاه هاى افسرى آجا به همت سازمان  استادان دانش
ــالن همايش هاى  ــش در س ــى ارت ــى سياس عقيدت
ــروى زمينى با  ــى(ع) ني ــرى امام عل ــگاه افس دانش
ــالم والمسلمين آل هاشم، رييس  حضور حجت االس
ــالم  ــى ارتش، حجت االس ــازمان عقيدتى سياس س
ــوراى سياست گذارى  ــلمين تقوى، رييس ش والمس
ــور و جمعى از فرماندهان ارشد آجا  ائمه جمعه كش

برگزار شد.
سرهنگ اكرمى نيا، معاون سياسى سازمان عقيدتى 
سياسى ارتش و دبير اين همايش با اشاره به اهداف 
و محورهاى همايش گفت: افزايش بصيرت و ارتقاى 
سطح آگاهى هاى سياسى كاركنان و فرماندهان آجا 
به عنوان گروه مرجع و تاثيرگذار، تقويت همگرايى و 
وحدت رويه در اجراى برنامه هاى آگاه سازى سياسى 
ــر فرماندهان و  ــطح ارتش، تعامل و تبادل نظ در س
ــتادان در خصوص موضوعات فرهنگى و بررسى  اس
آخرين تحوالت منطقه، از جمله اهداف و محورهاى 

برگزارى اين همايش است.
ــتادان برگزيده ارتش  ــش از اس ــان اين هماي در پاي

تقدير شد.

با تاكيد بر مسووليت عربستان 
در قبال فاجعه منا؛

 اميرعبداللهيان: سرنوشت
 ركن آبادى به طور ويژه در

دست پيگيرى است
معاون عربى و آفريقاى وزارت امور خارجه كشورمان، 
ــتان نسبت به فاجعه منا مسوول  با بيان اينكه عربس
ــه حقوقى آن را  ــه تبعات، از جمل ــت و بايد هم اس
ــت غضنفر  ــود، از پيگيرى ويژه سرنوش ــل ش متحم

ركن آبادى، خبر داد.
ــن مطلب اظهار  ــين اميرعبداللهيان، با بيان اي حس
داشت: در جريان مذاكرات اخير رييس سازمان حج 
ــول كشورمان در جده با مقامات  و زيارت و سركنس
ــت آقاى  ــعودى، بار ديگر موضوع تعيين سرنوش س
ــابق ايران در لبنان) به صورت  ركن آبادى (سفير س

ويژه پيگيرى شد.
ــراى چندمين  ــن موضوع ب ــان اينكه  اي ــا بي وى ب
ــت،  ــده اس ــعودى در تهران منتقل ش به كاردار س
ــت آخرين  ــن وضعي ــا تعيي ــرى ها ت ــت: پيگي گف
ــا جديت ادامه  ــود فاجعه منا بدون اغماض و ب مفق

مى يابد.
ــرد: در  ــان ك ــور خارجه خاطرنش ــر ام ــاون وزي مع
ــط  ــطح بين الملل نيز عالوه بر طرح موضوع توس س
ــازمان ملل،  ــورمان با مقامات س ــر خارجه كش وزي
ــوع پيگيرى  ــرخ جهانى، موض ــق صليب س از طري

مى شود.
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ــاز جديد  ــاح 4 ف ــوس افتت ــمارش معك ــا آغاز ش همزمان ب
ــكوى طرح توسعه فاز  پارس جنوبى در سال جارى، اولين س
19 پارس جنوبى به وزن تقريبى 2700 تن به منظور نصب در 

درياى راهى آب هاى خليج فارس شد.
همزمان با آغاز شمارش معكوس به منظور افتتاح و راه اندازى 
ــعه فازهاى 15 تا 18 پارس جنوبى در سال  رسمى طرح توس
ــركت ملى نفت ايران آغاز توليد  جارى، يكى از برنامه هاى ش
ــاز 19، 20 و 21 اين ميدان  ــه ف ــى گاز طبيعى در س آزمايش

مشترك گازى در خليج فارس است.
ــارى چاه هاى  ــن مراحل حف ــاس هم اكنون آخري بر اين اس
دريايى، ساخت و نصب سكوها و سازه هاى فراساحلى، احداث، 
ــازى گاز طبيعى در  ــيرين س نصب و راه اندازى واحدهاى ش
ــه فاز پارس جنوبى توسط پيمانكاران  ــگاه هاى اين س پااليش

ايرانى در حال انجام است.
ــناور  ــعه فاز 19 پارس جنوبى، ش ــرو در ادامه روند توس از اين
حامل عرشه فاز 19C  پارس جنوبى به منظور نصب اين سازه 
غول پيكر گازى وارد آب هاى خليج هميشه فارس شده است. 
ــكوى دو هزار و 700 تنى طرح توسعه فاز 19  بر اين اساس س

ــكوى پروژه هاى معروف  پارس جنوبى به عنوان نخستين س
ــت كه در مدت سه سال  به توسعه 35 ماهه پارس جنوبى اس
ــده و از حدود دو هفته  ــاخته ش ــته در يارد خرمشهر س گذش
ــته، عمليات بارگيرى و مهاربندى اين سكو بر روى بارج  گذش

حامل  آن انجام گرفته است.
ــكو از ظرفيت فراورش بالغ بر يك ميليارد فوت مكعب  اين س
گاز طبيعى در روز برخوردار بوده و پيش بينى مى شود حمل 
ــكوى غول پيكر گازى در آب هاى خليج فارس  دريايى اين س
ــركت مهندسى و ساخت  در مدت زمان 5 روزه انجام شود. ش
تاسيسات دريايى ايران اعالم كرد: بر اساس برنامه زمان بندى 
ــود بعد از انجام عمليات نصب  تعريف شده پيش بينى مى ش
عرشه فاز C 19، بالفاصله عمليات هوكاپ (اتصال بخش هاى 
ــازه)، پيش راه اندازى و راه اندازى سكو آغاز شود. مختلف س
ــركت ملى نفت  ــده با  ش ــا برنامه ريزى هاى انجام ش مطابق ب
ايران، سكوى ياد شده بعد از نصب، ابتدا فرآورش 500 ميليون

ــى دى دو فاز يك  را  ــكوى اس پ  فوت مكعب گاز مربوط به س
براى انتقال به پااليشگاه فاز 19برعهده خواهد داشت.

ــال  ــكوى فاز 19C در بهار س ــردارى از چاه هاى س با بهره ب

ــارد فوت مكعب  ــكو ظرفيت فرآورش يك ميلي آينده، اين س
ــكوى اس پى دى دو و فاز 19) را  گاز طبيعى (گاز توليدى س

خواهد داشت.
ــده، در حال حاضر سكوى  ــاس آخرين آمارهاى ارائه ش براس
ــرفت فيزيكى 95 درصدى برخوردار است و  فاز C 19 از پيش
با بهره بردارى از توليد اين سكو، ظرفيت گازى كشور بيش از 
يك ميليارد فوت مكعب افزايش مى يابد.هدف از طرح توسعه 
ــتاندارد متر  فاز 19 پارس جنوبى، توليد روزانه 50 ميليون اس
ــكه ميعانات گازى، 400 تن  ــيرين، 77 هزار بش مكعب گاز ش
گوگرد، 1.1 ميليون تن گاز مايع و حدود يك ميليون تن اتان 

به منظور تامين خوراك صنايع پتروشيمى است.
ــاحلى فاز 19 پارس جنوبى از 21 حلقه چاه،  تاسيسات فراس
ــط 32 اينچى انتقال گاز  ــكوى اصلى و اقمارى، دو خ چهار س
ــكى در مجموع به طول ــكوهاى اصلى به پااليشگاه خش از س
ــته خط 5/4 اينچ تزريق MEG و دو   260 كيلو متر و دو رش
رشته خط 18 اينچى پوشش دار انتقال گاز از سكوهاى اقمارى 
به ورودى سكوهاى اصلى در مجموع به طول 12 كيلومتر  در 

خليج فارس است.

از اسب عربى و ميمون گرفته تا بز و گوسفند از جمله حيواناتى هستند كه با اهداف مختلفى از جمله 
اصالح و تكثير نژادى، انجام آزمايش ها و استفاده در موارد تفريحى و ورزشى به كشور وارد مى شوند.

حيواناتى از جمله جوجه هاى مختلف با نژادهاى متفاوت، بز و گوسفند از جمله حيواناتى هسند كه 
با هدف تكثير نژادى به ايران آورده مى شوند، اما به غير از اين حيوانات مولد نژاد اسب و ميمون نيز 
به ايران وارد مى شود كه هدف از واردات در وهله نخست تفريحى و هدف ديگر انجام آزمايش ها 

براى ساخت سرم و واكسن است.
ــال، ايران مجموعا بيش از ــت امس ــش ماهه نخس ــان مى دهد كه در ش آمارهاى گمركى نش

 875 هزار دالر جوجه از جمله جوجه يك روزه گوشتى، جوجه اجداد تخم گذار يك روزه، جوجه 
مادر يك روزه تخم گذار وجوجه مادرگوشتى يك روزه از دو كشور به ايران وارد شده اند.

ــارات حدود ــزار دالر و ام ــش از 664 ه ــا بي ــه مجموع ــب در مدت مذكور فرانس ــن ترتي به اي
 212 هزار دالر جوجه مولد نسل به ايران فروخته است كه احتماال امارات واسطه صادرات است نه 
كشور توليدكننده آن. فرانسه عالوه بر جوجه براى تكثير نژادى بز نيز به ايران صادر مى كند. بنابراين 
در 6 ماه نخست سال اين كشور مجموعا به ميزان 18 هزار و 600 كيلو بز زنده مولد نژاد خالص را 

كه حدودا 400 هزار دالر ارزش دارد به ايران فروخت.
ــفند نيز از جمله ديگر حيواناتى است كه ما از فرانسه  ــان مى دهد كه گوس آمارهاى گمركى نش
خريدارى مى كنيم كه حجم واردات اين حيوان نيز در نيمه نخست سال از اين كشور به كمتر از 
90 هزار دالر مى رسد. البته در كنار فرانسه،  افغانستان نيز به ايران 30 هزار دالر گوسفند فروخته 
است. اما همه حيواناتى كه به ايران وارد مى شوند نيز به منظور تكثير نژاد نيستند، به اين ترتيب 
ميمون از جمله حيواناتى است كه براى اهداف آزمايشى در بحث سرم و واكسن سازى مورد استفاده 
قرار مى گيرد. ايران طى نيمه نخست امسال كمتر از يك ميليون و 500 هزار دالر اسب خريده است، 
كه بيشترين ميزان آن مربوط به آلمان و بعد از آن روسيه است.شتر از جمله حيواناتى است كه 
اگرچه نام آن از ليست واردات امسال خط خورده است، اما ايران سال گذشته كمتر از يك ميليون 

دالر از اين حيوان را از پاكستان و افغانستان به كشور وارد كرده بود.

ــور  ــاون فنى راه آهن كش مع
ــم انبوه  ــه دليل حج گفت: ب
بار و ترددات در بخش ميانى 
ــور پروژه دو خطه كردن  كش
ــت اقدام  آن محدوده در دس

است.
حمد زاده اظهار كرد: با عنايت 
ويژه دولت تدبير و اميد براى 
ــبكه حمل و نقل  ــعه ش توس
ريلى در طول دو سال گذشته 
ــبت قابل توجهى افزايش  نس
ــعه حمل  اعتبار را براى توس
ــراى افزايش  ــى ب و نقل ريل
ــبكه ريلى كشور  راندمان ش

شاهد بوده ايم.
وى تصريح كرد: كميته هاى متعددى براى استفاده حداكثرى از شبكه ريلى تعريف شده 
ــال مالى جارى، سالى سخت بوده خاطر  است.معاون فنى راه آهن كشور با بيان اينكه س

نشان كرد: اميدواريم با منابع موجود بتوانيم به وظايف خودعمل كنيم.
ــكالت متعددى افتتاح و به بهره  وى ادامه داد: اتصال شبكه ريلى به زاهدان تا مرز با مش
بردارى رسيد كه در ابتدا ساعت سير نزديك به 22 ساعت رسيده كه هنوز بايد كاهش يابد.

وى خاطر نشان كرد: تا قبل از پايان دولت زمان سير را بايد به زمان مناسب ترى رساند.
محمدزاده عنوان كرد: براى رفع مشكالت شبكه ريلى كرمان –زاهدان، راه آهن تقبل كرده 

طرح عمرانى كه براساس آن پروژه شروع شده به راه آهن برگردد.

ــكو با ايران و تركيه در مورد امكان  معاون نظارت كشاورزى روسيه در اين باره گفت: مس
تجارت پاياپاى خواربار مذاكره مى كند.

«رامبلر روس»، «آلكسى آلكسينكو» با بيان اين خبر افزود: اكنون پيشنهاد صدور گندم 
به ايران در برابر واردات لبنيات، ماهى و گوشت از اين كشور به روسيه روى ميز مذاكرات 

قرار دارد.
ــائل خارج از مسووليت وزارت كشاورزى است و بايد  آلكسينكو گفت: بررسى كل اين مس
ــيون بين دولتى ايران و روسيه  ــعه اقتصادى، دارايى و كميس در سطوح بين وزارتى توس

ادامه يابد. 
مقام روسى همچنين افزود: هند و چين هم پيشنهاد كرده اند در معامالت (با روسيه) از 

كاربرد دالر خوددارى شود.
پيشتر نيز اعالم شد كه با كاهش تعرفه صادرات آبزيان و همچنين صدور مجوزهاى فنى 
و بهداشتى توسط سازمان هاى مسوول در روسيه، فرصت صادرات انبوه ميگو از ايران به 

بازارهاى قزاقستان، بالروس، ارمنستان و روسيه فراهم شده است.
طبق توافق صورت گرفته 18 شركت توليد كننده محصوالت آبزيان ايران مجوز صادرات 

بدون محدوديت اين محصوالت را به بازارهاى هدف دريافت كرده اند.
همچنين كارشناسان سازمان ناظر بر كشاورزى روسيه پس از بررسى هاى كيفى و شرايط 
ــركت هاى ايرانى را به بازارهاى اين كشور صادر  توليد، اجازه صدور فراورده هاى لبنى ش
ــيه پس از مواجهه با تحريم هاى يك جانبه اروپا كه به پيروى از آمريكا بر سر  كردند. روس
ــد، بخش اصلى واردات محصوالت دامى و كشاورزى خود را از  موضوع اوكراين اعمال ش

كشورهاى اروپايى متوقف كرد و واردات از كشورهاى ديگر را در دستور كار قرار داد. 
ــابه اروپا براى واردات مواد غذايى، مقررات سختى را در اين  روسيه با استانداردهاى مش
ــور به صورت ناگهانى از محموله هاى خواربار و  زمينه اعمال مى كند و بازرسان اين كش

سبزيجات براى تطبيق با آزمايش هاى انطباق سنجى نمونه بردارى مى كنند.

برنامه روسيه براى تجارت پاياپاى خواربار از ايراندو خطه شدن راه آهن بخش ميانى كشورچه حيواناتى در ليست واردات ايران قرار دارند؟

ــر پذير از  ــت دوره اى تاثي هفته اى كه گذش
سياست هاى اخير فدرال رزرو (بانك مركزى 
آمريكا) براى بازارهاى عمده ارز، طال و نفت 

بود.
ــورهاى عمده  تحوالت اقتصادى و ارزى كش
در هفته منتهى به اول نوامبر 2015 بيانگر 
ــر تصميم  ــازار ارز تحت تاثي ــت كه ب آن اس
ــته ــان نرخ نفت قرار داش فدرال رزرو و نوس

است.
ــت  ــك مركزى حاكى از آن اس آمارهاى بان
ــته  ــط ارزش دالر در هفته گذش كه متوس
ــط ارزش آن در  ــه متوس ــبت ب ميالدى نس
هفته ماقبل در برابر ين0/49درصد، يورو 2، 
فرانك 2/44 و پوند 0/50 درصد تقويت شده

 است.
ــاى پايان  ــه به نرخ ه ــت ك اين در حالى اس
ــه اخير هر يورو  وقت بازار نيويورك در هفت
ــا 1/9 دالر و هر پوند  ــدوده 1/10 ت در مح
ــان  ــدوده 1/54 و 1/52 دالر در نوس در مح

بود.
ــوالت اخير  ــزى براى تح ــك مرك دليل بان
ــيار  ــد از گمانه زنى هاى بس اين بوده كه بع
ــم گرفت  ــدرال تصمي ــاز، ف ــه بازار ب كميت
ــد، اما راه  ــتى را تغيير نده نرخ بهره سياس
ــامبر باز  ــن نرخ در ماه دس را براى تغيير اي

گذاشت. 
درعين حال كه انتظار براى افزايش نرخ بهره 
موجب افزايش ارزش دالر در اين هفته شد و 
اكنون دالر در باالترين سطح خود نسبت به 

يورو در دو ماه اخير قرار دارد.
طال هم ارزان شد

در بازار طال نيز روند به گونه اى پيش رفت كه 
بهاى آن با افت مواجه شد. طبق تحليلى كه 
بانك مركزى داشته است اصلى ترين عامل 
ــه فدرال رزرو  رقم خوردن اين افت به جلس
مربوط مى شود كه در آن فضا براى افزايش 
ــامبر باز  ــدرال رزرو در ماه دس ــره ف نرخ به
گذاشته شد و در پى تقويت دالر، قيمت طال 

كاهش يافت.

ــت طال در  ــته قيم ــه گذش ــانات هفت نوس
ــدوده 1165/90 تا  ــورك در مح بازار نيوي
ــر اونس در نرخ هاى  1141/36 دالر براى ه

پايانى ثبت شده است. 
ــى  ــط قيمت طال در دوره مورد بررس متوس
ــل آن 1/27 درصد  ــه ماقب ــبت به هفت نس

كاهش دارد.
افزايش بازار نفت پايدار نيست

ــان مى دهد كه در  تحوالت بازار نفت نيز نش
هفته منتهى به اكتبر 2015 متوسط بهاى 
نفت خام پايه آمريكا نسبت به متوسط آن در 

هفته ماقبل 0/025كاهش يافت.
ــازار نيويورك بهاى  به نرخ هاى پايان وقت ب
ــكه نفت آمريكا در محدوده 43/20  هر بش
ــط هفتگى  ــد و متوس ــا 46/56 معامله ش ت
ــطح 45/15 دالر قرار  بهاى هر بشكه در س

دارد.
ــت درياى  ــام برن ــت نفت خ ــط قيم متوس

ــبت به هفته  ــمال هم 0/040 درصد نس ش
ــت و در دامنه 49/56  ــش داش ماقبل افزاي
ــط  ــد و متوس ــه ش ــا 46/81دالر معامل ت
ــه 48/35 دالر ــكه آن ب ــر بش ــى ه هفتگ

 رسيد.
ــت بازار  ــان وق ــاى پاي ــر نرخ گذارى ه بناب
ــت اوپك  ــكه نف ــر بش ــاى ه ــورك به نيوي
ــا 44/34دالر  ــدوده 42/40 ت ــز در مح ني
ــت  ــى قيم ــط هفتگ ــد. متوس ــه ش معامل
ــدود 1/037درصد  ــز ح ــكه آن ني ــر بش ه
ــطح 43/27 دالر  ــت و در س ــش ياف كاه

قرار گرفت.
ــه بازار جهانى  بانك مركزى گزارش داده ك
ــى براى ايجاد  نفت در پى تالش دالالن نفت
ــت. اين رشد  ــده اس ــى ش ــان افزايش نوس
ــاى اقتصادى در تعيين  بر خالف واقعيت ه
ــدارى نخواهد  ــوده و روند پاي قيمت نفت ب

داشت.

مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت ايران با بيان اينكه دولت هيچ زمان به عرصه 
صادرات ورود پيدا نكرده، اما در مقاطعى محدوديت 
ــته ايم، گفت: تنظيم قوانين  كاالى صادراتى داش
داخلى نبايد مانع از صادرات شود ضمن آنكه نبايد 
ــازار صادراتى را از  به خاطر نياز مقطعى داخلى، ب

دست بدهيم.
سيدعباس حسينى در سمينار تخصصى «تجارت 
ــتان  ــار و مديران اقتصادى اس فرامرزى ويژه تج
كرمان» در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ــارت خارجى بايد به  ــرد: در ارتباط با تج اظهار ك
ــته  ــت هاى كلى اجرايى دولت توجه داش سياس
باشيم كه همواره منبعث از اصل 44 قانون اساسى 

بوده است.
ــك دوره نتيجه گرفتند كه  وى با بيان اينكه در ي
تجارت خارجى بايد دولتى شود، افزود: 12 مركز 
ــغول به فعاليت  تهيه و توزيع كاال در آن زمان مش
ــى كردند و در ــه واردات كاال م ــه اقدام ب بودند ك

 بخش هايى كه به بخش خصوصى تفويض مى شد، 
تمام امور تحت نظارت دولت بود.

حسينى با اشاره به برخى محدوديتها در اين روش 
ــت اين بود  تصريح كرد: در يك دوره ديگر برداش
ــى را بر  ــد تجارت خارج ــش خصوصى باي كه بخ
ــدند و  عهده بگيرد و مراكز تهيه و توزيع منحل ش
ــازمانها كه مبادرت به تجارت مى كردند  برخى س
ــان محدود و به بخش خصوصى واگذار  فعاليت ش
ــد.وى بيان كرد: در برنامه سوم توسعه قرار شد  ش
كليه موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى برداشته شود تا 
بستر عضويت ما را در سازمان جهانى تجارت از بعد 

فنى فراهم كند.
مديركل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت ايران با اشاره به موانع سر راه تجارت اظهار 
ــال حاضر 18/75  ــوق تعرفه اى ما در ح كرد: حق
ــه اول و در دنيا پنجم  ــه در منطق ــت ك درصد اس

هستيم.
ــه اى، يك گروه  ــر موانع تعرف ــزود: عالوه ب وى اف
موانع فنى هم وجود دارد و توقفگاه هايى هستند و 
ــى كنند مثل ضوابط  كنترل هاى فنى را اعمال م

قرنطينه دام ها و بهداشت و درمان.

ــينى تصريح كرد: آن چه مذموم است موانع  حس
ــى  ــت و البته بروكراس غيرتعرفه اى و غيرفنى اس

ادارى و مكاتبات زمان گير بايد برداشته شود.
ــور در  ــتر عضويت كش ــت: دولت بايد بس وى گف
ــد، كارهاى  ــازمان جهانى تجارت را فراهم كن س
خوبى هم انجام و تبعيض بخش خصوصى و دولتى 
ــد،  برداشته  و معافيت هاى موردى كه اعطا مى ش
شد و ثبت سفارش كاال براى عموم يكسان است كه 

متاسفانه متوقف شد.
مشاور رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره 
به اينكه بايد تعرفه ها به طور منطقى تعيين شود، 
بيان كرد: در حال حاضر دو سوم كاالهاى وارداتى 
ارز رسمى دولتى يا همان مبادله اى و يك سوم ارز 

متقاضى استفاده مى كنند.
وى با بيان اينكه دولت هيچ زمان به عرصه صادرات 
ورود پيدا نكرده، اما در مقاطعى محدوديت كاالى 
ــته ايم، افزود: تنظيم قوانين داخلى  صادراتى داش
ــه خاطر نياز  ــود. نبايد ب نبايد مانع از صادرات ش

مقطعى داخلى، بازار صادراتى را از دست بدهيم.
حسينى ادامه داد: تنها محدوديت در مورد كاالهاى 
ــتراتژيكى و  مربوط به ميراث فرهنگى،  ذخاير اس
يارانه اى است و در حال حاضر فقط 24 قلم كاالى 
كشاورزى و غيركشارزى مشمول پرداخت عوارض 
ــت. وى با بيان اينكه تجارت، موتور اقتصادى  اس
كشور است تصريح كرد: اگر در اين زمينه درست 
برنامه ريزى نشود،  بقيه بخش هاى اقتصادى هم 

دچار مشكل مى شود.
ــم بايد مقررات  وى تاكيد كرد: از نظر مقرراتى ه
بين المللى حمل و نقل و ترانزيت را بدانيم. زيرا زبان 
مشتركى است كه تجار در عرصه تجارت بين الملل 

با آن ارتباط برقرار مى كنند.
مشاور رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان 
اينكه بايد قوانين و دستورالعمل هاى جارى كشور 
ــفانه برخى قوانين  را رصد كرد، اظهار كرد: متاس
ــا صراحت  ــور م ــارت و صادرات و واردات كش تج

ندارند.

تنظيـم قـوانين داخلـى مانع صـادرات نشوددالر  قيمـت طـال  را  شكـست

برنامه جديد
 افزايش توليد گاز؛

سكوى غول پيكر

 گاز ايران روانه 

خليج فارس شد
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خبر

ــت: گف ــرورش  پ و  ــوزش  آم وزارت  ــى  ابتداي ــوزش  آم ــاون  مع
ــزگان كه با  ــتان هرم ــراى مناطقى از جمله اس ــوزش و پرورش ب وزارت آم

پراكندگى جمعيت روبه رو هستند برنامه ويژه اى دارد. 
ــه راهنمايى در  ــش آموزان از ابتدايى ب ــه ور، افزود: نرخ گذر دان محمد ديم
ــت و در مناطقى از  ــذار اس ــتاها مهم و تاثيرگ ــدارس در روس بحث ايجاد م
ــهرهاى هرمزگان كه پراكندگى جمعيت وجود دارد و نرخ گذر نيز جمله ش
ــم بود. ــاى جايگزين خواهي ــتفاده از طرح ه ــه اس ــور ب ــت مجب  پايين اس
 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجراى طرح روستا 
ــتان هرمزگان گفت: اجراى طرح  مركزى در يازده استان كشور از جمله اس
روستا مركزى، استفاده از سرويس اياب و ذهاب و برپايى مدارس شبانه روزى 

از جمله طرح هاى قابل اجرا در مناطقى با نرخ گذر پايين است. 
ــاى محروم  ــتان ه ــازى مدارس در اس ــوص احيا و بازس ــه ور، در خص ديم
ــن كار بر عهده  ــه اصلى اي ــز گفت: وظيف ــاى ممكن ني ــا حداقل هزينه ه ب
ــازمان، اطالعات  ــعه و تجهيز مدارس است و اين س ــازى، توس سازمان نوس
ــراى مدارس  ــنامه اى را نيز ب ــت دارد و شناس ــدارس در دس ــه روزى از م ب
ــتحكام و  ــاس اس ــور براس ــت. وى تصريح كرد: مدارس كش تهيه كرده اس
ــازى مدارس  ــازمان نوس ــدند و س ــته بندى ش قدمت و ديگر اطالعات دس
ــى كند.  ــازى م ــدارس را تجهيز و نوس ــن م ــاى خاص اي ــا اولويت ه نيز ب
ــى كه دچار  ــى وزارت آموزش و پرورش افزود: مدارس معاون آموزش ابتداي
ــى نيز كه عمر  ــوند و مدارس ــازى احيا مى ش ــدند با مقاوم س فرسودگى ش
ــوند. ديمه ور با اشاره  ــازى مى ش ــده است تخريب و نوس مفيد آنها تمام ش
ــه جهت تجهيز  ــور اختصاص بودج ــى در مجلس به منظ به تصويب طرح
ــدارس در مجلس ــازى م ــرح تخريب و نوس ــدارس گفت: ط ــازى م و نوس
ــنامه اى در اولويت  ــاس اطالعات شناس  تصويب شده است و مدارس براس
ــاره به مشاركت دولت و مجلس  تخريب و نوسازى قرار مى گيرند. وى با اش
ــازى مدارس  ــب و نوس ــه منظور تخري ــرد: ب ــان ك ــن طرح خاطر نش در اي
كل كشور اعتبارى معادل 700 ميليارد تومان اختصاص يافته است كه مدارس 

تخريبى با اولويت بندى نوسازى مى شوند. 
ــه ضرورت  ــاره ب ــوزش و پرورش با اش ــى وزارت آم ــوزش ابتداي معاون آم
ــن ــت: خيري ــز گف ــدارس ني ــازى م ــث نوس ــن در بح ــك خيري كم
ــتان فعاليت كنند و فعاليت آنها بايد به  ــاز حتما نبايد در يك اس  مدرسه س
ــد از  ــه 90 درص ــه اينك ــاره ب ــا اش ــه ور ب ــد. ديم ــورى باش ــورت كش ص
ــارج از اين ــتان، خ ــتان و بلوچس ــتان سيس ــاز در اس ــه س خيرين مدرس
ــور را به  ــطح كش ــتند افزود: ما تالش مى كنيم كه خيرين س ــتان هس  اس
ــى را در  ــدارس تخريب ــم و اطالعات م ــه كني ــمت مناطق محروم روان س
ــوى ــاص طرحى ويژه از س ــم. وى درباره اختص ــرار مى دهي اختيار آنها ق
ــت:  ــز گف ــزگان ني ــتان هرم ــراى اس ــرورش ب ــوزش و پ  وزارت آم
و  ــارى  ج ــال  س در  ــى  تحصيل ــش  پوش ــردن  ك ــل  كام ــرح  ط
ــود.  ــى ش ــرا م ــزگان اج ــتان هرم ــژه اس ــاص و وي ــده خ ــال آين س
ــاره  ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــى وزارت آم ــوزش ابتداي ــاون آم مع
ــادى دارد ــه زي ــوزان بيرون از مدرس ــزگان دانش آم ــتان هرم به اينكه اس
ــى در هرمزگان  ــش تحصيل ــن طرح پوش ــا اجراى اي ــان كرد: ب  خاطر نش
ــود و دانش آموزانى كه بيرون از مدرسه هستند و بازماندگان از  كامل مى ش
تحصيل حمايت و به مدارس منتقل مى شوند. ديمه ور اجرا شدن اين طرح 

را براى حوزه آموزش و پرورش هرمزگان بسيار مهم و تاثيرگذار عنوان كرد.

معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
دسته بندى و شناسنامه دار شدن 

مدارس 

اگرچه اين روزها، بارش هاى مقطعى باران، خوشحالى 
ــت، اما  ــان آورده اس ــه ارمغ ــردم اصفهان ب ــراى م را ب
ــش  افزاي و  ــور  كش ــادى  اقتص ــاص  خ ــرايط  ش
هزينه هاى زندگى باعث شده كه فصل سرما تاثير بدى 

روى زندگى كاركنان برخى از مشاغل داشته باشد.
ــه روزه  ــهر اصفهان هم ــاى ش ــى از ميدان ه دور بعض
ــت كه براى امرار معاش خانواده  محل تجمع افرادى اس
ــا از جايگاهى براى  ــد ام ــب روزى تالش مى كنن و كس
ــتند.كارگرانى كه  ــد نيس ــدن بهره من ــاى كار ش جوي
ــهر  ــا و ميدان هاى اصلى ش ــدول خيابان ه در كنار ج
ــين خودرويى را  ــذر و سرنش ــر رهگ ــد ، ه ــته ان نشس
ــى كنند كه  ــور م ــد تص ــى جدي ــازه و كارفرماي كار ت
ــت در عوض انجام دادن كار براى وى، سفره آن  قرار اس

شب خانواده هاى شان با لقمه نانى پر شود.
تجمع كارگران در گوشـه و كنار شهر منظر خوبي 

ندارد 
ــهر اصفهان با اشاره به  ــوراي اسالمي ش  نايب رييس ش
ساماندهي كارگران فصلي اظهار داشت: در صورت تعيين 
ــخص براي تجمع كارگران فصلي و ارائه  مكان هاي مش
ــن افزايش اعتماد  كارت مهارت معتبر به كارگران ضم
ــي تواند گام  ــر پرتالش، م عمومي بين مردم و اين قش
مهمي در پيگيري از آسيب هاي احتمالي اجتماعي باشد.
ــار  ــاختماني از اقش ــريعتي افزود: كارگران س احمد ش
ــردم به  ــش تر م ــتند كه بي ــش جامعه هس ــت ك زحم
ــود هيچ گونه اطالعات  خدمت آنان نيازدارند با اين وج
ــوابق و  ــكونت، س ــع يا س ــل تجم ــي درباره مح مدون

ــزود:  ــدارد. وي اف ــود ن ــان وج ــاي ش ــارت ه مه
ــه اي از  ــاعاتي از روز در نقط ــه در س ــي ك كارگران
ــه دليل ــي نمايند ب ــع م ــذب كار تجم ــهر براي ج ش
ــه ازدحام و  ــي نبودن ب ــخص بودن مكان يا مكف  نامش

ترافيك و يا خطرات جاني آنان منجر مي شود .
ــهر اصفهان تصريح كرد:  نايب رييس شوراي اسالمي ش
ــه و كنار شهر منظر خوبي براي   تجمع كارگران در گوش
شهر ندارد و باعث ايجاد اختالل در امنيت شغلي و شأن 

تخصصي آنان و همين طور مشكالت شهري مي شود.
شريعتي با اشاره به اينكه ساماندهي كارگران مي تواند 
سالم سازي محيط كار كمك كند، خاطرنشان كرد: در 
صورت تعيين مكان هاي مشخص براي تجمع كارگران 
فصلي در نقاطع مختلف شهر و ارائه كارت مهارت معتبر 
ــر  ــي بين مردم و اين قش ــش اعتماد عموم ضمن افزاي
ــيب هاي  پرتالش مي تواند گام مهمي در پيگيري از آس

احتمالي اجتماعي باشد.
سـاماندهى كارگـران فصلـى بـدون همـكارى

بين بخشى امكان پذير نيست
 مشاور مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل 
ــت: براى  ــن باره گف ــهردارى اصفهان در اي ــهري ش ش
ــر برخى  ــاماندهى كارگرانى كه براى يافتن كار بر س س
ــتند، شهردارى با  ــهر مى ايس از چهارراه ها و ميادين ش
ــك نتيجه واحد  ــازمان ها بايد به ي همراهى برخى از س

برسند.
 18 ــاده  م ــق  ــزود: طب ف ا ــهيدى  ــا ش حميدرض
كار، و  ــب  كس ــاى  فض ــود  بهب ــتمر  مس ــون  قان

ــت كه اين  وزرات تعاون – كار و رفاه اجتماعى مكلف اس
كارگران را ساماندهى نموده و از نظر مهارتى رتبه بندى 

و پيگير بيمه و امور رفاهى آنها باشد.
ــازمان ميادين و ساماندهي مشاغل  وى تصريح كرد: س
شهري شهردارى اصفهان در اين راستا محدوديت هاى 

خاص خود را دارد.
مشاور مدير عامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل 
ــال 85 ــه داد: در س ــهردارى اصفهان ادام ــهري ش ش
ــراد جوياى  ــاماندهى اف ــث س ــه مبح ــازمان ب اين س
ــر  ــا در نظ ــراى آنه ــى را ب ــرد و مكان ــدا ك كار ورود پي
ــاير  ــدم حمايت س ــه دليل ع ــفانه ب ــا متأس ــت ام گرف
ــد.وى  ــام رها ش ــن كار ناتم ــاى مرتبط اي ــتگاه ه دس
ــراد بيكار  ــت  كنونى تجمع اف ــاره به اينكه وضعي با اش
ــت، ــب نيس ــهر اصال مناس در بعضى از ميدان هاى ش
 اظهار داشت: در سال جارى سازمان ميادين و ساماندهي 
مشاغل شهري شهردارى اصفهان بار ديگر به اين مبحث 
ورود پيدا كرد كه در اين راستا نقاطى را كه اين كارگران 
براى يافتن كار جمع مى شدند رصد شد و مسجل گرديد 

افراد جوياى كار در 26 نقطه شهر مستقر مى شوند.
ــى از اين مكان ها به هم  وى گفت: با توجه به اينكه بعض
ــهر  ــد ، تعداد 5 نقطه قابل مالحظه را در ش نزديك بودن

انتخاب كرديم تا آنها را در هم خالصه كنيم.
ــاماندهي  ــن و س ــازمان ميادي ــر عامل س ــاور مدي مش
ــهردارى اصفهان با اشاره به برگزارى مشاغل شهري ش
ــهرداران مناطق 15گانه براى ارائه  ــت هايى با ش نشس
ــاماندهى افراد جوياى كار،  مكان هاى مناسبى جهت س

ــدان دور اين كار  ــا در آينده اى نه چن تصريح كرد: قطع
ــهردارى منطقه 8  ــود؛ همانطور كه ش عملياتى مى ش
ــازمان  ــى و طى چند روز آينده به س يك زمين را معرف
ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهردارى اصفهان 
معرفى مى كنند.وى تاكيد كرد: اعضاى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، شهردارى و سازمان ميادين و ساماندهي 
ــهردارى اصفهان عزم جدى دارند  ــهري ش ــاغل ش مش
ــه نتيجه اى  ــالش كنند تا ب ــأله ت كه براى حل اين مس
مطلوب دست يابند.شهيدى يادآور شد: ساماندهى افراد 
ــتقر در ميدان هاى شهر بدون همكارى  جوياى كار مس
ــر كه حتى  ــور نهادهاى ديگ ــى و بدون حض بين بخش
برخى از آنها در اين رابطه مسووليت قانونى دارند ، اتفاق
نمى افتد.وى اظهارداشت: در حال حاضر بسيارى از افراد 
ــده اى ديگر به  ــيدن ع ــريع رس جوياى كار به خاطر س
ــدان هاى  ــران به مي ــراى بكاريرى كارگ ــه ب افرادى ك
ــت  ــهر مى آيند، از كار باز مى مانند؛ اين در حالى اس ش
ــراد به نوبت  ــوند همه اف ــكان ها فعال ش كه اگر اين م

مشغول كار مى شوند و حق كسى ضايع نمى شود .
ــاماندهي  ــازمان ميادين و س ــل س ــر عام ــاور مدي مش
ــت: اگر اين ــهردارى اصفهان گف ــهري ش ــاغل ش مش
اهتمام جمعى اتفاق بيفتد و دستگاه هاى مرتبط همچون 
بنگاه هاى كاريابى و بخش خصوصى نيز به ميدان عمل 
ــامان دادن افراد بيكار  ــاهد سروس بيايند ، به زودى ش
ــدون ورود بخش  ــان كرد: ب ــم بود.وى خاطرنش خواهي
ــورت اصولى پيش  ــردم، هيچ كارى به ص خصوصى و م

نخواهد رفت. 

ــس با  ــه پلي ــالم اينك ــا اع ــى ب ــروى انتظام ــده ني فرمان
ــدت  ــه ش ــاى الزم ب ــد مجوزه ــى فاق ــاى صنف واحده
ــزارى هر چه  ــراى برگ ــزود: پليس ب ــورد مى كند، اف برخ
باشكوه تر مراسم راهپيمايى اربعين حسينى در آماده باش 

صد درصدى است. 
ــم توديع و  ــيه مراس ــترى، در حاش ــين اش ــردار حس س
ــاره مهم ترين  ــوزش ناجا درب ــاون تربيت و آم معارفه مع
ــم اربعين حسينى،  تمهيدات پليس براى برگزارى مراس
ــد مى كنيم كه  ــات تاكي ــفر به عتب ــت: در موضوع س گف
ــفارت عراق  ــند. س ــد حتما داراى گذرنامه باش زائران باي
ــتند،  ــرادى كه داراى ويزا هس ــرده كه تنها اف نيز اعالم ك
ــر احيانا در اين  ــور را دارند. اگ حق ورود به خاك اين كش
ــور عراق  ــت هاى كش ــود و سياس زمينه تغييرى ايجاد ش
ــانى  ــن زمينه اطالع رس ــا در اي ــد، حتم ــدا كن تغيير پي
ــهروندانى كه قصد  ــون به ش ــا از هم اكن خواهيم كرد، ام
ــهيدان  ــاالر ش ــم راهپيمايى اربعين س ــور در مراس حض
ــه داراى اعتبار ــا گذرنام ــم حتم ــالم مى كن را دارند، اع

 داشته باشند.
وى با اشاره به ازدحام جمعيت و باال بودن تعداد متقاضيان 
ــينى، گفت:  ــى اربعين حس ــركت  در راهپيماي ــراى ش ب
ــرى از ازدحام  ــراى جلوگي ــاى الزم ب ــا پيش بينى ه قطع
ــكاران من  ــوى هم ــلمچه از س ــاى مهران و ش در مرزه
ــت.  ــده اس ــه و پليس مرزبانى انجام ش در پليس گذرنام

ــود و  ــايى مى ش ــردد زائران بازگش ــروى براى ت مرز خس
ــران براى ــلمچه، چزابه و مه ــرز ش ــه م در حال حاضر س
 تردد زائران به صورت كامل آماده سازى شده و در صورت 
ــا اعمال  ــت در اين مرزه ــا افزايش هاى ظرفي نياز، حتم

خواهد شد.
ــت مرزها  ــن امني ــه تامي ــالم اينك ــا، با اع ــده ناج فرمان
ــورمان از امنيت ــزود: مرزهاى كش ــود دارد، اف كامال وج
ــت و با هماهنگى ناجا و ديگر  ــيار بااليى برخوردار اس  بس
نيروهاى مسلح خوشبختانه شاهد درصد بااليى از امنيت 

در كشور و به ويژه در مناطق مرزى هستيم.
ــتورانى به  ــپ رس ــه پلم ــاره ب ــا اش ــه ب ــترى در ادام اش
ــز  ــرب ني ــهرك غ ــدوده ش ــارى KFC در مح ــام تج ن
ــاى قانونى ــه مجوزه ــگاه هايى ك ــس با فروش گفت: پلي
ــدت برخورد مى كند. قبل از تاسيس   نداشته باشند، به ش
ــا اقدام به  ــركاى آن بايد حتم ــك يا ش ــد صنفى، مال واح
ــاف و پليس اماكن  ــاى الزم از اداره اصن ــت مجوزه درياف
ــادى خود را ــارى و اقتص ــت تج ــد فعالي ــا بتوانن كرده ت

 ادامه دهند.

ــتان ايالم نيز گفت:  وى در ادامه درباره سيل زدگى در اس
ــتان  ــن و نيروهاى خدماتى اس ــكاران م تمام تالش هم
ايالم بر اين است كه زيرساخت هاى الزم را براى پذيرايى 
ــينى ــى اربعين حس ــتانه راهپيماي ــان در آس از هموطن
ــم با انجام  ــز تالش داري ــد. در حال حاضر ني  فراهم آورن
ــهيل در حضور  ــراى تس ــيرها را ب ــب، مس اقدامات مناس
ــبختانه تاكنون نيز موفق  ــهروندان آماده كنيم و خوش ش
بوده ايم. اگر اتفاقى رخ دهد، حتما قبل از حضور شهروندان 
ــانى هاى الزم انجام  ــرى از ازدحام، اطالع رس براى جلوگي

خواهد شد.
ــفره خانه ها و  ــيالب ها، س ــيل س فرمانده ناجا درباره مس
ــور پليس اماكن  ــتوران هاى فاقد مجوز كه بدون حض رس
ــز گفت:  ــه مى دهند ني ــود ادام ــه فعاليت خ ــان ب همچن
ــده  ــت ندارد، اگر مجوز اماكن صادر ش چنين چيزى صح
ــت دارد، چرا كه  ــازه فعالي ــد، حتما واحد صنفى اج باش
ــل قانونى صادر  ــد صنف و مراح ــوز اماكن پس از تايي مج
مى شود. اگر از نظر صنف مورد نظر، فعاليت واحد توليدى 
ــى هاى الزم،  ــد، پليس اماكن نيز پس از بررس بالمانع باش

مجوز ادامه فعاليت را صادر مى كند.
اشترى درباره برخورد با بدپوششان در زمستان نيز گفت: 
ــته در حال  ــت اجتماعى همچون گذش طرح ارتقاى امني
ــى، مطابق  حاضر نيز ادامه دارد و پليس در حوزه بدپوشش
ــهر و معابر برخوردهاى  با قانون با بدپوششان در سطح ش

قانونى را انجام خواهد داد.
ــو»  ــده «النين ــروز پدي ــوى و ب ــرات ج ــاره تغيي وى درب
ــراى جلوگيرى از  ــس راه و راهور ب ــى پلي و ميزان آمادگ
ــوع صرفا به  ــت: اين موض ــاى احتمالى نيز گف ترافيك ه
ــى و رانندگى  ــا در حوزه راهنماي فعاليت  هاى پليس ناج
برنمى گردد، ما بايد از لحاظ زيرساختى آمادگى هاى الزم را 
ــم در  ــتم همكاران ــن هس ــا مطمئ ــيم ام ــته باش داش
ــا و رويدادهاى جوى،  ــگام بارندگى ه پليس راهور در هن
ــبت به  كامال آماده در صحنه حضور دارند و با تمام قوا نس

خدمت رسانى به مردم انجام وظيفه مى كنند.
ــوراى  ــاى عضو ش ــاره ادع ــان درب ــا در پاي ــده ناج فرمان
ــس راهور با  ــگام بارندگى پلي ــهر مبنى بر اينكه در هن ش
ــديد  ــاد ترافيك را تش ــا، ايج ــان چراغ ه ــتكارى زم دس
ــه بايد  ــوع را رد مى كنم البت ــن موض ــزود: اي مى كند، اف
ــان را ــتدالل هاى ش ــه بگذارم و اس ــور تهران جلس با راه

ــن در هنگام  ــتم همكاران م ــد اما مطمئن هس  ارائه دهن
ــر در معابر حضور دارند و  بارندگى همانند پليس هاى ديگ

نسبت به خدمت رسانى به شهروندان اقدام مى كنند.

ــت ــور، از آن دس ــر در كش ــالم خط فق ــوع اع موض
ــه  ــت ك ــى اس ــا اهميت ــش و ب ــات پرچال  موضوع
ــوال از صحبت  ــى معم ــووالن اقتصادى و رفاه مس
ــه داليل مختلف  ــاره آن و اعالم دقيق اين خط ب درب
همچون فقر اطالعاتى و دورى از تنش در جامعه از آن

 استقبال نمى كنند. 
هرچند بسيارى از كارشناسان معتقدند اعالم خط فقر 
ــق در اين باره مى تواند  و برخوردارى از آمارهاى دقي
ــادى  ــى و اقتص ــت گذارى هاى كالن رفاه در سياس
ــد و حتى در حال حاضر كه دولت  كشور اثرگذر باش
ــت  ــت حذف تدريجى پردرآمدها را از فهرس سياس
ــت مى تواند درك  ــش گرفته اس يارانه بگيران در پي

عمومى از علت اين حذف تدريجى را باالتر ببرد. 
ــى اجتماع ــاه  رف ــاون  مع ــدرى،  مي ــد  احم

ــى در واكنش به  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف وزارت تع

ــر زندگى ــان مبنى ب ــى كارشناس ــر برخ اظهارنظ
 40 درصد مردم زيرخط فقر اظهار كرد: خير اين گونه 

نيست و رقم خط فقر آن قدر باال نيست. 
ــون در حال  ــه اكن ــر ك ــالم اين خب ــن اع وى ضم
ــزود: يك ــتيم، اف ــدى هس ــر چندبع ــبه فق محاس

ــدى» داريم. در  ــر درآم ــى» و يك «فق  «فقر قابليت
فقر درآمدى مبنا اين است كه چند درصد مردم درآمد 

الزم و قدرت خريد براى كاالهاى اساسى را ندارند. 
معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
ــراد به دارايى هايى كه  ادامه داد: اما در فقر قابليتى اف
ــى ندارند كه  مى تواند به آنها قابليت بدهند، دسترس
ــاخت هايى  ــوان به آموزش، زيرس از جمله آنها مى ت
ــره ــكن و غي ــرق، مس ــرژى گاز، آب، ب ــون ان همچ

اشاره كرد. ميدرى با بيان اينكه در ايران فقر قابليتى 
ــبه و با  ــاس اطالعات مركز آمار ايران محاس را براس
ــاس  ــم افزود: بر اين اس ــه كردي فقر درآمدى مقايس
ــد كه فقر قابليتى در ايران بسيار كمتر از  مشخص ش
فقردرآمدى است؛ يعنى دولت، جاده، برق، آب، گاز،  
پايگاه بهداشتى و ... را فراهم و تامين كرده، اما مردم 
درآمد الزم را براى تامين كاالهاى اساسى ندارند. وى 

افزود: اما رقم خط فقر درآمدى را اعالم نمى كنيم.

 

ــى ــاركت هاى مردم ــى مش ــور اجراي ــركل ام مدي
ــزوم راه اندازى  ــر ل ــى (ره) ب ــداد امام خمين كميته ام

شبكه هاى اجتماعى نيكوكارى در كشور تاكيد كرد. 
ــه با مديران و مسووالن   محسن سنايى سامانى در جلس
كميته امداد استان زنجان اظهار كرد: نگاه كميته امداد 
ــد نگاهى  ــاركت هاى مردمى باي ــعه مش در بخش توس
ــبكه هاى  ــد. وى با تاكيد بر ايجاد ش هدايت كننده باش
ــاركت هاى  ــوزه مش ــزود: ح ــى اف ــوكارى اجتماع نيك
ــته باشد.  مردمى بايد ضمن مديريت نقش رهبرى داش
مديركل امور اجرايى مشاركت هاى مردمى كميته امداد 
امام خمينى (ره) با اشاره به برنامه هاى كميته امداد در 
ــاركت هاى مردمى، اظهار كرد:  زمينه جلب و جذب مش
در برنامه 20 ساله كميته امداد 75 درصد از درآمدهاى 
ــاركت هاى مردمى و كمك  ــوزه مش اين نهاد بايد از ح
ــاس نامه كميته امداد نيز ــد كه اين امر در اس مردم باش

ــاره به اينكه ماهيت  ــت. اين مسوول با اش  بيان شده اس
ــت كه از  ــاركت هاى مردمى اين اس ــعه مش حوزه توس
تكنيك هاى نوين استفاده كند، بيان كرد: بر همين اساس 
ــتم هاى جذب درآمدها اقدام  بايد نسبت به تغيير سيس
ــاره به اينكه كميته امداد بايد  كند. سنايى سامانى با اش
نسبت به شرايط خود در گذشته اقدام كرده و روش هاى 
به روز و بر اساس مقتضيات جامعه را اجرايى و عملياتى 
كند، افزود: امروز شرايط متفاوت از گذشته است و بايد 
ــبت به جذب مشاركت هاى مردمى  بر همين اساس نس
اقدام كرد. وى با تاكيد بر برنامه ريزى خيرمحور بيان كرد: 
بايد با نيازسنجى نسبت به شناسايى ظرفيت خيرين و 
نيازسنجى نيازمندان اقدام كرده و بر همين اساس نسبت 

به جلب مشاركت هاى مردمى اقدام كنيم. 
مديركل امور اجرايى مشاركت هاى مردمى كميته امداد 
ــده به مراكز  ــاره به اينكه بايد نيازسنجى انجام ش با اش
ــاس بايد  ــود، افزود: بر همين اس ــتان ها نيز اعالم ش اس
نسبت به بومى سازى فعاليت ها اقدام شود. اين مسوول 
ــاركت هاى مردمى  ــاره به اينكه وظيفه حوزه مش با اش
كميته امداد، شناسايى، جذب و تدوين و مستندسازى 
ــبختانه اقدامات خوبى در اين  ــت، اضافه كرد: خوش اس

زمينه در كل كشور صورت گرفته است.

لزوم راه اندازى شبكه هاى 
اجتماعى نيكوكارى در كشور

محاسبه خط فقر چندبعدى 
روى ميز وزارت رفاه 

خبر 

ــر زندانى  ــزار نف ــت ه ــور گفت: از هش ــاى كش ــازمان زندان ه ــس س  ريي
جرايم غيرعمد در كشور، 1700 نفر مربوط به مهريه هستند و تالش مى كنيم 
با استفاده از مجموعه هاى حمايتى شرايطى را فراهم كنيم كه در زندان نمانند.
اصغر جهانگير در حاشيه سفر استاني رييس قوه قضائيه به استان مازندران 
ــور داريم كه با  ــت هزار نفر زندانيان جرايم غير عمد در كش اظهار كرد: هش
برنامه هايى كه در دستور كار است در تالش هستيم با استفاده از مجازات هاى 
جايگزين امكان آزادى آنها را فراهم كنيم.وى افزود: از هشت هزار نفر زندانى 
ــتفاده از  ــت و تالش مى كنيم با اس ــور، 1700 نفر مربوط به مهريه اس كش
مددكارى و ساير مجموعه هاى حمايتى شرايطى را فراهم كنيم كه در زندان 
نمانند.رييس سازمان زندان ها با بيان اينكه تعداد زندانيان چك ها زياد نيست و 
رقم قابل توجهى به شمار نمى رود، تصريح كرد: در زمينه بحث چك و زندانيان 
مالى، بخشى از زندانيان زندانى ديه هستند كه هزار نفر در اين قالب قرار گرفته 

و بقيه نيز محكومين مالى هستند.
ــان و حمايت  ــتغال زنداني ــى ويژه قوه قضاييه درباره اش رييس دفتر بازرس
ــازمان زندان ها حمايت  ــى از وظايف س ــراز كرد: يك خانواده هاى زندانى اب
ــت تا با ايجاد ــود زندانى پس از خروج اس ــى  و حمايت از خ از خانواده زندان
ــت مجدد وى به چرخه جرم جلوگيرى شود و  ــب  از بازگش ــتغال مناس  اش
امكان ادامه زندگى به صورت سالم فراهم شود. وى با اشاره به اينكه زمانى كه 
ــيب هاى بيش ترى به خانواده وى مى رسد، شخصى وارد زندان مى شود آس
ــازمان زندان ها  ــتور كار س ــه در دس ــى از كارهايى ك ــان كرد: يك خاطرنش
ــت. اين مقام ارشد قضايى ــتغال زندانيان از طريق حرفه آموزى اس است اش
 تصريح كرد: بيش از 100 رشته فنى – حرفه اى و صنايع دستى در زندان ها 
ــد و از محل اين  ــود كه افراد تخصص هاى الزم را بياموزن حرفه آموزى مى ش
ــان ايجاد كنيم  ــود و خانواده هاى ش ــاى موقت براى خ تخصص ها درآمده
ــه را ادامه دهند.اين ــس از آزادى هم بتوانند اين حرف ضمن اينكه بتوانند پ
 مقام ارشد قضايى اظهار كرد: با توجه به امكاناتى كه وجود داشته بين 10 تا 
15 درصد جمعيت زندان ما شاغل هستند و درآمد دارند و تالش ما اين است 
كه بتوانيم ظرف سال هاى آتى اين رقم را به مرحله اى برسانيم كه روزى اگر 
كسى در زندان بود در بيرون زندان هم شغلى داشته باشد براى خود و خانواده 
خود درآمد ايجاد كند.وى با بيان اينكه اصالح و تربيت يكى از وظايف اصلى 
سازمان زندان ها است و در قانون هم تصريح شده گفت: برنامه هاى فرهنگى 
ــاى متنوعى در  ــتور كار قرار دارد و كالس ه ــددى را در زندان ها در دس متع
زندان ها اجرا مى شود. رييس سازمان زندان ها در مورد تعداد زندانيان خارجى 
ــور هستند كه  گفت: حدود هفت هزار نفر زندانى خارجى در زندان هاى كش
بيشتر از كشورهاى همسايه و خصوصا افغانستان مى باشد كه به علت ورود 
ــتند. جهانگير با بيان اينكه تعداد  غيرمجاز و موادمخدر در ايران زندانى هس
زندانيان بى سواد و در سطح تحصيالت ابتدائى 65درصد زندانيان را تشكيل 
ــاس تفاهم نامه اى كه در ماه هاى گذشته با وزير آموزش  مى دهد افزود: بر اس
و پرورش امضاء كرديم، تمام زندان هاى كشور كد مدرسه گرفتند تا بتوانيم 
معلمين و مربيان مربوطه را در مقاطع مختلف تحصيلى به زندان ها اعزام كنيم.

رييس سازمان زندان هاى كشور:

1700 زنداني مهريه و 7 هزار زندانى 
خارجى داريم

عزم جدى مديريت شهرى اصفهان براى حل يك معضل!

كارگران فـصلى 

در انتظار سقف ساماندهى

خروج از مرز مهران، تنها باگذرنامه؛
آماده باش پليس براى مراسم اربعين
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دریچه 

تئاتر »حضرت زینب؛ قهرمان کربال«، در سالن آمفی تئاتر شهریار 
 رایزن��ی فرهنگی باک��و، و همچنین تئات��ر »کربال« در م��اه آینده 

به روی صحنه می روند.
س��ید ابراهیم ابراهیمی ، رایزن فرهنگ��ی ایران در باک��و با توفیق 
حیدراف، رییس تئاتر دولتی لنکران در خصوص راهکارهای توسعه 
همکاری های مش��ترک در حوزه تئاتر فی مابین دو کشور دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار که در مح��ل نمایندگی فرهنگی کش��ورمان صورت 
گرفت، رییس تئاتر شهر لنکران به همراه خیراله تقیان پور، کارگردان 
تئاتر کشورمان مباحثی را درباره همکاری های انجام گرفته در حوزه 
اجرای تئاتر »سلطان مار« اثر بهرام بیضایی به کارگردانی تقیان پور 

در شهر لنکران، بیان کرد.
ابراهیمی ، رایزن فرهنگ��ی ایران در باکو، ضم��ن بیان ویژگی های 
منحصر به فرد مناسبات و روابط فرهنگی بین ایران و آذربایجان در 
همه حوزه های فرهنگی و هنری، تئاتر را از جمله فعالیت های مؤثر 

در روابط فرهنگی فی مابین دو کشور دانست.
وی، با اش��اره به س��وابق برخی از همکاری های هنری به برگزاری 
»ارکستر س��مفونی علمدار« که اخیرا به صورت مشترک اجرا شد، 
گفت: تئاتر با توجه به گس��تره کاری و تن��وع آن می تواند موضوع 

همکاری مشترک قرار گیرد.
بناب��ر اع��الم ای��ن خب��ر، در ای��ن دی��دار مق��رر ش��د ت��ا رایزنی 
فرهنگی کش��ورمان ب��ا پیگی��ری و بسترس��ازی الزم در خصوص 
مبادل��ه هیات های هن��ری در حوزه تئات��ر اقدام کن��د و در اولین 
گام، هماهنگ��ی الزم ب��رای معرفی تئاتر »س��لطان م��ار« با بازی 
هنرمندان لنکران ب��ه عنوان نماینده گروه هن��ری تئاتر جمهوری 
 آذربایجان ب��رای ش��رکت در جش��نواره بین المللی تئات��ر فجر را 

انجام دهد.
همچنین، در نظر گرفته شد تا به مناس��بت ایام فاطمیه نسبت به 
اجرای تئاتر آیینی »سمنو« از سوی گروه تئاتر کشورمان جهت اجرا 
در شهر باکو و لنکران در اواخر امس��ال اقدام شود.با توجه به حضور 
خیراله تقیان پور طی چند روز آینده در باکو موافقت ش��د تا وی با 
حضور در رایزنی فرهنگی ایران در باکو نس��بت به برگزاری کارگاه 
آموزشی برای گروه تئاتر منتظر که تحت نظر نمایندگی کشورمان 
مشغول به فعالیت است، اقدام کند و به اجرای تئاتر »حضرت زینب؛ 
قهرمان کربال« که در 15 آبان ماه جاری در سالن آمفی تئاتر شهریار 

رایزنی فرهنگی باکو، به نمایش در خواهد آمد نیز نظارت کند.
گفتنی اس��ت، آکادمی ملی تئاتر جمهوری آذربایجان )آذ درام( در 
حال حاضر تئاتری را با عنوان »کربال« به کارگردانی خیراله تقیان پور 
 و اتابک نادری، از هنرمندان کش��ورمان در دس��ت تهی��ه دارد که 
به صورت رس��می از س��وی وزارت فرهنگ و توریس��م جمهوری 
آذربایج��ان م��ورد حمای��ت ق��رار گرفت��ه و مراحل پایان��ی خود 
 را می گذران��د؛ این اثر هن��ری ماه آین��ده در باکو ب��ه روی صحنه 

خواهد رفت.

نمایش دو تئاتر عاشورایی در باکو

 ایران در مسیر تبدیل شدن به 
کانون گردشگری است

 متن نامه علی رهب��ری، مدیر هنری و رهبر ارکس��تر 
سمفونیک تهران بدین شرح است:

»با احترام فراوان خدمت ریاس��ت محت��رم جمهوری، 
جناب دکتر حسن روحانی

ضمن تش��کر از زحمات بی دریغ جنابعال��ی در جهت 
بازگشایی مجدد ارکستر س��مفونیک تهران، همچنان 
اینجانب علی رهبری فارغ التحصیل آکادمی هنرهای 
زیبای وین، رهبر  س��ابق ارکس��تر های سمفونیک در 
بروکس��ل، پراگ، ماالگا  و زاگرب و برن��ده مدال های 
نقره و طالی مس��ابقات جهان��ی رهبری ارکس��تر در 
 سوییس و فرانسه و اکنون مدیر هنری  و نماینده حدود

 130 نفر از نوازندگان و خوانندگان ارکستر سمفونیک 
تهران و همچنین به عن��وان یک متخصص از جنابعالی 
استدعا دارم لطفا با بررسی ش��رایط بسیار سخت مالی 
ارکستر سمفونیک تهران، مجدادا برای تداوم عمر این 
واحد مهم دولتی که ب��دون تردید کمال وجه فرهنگی 
 دولت و ایران عزیز در مجامع بزرگ بین المللی اس��ت، 
راهکار و چاره ای اندیشیده و در اسرع وقت از فروپاشی 
مجدد تالش های بی دریغ و شبانه روزی این مجموعه 

130 نفره دولتی جلوگیری بفرمایید.
تش��خیص و تدبیر به موقع جنابعال��ی در مورد اهمیت 
داش��تن ارکس��تر س��مفونیک همچنان باعث امید و 
دلگرمی صدها موس��یقیدان ناامید ایرانی ش��د و همه 
دس��ت به دس��ت هم داده و با وجود مش��کالت فراوان 
 ارکستری بی نظیر تش��کیل داده ایم، گروهی بی نظیر 
نه تنها از نظر کیفی��ت کاری بلکه زبان��زد خاص و عام 
در نظ��م و ترتیب. ح��ال اما ش��رایط مالی، ب��ه وضوح 
این ارکس��تر را در تنگنا قرار داده ، چنانکه ارکس��تری 
که در م��دت کمتر از 6 م��اه لیاق��ت و کیفیت کاریش 
به هم��گان اثب��ات کرده و به ش��هرت رس��یده مجددا 
در معرض فروپاش��ی ق��رار گرفت��ه، ناگزی��ر اینجانب 
ب��ه نمایندگ��ی از ارکس��تر س��مفونیک ته��ران، جز 
 ب��ه درگاه آن ریاس��ت محت��رم پناه��ی نجس��ته

 است.
مایل هس��تم ش��خصا به اط��الع اینجانب برس��انم که 
 مجموع��ه ارکس��تر س��مفونیک ته��ران و اینجان��ب 
 به عنوان ریاس��ت ای��ن مجوعه 130 نفری که ش��امل 
80 نوازنده جوان و چیره دس��ت ایران��ی و 50 خواننده 
گروه کر ارکستر سمفونیک تهران در حالی مشغول به 
انجام وظیفه هستیم که هر هفته و گاهی هر روز به علت 
نداشتن امکانات اداری و نامشخص بودن بودجه، تهدید 

به عدم ادامه کار می شویم.
حدود 7 ماه پیش مطاب��ق با دس��تور جنابعالی جهت 
بازگش��ایی ارکستر س��مفونیک تهران با بهترین شکل 
ممکن  این ارکستر با اجرای س��مفونی 9 بتهوون آغاز 

 به کار ک��رد و از همان بدو تاس��یس نظ��ر جهانیان را 
به خود جلب کرد. 

برای پیش��برد این پروژه بزرگ مل��ی و فرهنگی ایران 
یقینا مهم تر از متوقف ش��دن فعالیت های بین المللی 
اینجانب تالش بی وقف��ه و بی ش��ائبه نوازندگان عزیز 
و با اس��تعداد این ارکس��تر ب��زرگ بود ک��ه حاصل آن 
 پیشبرد برنامه 6 ماه پیش بینی ش��ده با بهترین سطح 

ممکن بود.
کیفیت کار این جوانان ایرانی به سرعتی غیر قابل انتظار 
چنان پیش رفت ک��ه در مقابل ارکس��تر فیالرمونیک 
چین، مایه س��ر بلندی و افتخ��ار ایران و ایرانی ش��د و 
حاصل بازتاب بی��ن المللی چنی��ن موفقیتی دعوت از 
ارکستر سمفونیک تهران برای حضور در اتریش، چین و 
چند کشور دیگر شد که البته این دعوت ها برای کشور 
های همسایه ایران حتی س��ال ها با اختصاص میلیون 
ها دالر ب��رای چنین پروژه های فرهنگ��ی محال و غیر 

ممکن است.
مدیریت تمامی مش��کالت ج��اری چه از لح��اظ مالی 

 و چه از نظر اداری، ب��ه تنهایی برای بنی��اد رودکی که 
به هی��چ وجه تجرب��ه و آمادگی وجود چنین ارکس��تر 

بزرگی را نداشته طاقت فرسا شده است.
اکنون که  ما با صرفه جویی فراوان برنامه »مهر تا مهر« 
را با انگی��زه حمایت از آهنگس��ازان  مل��ی، نوازندگان  
و رهبران ج��وان ایرانی تنظی��م کرده و خ��ود را برای  
ضبط آثار آهنگس��ازان ملی ای��ران و تورهای بس��یار 
 مهم آم��اده م��ی کنیم ب��ا مش��کالت مال��ی فراوانی 
روبه رو ش��ده ایم. گرچه تا ب��ه امروز با هم��ت وزارت 
ارش��اد و همکاری بی ش��ائبه بنیاد رودکی توانسته ایم 
به سختی، مش��کالت و کمبود ها را پشت سر بگذاریم 
 و ارکس��تر س��مفونیک ته��ران را روی پای خ��ود نگه 

داریم.
در این مدت به هر ش��کل ممکن و با هم��ت نوازندگان 
محترم ارکستر برنامه ها را اجرا کرده ایم ولی اکنون به 
مرحله ای رسیده ایم که همانند اغلب کشورهای دیگر 
چنانچه ریاست محترم جمهوری شخصا برای حل این 
موضوع تصمیم��ی اتخاذ نکنند و ب��ه بودجه برای حل 

مشکل مالی ارکستر سمفونیک در نظر نگیرند، به طور 
قطع بار دیگر این ارکس��تر که قدمتش از 80 سال می 

گذرد، از هم فروپاشیده خواهد شد.
 الزم ب��ه ی��ادآوی اس��ت ک��ه در 20 س��ال گذش��ته 
کش��ور های مختلفی برای باال بردن چه��ره فرهنگی 
و مل��ی کشورش��ان ب��ا حداکث��ر امکان��ات موجود و 
 حتی با ب��ه کارگیری و اس��تخدام 90 ی��ا 100 درصد 
نوازنده های خارجی، ارکس��تر س��مفونیک  تش��کیل 
داده اند، ارکس��تری که در حال حاظر در ایران به لطف 
 خداوند متعال با حضور مس��تعد تری��ن جوانان ایرانی 

دارا هستیم.  
اینجانب خواهشمندم برای جلوگیری از فروپاشی این 
س��رمایه ملی و در حمایت از این جوانان مستعد ایران، 
ضمن بررس��ی های الزم، دس��تورات و اقدامات الزم را 

مبذول بفرمایید.
با احترام فراوان

علی رهبری
مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران

خبرگزاری رویترز در گزارش��ی ویدئویی، با اش��اره ب��ه تاثیر دوران 
پس��اتحریم بر صنعت گردش��گری در کش��ورمان، از ایران به عنوان 
سرزمینی یاد کرد که در مس��یر رونق صنعت گردش��گری، جا پای 

کشورهایی چون کرواسی می گذارد.
 در این گ��زارش، از ایران ب��ه عنوان منطق��ه ای ب��ا »مناظر جذاب، 
چشم اندازهای سبز و خرم و دریاهایی با آب های زالل که بسیاری از 
آنها بکر و دست نخورده است« یاد کرد.خبرنگار رویترز با این توصیف، 
گفت: این ش��اید تصویری نباشد که بس��یاری از ایران دارند، اما این 
تصویری است که اکنون ایران از خود به نمایش می گذارد.وی افزود: 
ایران با لغو تحریم های اقتصادی، امیدوار است بتواند گردشگران را به 
خود جذب کند. تهران در این راستا، بزرگترین هیات اقتصادی خود 

را به »بازار جهانی گردشگری« در لندن اعزام کرده است.
 س��اعد اعظم، یک عضو هیات ایرانی ب��ه خبرگ��زاری رویترز گفت: 
»ایران کش��وری چهار فصل اس��ت. هر زمان که آنان )گردشگران( 

بخواهند بیایند، ما یک بسته مسافرتی ویژه برای آنها داریم.«
رویترز ادامه داد »گردشگران برای سفر به ایران به روادید نیاز دارند و 

دریافت روادید کار آسانی نیست. اما دولت ایران دارد روی این موضوع 
کار می کند. تهران می خواهد شمار گردشگران را تا سال 2025 چهار 

برابر کند و به 20 میلیون نفر در سال برساند.«
در ادامه این گ��زارش، یکی از مدی��ران »بازار جهانی گردش��گری« 
به رویترز گفت: ای��ران واقعا آماده رایزنی با ش��رکت ه��ای کارگزار 
گردش��گری اس��ت و ابع��اد هیات��ی ک��ه ب��ه اینج��ا اعزام ک��رده، 
 حقیقت��ا انگیزه ه��ای فراوانی برای س��رمایه گ��ذاری در این زمینه 

ایجاد می کند.
 با این حال، گزارش��گر رویترز یادآور ش��د ایران برای دس��تیابی به 
هدف هایش در زمینه گردش��گری، نیازمند توسعه زیرساخت های 

فراوان است و این به معنای جذب سرمایه های خارجی خواهد بود.
یک کارش��ناس گردش��گری نیز در این زمینه به رویترز گفت: یک 
مشکل برای سرمایه گذاران این اس��ت که آنان به رتبه های جهانی 
ای��ران در زمینه رقاب��ت پذی��ری و فض��ای آزاد برای کس��ب و کار 
 توجه می کنند. ای��ران هنوز گشایش��ی در بازار س��رمایه اش ایجاد 

نکرده است.
گزارش��گر رویت��رز همچنین گف��ت ایران امی��دوار اس��ت از الگوی 
کشورهایی چون کرواسی و ویتنام پیروی کند که هر دو کشور، زمانی 
مقصدهایی بعید و دور از ذهن برای گردشگری در تعطیالت بودند، اما 

امروز جهان گردان فراوانی را به خود جذب می کنند.
این گزارش در ستون خبر اول یاهو نیز منتشر شده است.

محمود پاک نیت بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون معتقد است بهترین 
راه برای معرفی مشاهیر و مفاخر ایرانی، فیلمسازی درباره آن هاست و 
ابزاری چون سینما به دلیل ارتباط با عموم مردم می تواند نقش موثری 

در این زمینه ایفا کند.
محمود پاک نیت بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون با اشاره به اهمیت و 
نقش سینما در معرفی چهره های علمی بیان کرد: فیلم های سینمایی 
معموالً مورد توجه همگان قرار می گیرند و یکی از بهترین روش ها برای 
معرفی مفاخر و مشاهیر ایرانی هس��تند. به ویژه نوجوانان و جوانان را از 
طریق فیلم های س��ینمایی می توان بهتر با چهره ها آشنا کرد؛ زیرا این 
گروه سنی بیشترین جمعیتی را تشکیل می دهد که به سینما می روند 

و پای تماشای یک فیلم می نشینند.
وی درباره رابطه س��ینما با علم و فن��اوری و میزان خدم��ات این دو به 
یکدیگر در سال های اخیر افزود: متاس��فانه تاکنون به اهمیت موضوع 
علم و فناروی در سینما توجه جدی نشده و آثار زیادی را هم نمی توان نام 
برد که با این موضوع و سوژه های مرتبط ساخته شده باشند. همچنین 
مقوله علم و فناوری آنقدر گسترده است که هر چقدر برای پرداختن به 
آن تالش بشود، باز هم کم است.پاک نیت برگزاری مسابقه فیلمسازی 

نور ابن هیثم میان دانش آموزان را روش��ی عالی برای جذب این قش��ر 
 به هنر یا آش��نایی آن ها با فعالی��ت هنری عنوان ک��رد و گفت: انتخاب 
دانش آموزان به عنوان مخاطبان مسابقه نور ابن هیثم تصمیمی درست 
اس��ت که اتخاذ ش��ده چراکه قطعا از میان جمعیتی که در این مسابقه 
ش��رکت می کنند می توان در آینده نویسندگان، طراحان و کارگردانان 
خوبی را به جامعه هنری معرفی ک��رد. اگر ما نخواهیم بر روی این گروه 
سنی سرمایه گذاری کنیم، پس چه گروهی مخاطبان ما خواهند بود؟!

این بازیگر درباره خروجی ه��ای احتمالی این مس��ابقه و رقابت هنری 
 بیان ک��رد: نتیجه بخش ب��ودن چنین مس��ابقه هایی الزام��ا به معنای 
فیلمساز شدن همه دانش آموزانی نیست که در آن شرکت می کنند. بلکه 
حتی اگر یک دانش آموز مس��تعد هم بتوان در میان آن ها پیدا کرد و او 
را به فیلمسازی تشویق و حمایت کرد، ما توانسته ایم مسابقه ای نتیجه 

بخش را برگزار کنیم.
وی تاکید کرد: در همه دنیا والدین از سنین کودکی و حتی خردسالی 
فرزندان خود را در رشته های ورزشی ثبت نام می کنند تا آن ها در آینده 
بتوانند قهرمان شوند یا دست کم فرصت قهرمان شدن برایشان فراهم 
ش��ود. قهرمانی در عرصه های دیگر هم ممکن است. مانند حوزه علم و 
فناوری و اب��ن هیثم و دانش��مندانی همچون او در تاریخ کش��ور ما کم 
نبوده و نیس��تند و وقتی تالش کنیم تا این چهره ها را به دانش آموزان 
 و مردم معرفی کنیم، برای آینده نوجوانان س��رزمین مان الگوس��ازی

 کرده ایم.

 سینما، بهترین راه برای 
معرفی مشاهیر است

خبر  خبر 

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس س��ازمان نهضت سواد آموزی کشور 
گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و 300 هزار نفر افراد بی س��واد در 
 گروه هدف باقی می مانند که باید در سال های آینده برای باسواد شدن آنها 

برنامه ریزی شود.
علی باقرزاده ، در حاشیه جلسه شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش قم 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: این افراد معادل حدود سه، چهار درصد 
جمعیت کشور هستند.وی افزود: در حال حاضر از این تعداد بی سواد حدود 
270 هزار نفر زیر پوشش طرح سواد آموزی قرار گرفته اند که امیدواریم این 
رقم تا پایان سال به 500 هزار نفر برسد.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات 
 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گروه هدف در گروه س��نی 10 تا 49 س��ال 
قرار داده شده است، اظهار کرد: سواد آموزی برای افراد باالی سن 49 سال 
اگر کسی داوطلب باش��د انجام می ش��ود و در طول چهار سال گذشته در 
 این گروه س��نی نزدیک به یک میلیون و 100 هزار نفر باسواد شده اند.وی 
مهم ترین مساله را در این زمینه بحث مقاومت بیسوادان برای سواد آموزی 
بیان کرد و گفت: از این رو توس��ط دولت مشوق هایی برای آنها پیش بینی 
شده است که هر کس در این گروه سنی بتواند باسواد شود مبلغ یک میلیون 
و 340 هزار ریال به حساب فرد به عنوان تشویقی واریز می شود و اگر این فرد 
توسط اعضای خانواده آموزش ببیند و آموزش دهنده را دولت برای او انتخاب 
نکرده باشد، مبلغ شش میلیون و 700 هزار ریال به حساب فرد واریز می شود.

وی افزود: همچنین اگر کسی فرد زیر 20 سال را زیر پوشش قرار دهد، 20 
 درصد به این مبلغ اضافه و برای کودکان کار نیز کمک آموزش��ی پرداخت 
می شود.و تصریح کرد: برای کودکانی که احتمال ترک تحصیل آنها وجود 
دارد و یا مشکل اقتصادی دارند دولت اختیاری به این سازمان داده است تا 
هزینه های آنها را تامین کند. معاون وزیر آم��وزش و پرورش با بیان اینکه 
دولت برای باس��واد کردن مردم هیچ چیزی را از مقررات تا مش��وق ها کم 
 نگذاشته است، گفت: باید این ش��وق یادگیری در خود مردم ایجاد شود و 
دستگاه های اجرایی نیز به فراخور مسوولیت شان در این زمینه تالش کنند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه چهارم، 
تحصیل تا پایان دوره راهنمایی اجباری بود که امیدواریم این مساله در قانون 
برنامه ششم نیز پیش بینی ش��ود.باقرزاده، در مورد پیشگیری از بیسوادی 
کودکان در سن تحصیل گفت: در قانون حمایت از حقوق کودک تحصیل 
به عنوان حق کودک تلقی شده است و هیچ کس نمی تواند این حق را از او 
بگیرد.وی با بیان اینکه مساله سواد آموزی باید تبدیل به یک دغدغه عمومی 
شود، گفت: برای جلوگیری از این امر باید همه جامعه همکاری کنند تا این 
مساله به یک رویکرد عمومی تبدیل شود و اگر دیدند کودکی در همسایگی 
آنها به مدرس��ه نمی رود این امر را به نهادهای قانونی گزارش دهند.وی با 
بیان اینکه بر اساس سرشماری سال 90 بیش از 400 هزار نفر اتباع خارجی 
بیسواد داریم و آنها نیز در طرح های خاص خود مورد آموزش سواد آموزی 
قرار می گیرند، اعالم کرد: هزینه آموزش 18 ه��زار و 500 نفر آنها را دولت 
جمهوری اسالمی ایران تقبل کرده اس��ت و برای حدود سه هزار نفر نیز با 
مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان طرح سواد آموزی آنها انجام می شود. 
معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان قم در جلسه شورای معاونان 
اداره کل آموزش و پرورش قم شرکت کرد و نشستی نیز با حدود 80 نفر از 
آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی و 19 نفر از مدیران مراکز غیردولتی 

طرف قرارداد با فعالیت های سواد آموزی استان قم داشت.

دبیر نخستین کنگره ملی شعر حجاب و عفاف هدف از برگزاری این جشنواره 
ادبی را استفاده از ظرفیت ش��عر و هنر برای القای مفهوم حجاب و عفاف در 

جامعه و فرهنگ سازی پیرامون آن عنوان کرد.
نشست خبری نخستین کنگره ملی ش��عر »حجاب و عفاف« با حضور مدیر 
کارگروه ملی ساماندهی حجاب و عفاف و مس��ووالن این کنگره در معاونت 
هنری وزارت ارش��اد برگزار شد. در این نشس��ت خبری حمید قبادی مدیر 
کارگروه ملی س��اماندهی حجاب و عفاف در سخنانی با اش��اره به اینکه این 
برنامه با هدف تولید محت��وای موضوعی پیرامون حج��اب و عفاف در قالب 
ش��عر و ابزارهای هنری جدی��د طراحی و در دس��ت برگزاری ق��رار گرفته، 
اظهار کرد: قالب هایی همچون ش��عر، یکی از موثرترین روش هایی است که 
می توان ب��ه کمک آن مفاهیمی را ب��ه جامعه القا ک��رد. در موضوع حجاب و 
عفاف نیز که ما با یک نماد دینی روبرو هس��تیم، سعی ش��ده تا با استفاده از 
این اب��زار، روش هایی را اتخاذ کنیم ک��ه در ادامه با حضور س��ایر هنرمندان 
به تاثیرگذاری مطلوب در ح��وزه حجاب و عفاف در جامعه برس��یم.قبادی 
در ادامه ش��عر را از لوازم و ابزاره��ای جدی حوزه فرهنگ عمومی دانس��ت 
و گفت: کارکرد ش��عر و تلفیق آن با س��ایر هنرها می توان��د اتفاقات خوبی 
را برای رق��م بزند. ما امیدواریم که از رهگذر این جش��نواره و با کمک س��ایر 
نهادها نیز بتوانیم مفاهیمی را ب��ا رفتارها و گویش ه��ای نوآورانه در جامعه 
رواج دهیم. همچنین تا این جش��نواره دستمایه ای برای س��ایر هنرمندان 
 در زمینه انتق��ال مفاهیم با محوریت حج��اب و عفاف و با رویک��رد امروزی 

باشد.
در ادامه این نشست خبری س��ید حمید برقعه ای دبیر علمی این کنگره نیز 
در سخنانی شعر را یکی از مهمترین ابزاری دانست که به کمک آن می توان 
به مفاهیم دینی نزدیک ش��د و افزود: ش��عر مذهبی و اخالق��ی از مهم ترین 
ابزارهایی است که می توان به کمک آن در جامعه اقدام به جریان سازی کرد. 
شعر همچنین زبان تاثیرگذار در تمام جوامع اس��ت. به یاد داشته باشیم که 
امروزه دوره یادآوری نکات اخالقی به صورت مستقیم گذشته و شعر یکی از 
بهترین ابزارهایی است که می توان به کمک آن، این مفاهیم را یادآوری کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نخستین کنگره شعر حجاب و عفاف با نام »مستور« 
نام گذاری ش��ده اس��ت، گفت: در کنگره امس��ال در قالب چهار بخش شعر 
کالسیک و نو، شعر کودک و نوجوان، ترانه و شعر کوتاه و طرح واره به پذیرش 
 آثار می پردازیم که بر اس��اس فراخوان ما، پذیرش این آث��ار از امروز آغاز و تا 
30 آذرماه ادامه خواهد داش��ت. برقعه ای تصریح کرد: نگاه ما در این کنگره 
تلفیق شعر با سایر هنرهاست. امیدواریم که از این منظر بتوانیم بستری آماده 
کنیم تا هنرهایی که خمیرمایه اصلی آنها شعر است در جامعه بروز پیدا کرده 
و مردمی شود و در نهایت نیز بتواند در معرض دید عمومی مردم قرار بگیرد.

این شاعر افزود: رویکرد اصلی ما در داوری آثار، نگاه شاعرانه است و اشعاری 
را داوری می کنیم که با معیارهای امروزی مان س��ازگار بوده و در عین حال 
مضامینی تازه، با رویکردهای متفاوت و عرصه حجاب و عفاف را در خود دارا 
باشد.به گفته برقعه ای، ارسال آثار به این کنگره با چهار شیوه پست، ایمیل، 
اس��تفاده از فضای مجازی و اس��تفاده از یک تلفن همراه در قالب اپلیکیشن 
تلگرام خواهد بود.در پایان این نشس��ت همچنین حمید قبادی از برگزاری 
نشستی با حضور پیشکسوتان شاعر، فعال در حوزه حجاب و عفاف و تجلیل از 
آنها خبر داد و گفت: اختتامیه ما به احتمال زیاد در روز 17 دی ماه و همزمان 
با روز صدور دستور ننگین کشف حجاب توسط پهلوی اول برگزار خواهد شد.

بیش از یک میلیون نفر در گروه هدف 
سواد آموزی کشور قرار دارند

 شعر، بهترین ابزار فرهنگ سازی 
برای حجاب و عفاف است

 نامه سرگشاده علی رهبری
به رییس جمهور ؛

از فروپاشی 
مجدد ارکسترها 

جلوگیری کنید
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خبر

ریی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی گف��ت: اگ��ر ه��ر کج��ای کش��ور 
ی��ا ای��ن اس��تان ط��رح مس��کن مه��ر راک��د ی��ا نیم��ه تم��ام مددجویان 
وج��ود داش��ته باش��د کمیت��ه ام��داد آمادگ��ی دارد ت��ا ب��ا تحویل پ��روژه 
 س��هم آورده را پرداخ��ت و تس��هیالت را ب��ه ن��ام مددجوی��ان منتق��ل 
کند.به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، سید پرویز فتاح ظهر امروز در دیدار 
با اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: وضعیت کمیته  امداد در سراسر 
کشور باید با اساس نامه جدید سازگار شود.رییس کمیته امداد امام خمینی با بیان 
اینکه ما موظف  هستیم تا سطوح سازمانی را در کل ایران ارتقا دهیم افزود: سال 
گذشته 300 میلیارد ریال برای اشتغال 2 هزار و 700 نفر در استان چهارمحال 
و بختیاری هزینه شده است.فتاح در ادامه گفت: پرداخت وام های خوداشتغالی 
باید با سنجش توانایی افراد و اقدام کارشناسی باش��د تا با اشتغال مولد همراه 
شود.وی با اشاره به اینکه امدادگری باید سریع، بی منت و بدون اکراه انجام شود 
تصریح کرد: جامعه هدف کمیته امداد باید از وابستگی خارج و خودکفا، خوداتکا 
 و عزتمند شود به همین منظور افزایش تولید و خدمات باید مورد توجه ویژه قرار

 گیرد.
این مس��وول ادامه داد: در صورتی که در نقاط شهری و روس��تایی چه در این 
استان و چه در کل کش��ور زمین از سوی مسووالن اس��تانی تامین شود سهم 
آورده، کمک های خیرین و تسهیالت بالعوض از سوی کمیته امداد برای مسکن 
مددجویان پرداخت می شود.فتاح با اش��اره به اینکه با این اقدام، مسکن افراد 
زیرپوشش تامین می شود افزود: بعد از اجرای این طرح باید برای تامین اجتماعی، 
 ازدواج، اش��تغال و معیش��ت مددجوی��ان اق��دام کرد.ریی��س کمیته ام��داد 
امام خمینی )ره( اضافه کرد: اگر هر کجای کشور یا این استان طرح مسکن مهر 
 راکد یا نیمه تمام مددجویان وجود داشته باش��د کمیته امداد آمادگی دارد تا 
 با تحویل پروژه س��هم آورده را پرداخت و تسهیالت را به نام مددجویان منتقل 
 کند.این مس��وول تاکید ک��رد: خودروهای وانت ب��ار و تراکتور نی��ز به صورت 
صد درصد وام با بهره کم و تخفیف در اختیار روستاییان زیرپوشش قرار می گیرد 
تا این افراد ضمن سکونت در محل زندگی خودشان مشغول به کار شوند.وی با 
بیان اینکه مسوولیت اشتغال زایی در استان ها به عهده استانداران است عنوان 
داشت: در این حوزه هرگونه تش��کیل تعاونی یا اش��تغال زایی مورد نظر باشد 

کمیته امداد سهم آورده را به همین میزان تامین خواهد کرد.

فتاح:
کمیته امداد، سهم آورده مسکن مهر 

مددجویان را پرداخت می کند

 رییس بنیاد نخبگان اس��تان چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
2۶0 نفر نخبه در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده و این 
افراد از حمایت های بنیاد نخبگان این استان برخوردار هستند.

مجتبی بنیادیان، با اشاره به اینکه 2۶0 نفر نخبه در چهارمحال 
و بختیاری شناسایی ش��ده و ای��ن افراد عضو بنی��اد نخبگان 
این اس��تان هس��تند، اظهار داش��ت: این اف��راد هم اکنون از 
 خدمات بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری بهره مند

  می شوند.
تعداد نخبگان شناسایی شده  چهار برابر شده است

وی اف��زود: قب��ل از راه ان��دازی و افتت��اح بنیاد نخب��گان در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، ۴۸ نفر نخبه در سطح استان 
شناسایی ش��ده بود.رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و 
بختیاری یادآور ش��د: هم اکنون تعداد نخبگان شناسایی شده 
استان چهار برابر شده اس��ت.وی اظهار داشت: این افراد نخبه 
و بااس��تعداد هم اکنون در حوزه های مختلف ازجمله مخترع، 
برترین جش��نواره های علمی)خوارزمی و رازی(، برترین های 
آزمون های سراس��ری، برگزیدگان هنری، دانش آموخته های 
برتر دانش��گاه ها، پژوهش��گران و... عضو بنیاد نخبگان استان 

چهارمحال و بختیاری هستند.
مجتب��ی بنیادی��ان، ب��ا اش��اره به 

حمایت های بنیاد نخبگان، 
عنوان کرد: بحث مهم در 

 بنیاد نخبگان هدایت و 
حمایت 

نخبگان اس��ت که این امر طی برنامه ریزی ها انجام می ش��ود.
رییس بنی��اد نخبگان اس��تان چهارمحال و بختی��اری اظهار 
داش��ت: معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری درواقع 
ی��ک مجموع��ه ای اس��ت ک��ه از مجموعه ه��ای علم��ی و 
ش��رکت های دانش بنی��ان و مراکز پژوهش��ی حمای��ت ویژه 
 می کن��د ک��ه ای��ن حمایت ه��ا ه��م از طری��ق تس��هیالت 
با س��ودهای پایین اس��ت و هم از طریق پرداخت تس��هیالت 
بالع��وض اس��ت.وی اظه��ار داش��ت: هم اکن��ون دو مرک��ز 
نخب��ه پ��رور در کش��ور داری��م ک��ه یک��ی آموزش وپرورش 
اس��ت و دیگ��ری مراک��ز آم��وزش عال��ی اس��ت ک��ه از این 
مجموعه ها حمایت می ش��ود.وی عن��وان ک��رد: در کنار این 
مراک��ز، مراک��ز رش��د دانش��گاهی و همچنین س��ایت های 
 علم��ی و فن��اوری مراک��زی هس��تند نخب��ه پ��روری را در 
 دس��تور کاردارند و نخبگان ایده ه��ای ش��ان را در این مراکز 

به خدمت تبدیل می کنند.
کمک ۱۹۸ میلیون تومانی به آموزش و پرورش

رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
حمایت معاونت علم و فناوری ریاس��ت جمهور از مراکز علمی 
و نخبه پرور چهارمح��ال و بختیاری، اظهار داش��ت: در حوزه 
آموزش وپرورش ۱۹۸ میلیون تومان توسط معاونت علم و 
فناوری ریاست جمهوری کمک شده است.مجتبی 
بنیادیان اظهار داشت: کمک های آموزش معاونت 
علم و فناوری ریاست جمهور به آموزش وپرورش 
استان شامل آس��فالت مدرس��ه، حمایت از 

پژوهش دانش آموزی، کمک به مدارس استعدادهای درخشان 
و... بوده اس��ت.وی عنوان کرد: یک میلی��ارد و ۴۵0 میلیون 
تومان به دانشگاه شهرکرد کمک شده است که این حمایت ها 
 توسط معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است.

ریی��س بنی��اد نخب��گان اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
تصری��ح ک��رد: ای��ن کمک ه��ا در قالب کم��ک به  توس��عه 
 مرک��ز رش��د دانش��گاه ش��هرکرد و طرح ه��ای علم��ی 

بوده است.
کمک دو میلیارد تومانی معاون�ت علم و فناوری 

ریاست جمهور به مجموعه های نخبه پرور 
وی با اش��اره به اینکه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
دانشگاه علوم پزش��کی ش��هرکرد نیز موردحمایت قرار داده 
 است، اظهار داش��ت: معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
۱۴۸ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کمک 
کرده است که این کمک ها در راستای حمایت از دانشجویان 
برتر و پژوهش های این دانش��گاه بوده است. مجتبی بنیادیان 
اظهار داش��ت: معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری حدود 
۱0۸ میلیون نیز به دانشگاه هنر فارسان چهارمحال و بختیاری 

کمک کرده است.
رییس بنیاد نخبگان اس��تان چهارمحال و بختی��اری یادآور 
 ش��د: معاون��ت عل��م و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری حدود 
۱00 میلیون تومان نیز به مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع 
طبیعی کمک کرده است.وی عنوان کرد: معاونت علم و فناوری 
ریاس��ت جمهوری حدود 200 میلیون تومان به پارک علم و 
فناوری  اس��تان چهارمحال و بختیاری در هنگام تشکیل این 
پارک کمک کرده است که این کمک های در راستای هدایت 
نخبگان و تشکیل شرکت های دانش بنیان بوده است.مجتبی 
بنیادیان تأکید کرد: حدود دو میلی��ارد و ۱00 میلیون تومان 
مجموعه حمایت های معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری 
از مجموعه های نخبه پرور استان چهارمحال و بختیاری بوده 
است. رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: کمک ه��ا و حمایت های معاونت علم و فناوری ریاس��ت 
جمهوری همچنان ادام��ه دارد اما این کمک ها و حمایت طی 

شرایطی پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه معاون��ت علم و فناوری ریاس��ت جمهوری 
کمک های خود را در غالب طرح ها و شرکت های دانش بنیان 
پرداخت می کند، تاکید کرد: حمایت ها و تس��هیالت معاونت 
علم و فناوری ریاست جمهوری به افرادی که طرح های علمی 
و همچنین ش��رکت های دانش بنیان که ایده را تجاری سازی 
کرده ان��د پرداخ��ت می ش��ود.وی تاکی��د کرد: درگذش��ته 
حمایت های از نخبگان  و شرکت های پژوهشی و علمی آسان تر 
بود اما در حال حاضر حمایت های در غالب شرایط اعالمی انجام 
می شود.رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به تجلیل از نخب��گان چهارمح��ال و بختیاری، 
عنوان کرد: تا س��ال ۹۴ از نخبگان استان چهارمحال و 
بختیاری در حوزه های نفرات برتر کنکور، مخترعین، 
 برگزی��دگان جش��نواره های علم��ی و... تجلی��ل 

شده است.
مجتبی بنیادیان یادآور ش��د: آخری��ن تجلیل از 
نخب��گان چهارمح��ال و بختی��اری در م��اه 
مب��ارک رمضان انجام ش��ده اس��ت و 

تاکنون حدود ۴7 میلیون تومان ب��رای تجلیل از نخبگان این 
 اس��تان توس��ط بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری هزینه 

شده است.
وی اظه��ار داش��ت: از س��وی بنیاد نخب��گان به اف��رادی که 
تجاری س��ازی ایده داشته اند کمک های بس��یاری انجام شده 
است که هم اکنون از بسیاری نخبگان استان دارای شرکت های 
تجاری بزرگی هستند.رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و 
بختیاری در ادامه بابیان اینکه رویکرد بنیان نخبگان در خصوص 
حمایت از دانش��جویان برتر عوض شده اس��ت، اظهار داشت: 
حمایت از دانش��جویان برتر که تحت حمای��ت بنیاد نخبگان 
قرار می گیرند در صورتی انجام می شود که طی دوران تحصیل 
دارای پویایی باش��د.مجتبی بنیادیان با اشاره به اینکه اهدای 
جوایز تحصیلی به دانشجویان دارای استعداد برتر از اقدامات 
جدید بنیاد نخبگان است،تصریح کرد: اهدای جوایز تحصیلی 
به دانشجویان در چهار گروه آموزش، پژوهش، فناوری و صنعتی 
انجام می شود که دانشجویان بر اساس رشته خود می توانند از 

این جوایز بهره مند شوند.
رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
جوایز بر اساس سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 
طبقه بندی شده اس��ت که در حوزه دکترا جوایز تحقیقاتی و 
پژوهشی بیشتر است.مجتبی بنیادیان با بیان اینکه فرصت های 
مطالعاتی برای دانشجویان دکترا چه در داخل و چه در خارج 
موردحمایت بنیاد نخبگان قرار می گیرد، عنوان کرد: امس��ال 
در سطح استان ۱۵ نفر سهمیه داریم که دانشگاه های استان 
باید این دانشجویان برتر حوزه دکترا را به بنیاد نخبگان استان 
معرفی کنند ت��ا موردحمایت قرار بگیرند.وی اظهار داش��ت: 
سهمیه های حمایتی دانش��جویان در سطح استان برای گروه 
کارشناس��ی پنج نفر، گروه کارشناسی ارش��د پنج نفر و گروه 

دکترا نیز پنج نفر است.
برگزاری طرح ش�هاب ب�رای شناس�ایی نخبگان 

دانش آموزی
رییس بنی��اد نخبگان اس��تان چهارمحال و بختی��اری بابیان 
اینکه طرح ش��هاب یکی از طرح هایی اس��ت که ب��ا همکاری 
آموزش وپرورش در سطح اس��تان در حال انجام است، اظهار 
داشت: این طرح باهدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در 
سطح استان در حال انجام است و در این طرح از دانش آموزان 

حمایت های مختلف انجام می شود.
وی ادامه داد: این طرح در منطقه شهرکرد)ناحیه یک( منطقه 

الران استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
مجتبی بنیادیان تاکید ک��رد: طرح ش��هاب از کالس چهارم 
ابتدای آغ��از می ش��ود و اس��تعدادهای دانش آم��وزان طی 
سال های تحصیل مورد برسی قرار می گیرد و این طرح تا پایان 
دوره متوس��طه برای دانش آموز انجام می ش��ود. رییس بنیاد 
نخبگان استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استعدادهای 
دانش آموز در طرح ش��هاب در همه حوزه های هنری، علمی، 
ورزش��ی و... مورد رصد ق��رار می گی��رد و بع��د از پایان طرح 
 و شناس��ایی اس��تعداد، دانش آموز به س��مت اس��تعداد خود 

هدایت می شود.
وی ادامه داد: افرادی که دارای جوایز کشوری و یا رتبه کشوری 
هس��تند می توانند برای اطالع از چگونگی عضویت در بنیاد 

نخبگان به این مرکز مراجعه کنند.

مزایده
8/121 اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 930493 
ج ح/خواهان ها 1- حمیدرضا جوزدانی 2- زهره جوزدانی 3- ناهید 
جوزدانی و خوانده غالمرضا جوزدانی به منظور فروش شش��دانگ 
پالک ثبتی 12/5383 بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، سه راه 
کهندژ، ک جوزدان، بن بست الله، پ 183، ط 2 با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مص��ون از تعرض طرفین واقع گردیده اس��ت در روز 
مورخ 94/9/1 از س��اعت 9 تا 9/30 صبح در محل ای��ن اجراء )طبقه 
چهارم، ساختمان اجرای احکام دادگس��تری، خ نیکبخت، جنب بیمه 
پارسیان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 
قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 5 روز 
قبل ازجلسه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 
تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
به ش��ماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزاید از 
مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. نظریه کارشناسی: مش��خصات اعیانی: اعیانی پالک به 
مساحت حدود 335 متر مربع به صورت یک باب منزل مسکونی دو 
طبقه همکف و اول با دسترسی مستقل در هر طبقه همراه با زیرزمین 
می باشد. سازه بنا با قدمت بیش از 30 سال با دیوارهای آجری باربر 
سقف تیرآهن و آجر نما سنگ و س��یمان، پنجره های خارجی فلزی، 
دربهای داخل چوب، کف موزائیک، کابینت فلزی، سرویس های ایرانی، 
س��رمایش و گرمایش کولر و بخاری و دارای انشعابات آب و برق و 
گاز می باش��د. مش��خصات ثبتی: پالک به صورت ششدانگ دارای 
290/70 متر مربع عرصه می باشد. حدود 16/5 متر مربع در شرق و 
شمال پالک تعریض گذر دارد. شماره ملک پالک 12/5383 مفروز و 
مجزا از 581 قطعه 2 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان می باشد. 7 برگ 
سند مالکیت ارائه شده به ش��رح زیر می باشد: سند شماره 722671 
د/91 میزان 3/6 حبه از 72 حبه عرصه واعیان باستثنای ثمینه اعیانی 
) سهم خانم زهره جوزدانی( سند شماره 362694 الف/90 به میزان 
4/5 حبه از 72 حبه عرصه و اعیان باستثنای ثمینه اعیانی )سهم خانم 
زهره جوزدانی( سند شماره 769116 ب/91 به میزان سه دانگ مشاع 
از ششدانگ عرصه و اعیان باستثنای ثمینه اعیانی )سهم خانم زهره  
جوزدانی( سند ش��ماره 722672 د/91 به میزان 1/8 حبه از 72 حبه 
عرصه و اعیان باستثنای ثمینه اعیانی )س��هم خانم ناهید جوزدانی( 
سند ش��ماره 362695 الف/90 به میزان 4/5 حبه از 72 حبه عرصه 
و اعیان باس��تثنای ثمینه اعیانی )س��هم خانم ناهید جوزدانی( سند 
ش��ماره 722670 د/91 به میزان 1/8 حبه از 72 حبه مشاع عرصه و 
اعیان باستثنای ثمینه اعیانی )س��هم آقای حمیدرضا جوزدانی( سند 
ش��ماره 362693 الف/90 به میزان 9 حبه از 72 حبه مش��اع عرصه 
و اعیان باس��تثنای ثمینه اعیانی )س��هم آقای حیمدرضا جوزدانی( 
اس��ناد مربوط به 10/8 حبه از 72 حبه باقیمانده توسط خوانده ارائه 
نشد. نظریه: با در نظر گرفتن جمیع جوانب و لحاظ نمودن انشعابات 
و حیاط س��ازی و تعریض گ��ذر ارزش عرصه و اعیان شش��دانگ 
پالک بالغ ب��ر 7/520/000/000 ریال هفتصد و پنج��اه و دو میلیون 
تومان )ارزش اعیانی شش��دانگ پ��الک 500/000/000 ریال پنجاه 
میلیون تومان( قیمت پای��ه برآورد می گردد. در این صورت س��هم 
ثمنیه اعیانی مادر 250/000/000 ریال س��هم خانم زهره جوزدانی 
789/750/000 +3/760/000/000= 4/549/750/000 ریال. س��هم 

خانم ناهید جوزدانی 614/250/000  سهم آقای حمیدرضا جوزدانی 
1/053/000/000 ری��ال س��هم خوان��ده: 1/053/000/000 ریال. م 
الف21354 اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده
8/118 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده کالس��ه 2193/87 ش ج دوم ل��ه خانم فخرالملوک 
ثقفیان با وکالت ش��هزاد درجایی ثقفیان و ریحانه، ش��هاب، محدثه، 
مرضیه، راحیل مدیری علیه بهرام مدیری به آدرس اصفهان، خ امام 
خمینی ، خ شهیدان کاظمی، کوجان، خیابان ملت، کوچه شهید شیرانی، 
مجتمع میخک منزل مدیری بابت محکوم ب��ه و هزینه های اجرای به 
مبلغ 712/175/000 ریال اموال توقیفی به شرح ملک توقیفی به آدرس 
اصفهان، خانه اصفهان، میدان ماه فرخ��ی، نبش خیابان امید مجتمع 
آرمان طبقه زیر زمین شمالی کد پستی 8139967443 می باشد این 
محل به صورت یک آپارتمان مسکونی واقع در یک مجتمع 12 واحدی 
به ش��ماره ملک )28/5588( و ش��ماره ثب��ت 64002 بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 476 صفحه 554 سابقه ثبت و سند مالکیت دارد. 
این آپارتمان واقع در طبقه زیر زمین طبق سند دارای مساحتی برابر با 
136/3 متر مربع به انضمام شش دانگ انباری واقع در طبقه زیر زمین 
به مساحت 2/28 متر مربع به انضمام قدرالسهم از شش دانگ عرصه 
و مشاعی و راه پله مشاعی و پارکینگ مش��اعی این آپارتمان قدیمی 
دارای بدنه رن��گ، ابزار چهارچوب ها فل��زی، دربهای داخلی چوبی، 
آشپزخانه تا نیمه کاش��ی کابینت فلزی، نمای ساختمان آجر، درب و 
پنجره های رو به حیاط خلوت آلومینیوم دارای سیس��تم سرمایش 
کولرآبی و گرمایش گاز شهرداری اشتراکات ولی فاقد سیستم جمع 
آوری فاضالب شهری دارای چاه جذبی می باشد با توجه به موقعیت 
محل طبقه مربوط قدمت و کلیه عوامل موثر ارزش سه دانگ آپارتمان 
مذکو برابر 1/022/250/000 ریال برآورد گردیده اس��ت که این سه 
دانگ معادل مقدار 25 100/8 حبه توسط کارشناس تعیین می گردد. که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرف قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در مورخ 94/9/1 در س��اعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در خیابان شیخ صدوق ش��مالی، چهارراه وکال برگزار 
می گردد. طالبین ش��رکت در مزایده  می توانند با واریز ده درصد از 
مبلغ پایه به شماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن 
فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد شد. م الف21248 شعبه دوم اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

8/119 شعبه س��وم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده کالسه 93-2259 و 93-2580 ش ج / سوم له آقای 
اکبر هوش��نگی طامه علیه محمد و کریمی دس��تگردی، به آدرس خ 
پروین، خ گاز، بن بست طباطبایی پالک دوم بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی در پرونده کالسه 2259/93 ش ج به مبلغ 43/785/037 
ریال و اموال توقیفی در پرونده کالسه 2580/93 ش ج سوم و اموال 
توقیفی محکوم علیه در زمان تخلیه به ش��رح به آدرس خ کاوه، نبش 
کوچه 29 قدس مغازه آشپزی ضیافت می باشد. اموال توقیفی به شرح 
1- صندلی مستعل و شکسته از نوع فرفوژه سه عدد غیر قابل قیمت 
گذاری 2- یخچال قصابی ایستاده 2 متری دو درب استیل مارک تابش 
داورست )مستعمل( یک دستگاه 2/000/000 ریال 3- میز پیشخوان 
MDF  قهوه ای و طوسی رنگ 3 کش��ویی به همراه ارک نمای داخلی 
مغازه به طول حدود سه متر )مس��تعمل( یک عدد 1/000/000 ریال 

4- تلفن رومیزی )PANATEl( مشکی رنگ )مستعمل( یک دستگاه 
)30/000( ریال 5- منقل بزرگ استیل کباب پزی )مستعمل( یک عدد 
1/000/000 ریال 6- ظرف شویی دو قلو استیل  )مستعمل( یک عدد 
700/000( ریال 7- میز استیل مخصوص س��رو غذا دارای 4 کاسه 
و محفظه نگهداری م��واد غذایی حدود 2/5 متری مس��تعمل یک عدد 
1/000/000 ریال 8- میز 4 شعله استیل آشپزخانه جهت پخت غذا دو 
درب مستعمل یک عدد 800/000 ریال 9- فر نگهداری غذا دو درب یک 
متری که یک درب آن موجود نبود مستعمل یک عدد 500/000 ریال 
10- میر کار آهن��ی 90 در 90 که یکی از آنها رویی نداش��ت دو عدد 
300/000 ریال 11- فریز افقی قرمز رنگ 2 درب 12 متری مستعمل 
یک دس��تگاه 1/000/000 ریال 12- چرخ گوش��ت بزرگ با موتور 
و متعلقات آن بدون مارک مس��تعمل یک دس��تگاه 1/200/000 ریال 
13- قابلمه روحی بزرگ با درب مس��تعمل یک عدد 300/000 ریال 
14- اجاق گاز آشپزی بزرگ تک ش��عله مستعمل یک عدد 300/000 
ریال 15- س��یخ کباب مس��تعمل 47 عدد 100/000 ریال 16- تابلو 
بیرونی مغازه 1 در 3 متری می باشد دو عدد 500/000 ریال که جمع 
کل توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 10/730/000 ریال 
ارزیابی و اعالم می گردد که مورد اعت��راض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته اس��ت. در نظر دارد جلس��ه مزایده ایی در مورخ 94/9/1 در 
س��اعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان ش��یخ 
صدوق ش��مالی چهار راه وکال برگزار می نماید. طالبین شرکت در 
مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بانک مل��ی و ارائه آن فیش به اج��رای احکام از 
اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. م الف 21249 مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 
مزایده

8/117 ش��عبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرون��ده 1739/92 ش ج/4 له خانم فاطمه یوس��فی و علیه 
خانم 1- اکرم احمدی 2- محمد ناظمی به آدرس 1- اصفهان خ کاوه 
خ گلس��تان خ صبا کوچه نگین کوی امام زاده پالک 102. 2- اصفهان 
مولوی کوی 22 بهمن غربی کوچه ش��هید رجایی کوچه نیلوفر قرن 
دوم س��مت راس��ت بابت محکوم به و هزینه های اجرای��ی به مبلغ 
96/387/587 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح پراید جی تی 
ایکس دارای ش��ماره انتظامی 641 ه� 66 ایران 13 به شماره موتور 
1499729 و ش��ماره شاس��ی 512453 به رنگ نقره ای مدل 1385 
موتور در اثر خوابیدگی  نامعلوم اطاق نس��بت به مدل سالم طایر در 
حد 20% طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 90/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است 
که در نظر دارد جلسه مزایده مورخ 94/9/3 در ساعت 10 تا 9 صبح 
در محل اجرای احکام ش��ورای حل اختالف واقع در خیابان ش��یخ 
صدوق نبش چهارراه وکال برگزار نماید طالبین ش��رکت در جلس��ه 
مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بان��ک ملی و ارائه فی��ش آن حداقل 5 روز قبل از 
مزایده در جلسه مزایده ش��رکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد ب��ود. م الف 21246 مدیر اجرای احکام ش��عبه 

چهارم شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده

8/116 ش��عبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرون��ده 1739/92 ش ج/4 له خانم فاطمه یوس��فی و علیه 

خانم 1- اکرم احمدی 2- محمد ناظمی به آدرس 1- اصفهان خ کاوه 
خ گلس��تان خ صبا کوچه نگین کوی امام زاده پالک 102. 2- اصفهان 
مولوی کوی 22 بهمن غربی کوچه ش��هید رجایی کوچه نیلوفر قرن 
دوم س��مت راس��ت بابت محکوم به و هزینه های اجرای��ی به مبلغ 
96/387/587 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح پراید جی تی 
ایکس دارای ش��ماره انتظامی 641 ه� 66 ایران 13 به شماره موتور 
1499729 و ش��ماره شاس��ی 512453 به رنگ نقره ای مدل 1385 
موتور در اثر خوابیدگی  نامعلوم اطاق نس��بت به مدل سالم طایر در 
حد 20% طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 90/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است 
که در نظر دارد جلسه مزایده مورخ 94/9/3 در ساعت 10 تا 9 صبح 
در محل اجرای احکام ش��ورای حل اختالف واقع در خیابان ش��یخ 
صدوق نبش چهارراه وکال برگزار نماید طالبین ش��رکت در جلس��ه 
مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بان��ک ملی و ارائه فی��ش آن حداقل 5 روز قبل از 
مزایده در جلسه مزایده ش��رکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد بود. احترامًا در خصوص پرونده 1739/92 ش 
ج/4 له خانم فاطمه یوس��فی و علیه خانم 1- اک��رم احمدی 2- محمد 
ناظمی خواهشمند است یک نوبت از رونوشت صورت جلسه مزایده 
را نش��ر و ادامه آن اضافه فرمائید که چنانچه محکوم علیها مایلند در 
جلسه مزایده مورخ 94/9/3 در ساعت 10 تا 9 صبح مراجعه نمایند. 
م الف 21247  مدیر اجرای احکام شعبه چهارم شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ فوت فرضی )نوبت سوم(

6/204 ش��ماره نام��ه: 9410110351300855 ش��ماره پرون��ده: 
9009980351300512 شماره بایگانی ش��عبه: 900515 به حکایت 
محتویات پرونده 900515 ح 13 که  در این ش��عبه تحت رس��یدگی 
می باشد اعالم گردیده اس��ت متوفی فوت فرضی صدیقه عزیزان از 
سال 1337 غایب و ناپدید شده است و هیچگونه خبری از نامبرده در 
دسترس نیست لذا بدینوس��یله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که 
خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو 
مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی ضایع نگردد 
این آگهی س��ه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای ماده 
1023 و 1024 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است 
چنانچه یک سال از تاریخ اولین نش��ر آگهی حیات غایب ثابت نشود 
حکم موت فرضی او صادر خواهد شد. م الف15994   رئیس شعبه 13 

عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

8/235 آقای بابک زارعلی دارای شناسنامه ش��ماره 3876  به شرح 
دادخواست به کالسۀ 4133/94  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محمدعلی زارعی 
بشناسنامه 447 در تاریخ 94/5/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مریم گودرزی 
قلعه نوئی 829 زوجه 2- فرش��ته زارعل��ی 1740419911 فرزند 3- 
فاطمه زارعلی 2051 فرزند 4- به��رام زارعلی 1272817296 فرزند 
5- بابک زارعلی 3876  فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

21315 رئیس 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

شناسایی۲۶۰نخبه در چهارمحال و بختیاری
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ــاورى رييس جمهور در  ــى و فن معاون علم
ــاى نمايندگى هاى  ــاالنه رؤس ــش س هماي
ــالمى ايران در خارج از كشور،  جمهورى اس
ــاد  ــران اقتص ــاورى را پيش ــى فن ديپلماس

دانش بنيان دانست.
ــتارى با حضور در همايش ساالنه  سورنا س
ــاى نمايندگى هاى جمهورى  ــفرا و رؤس س
ــه  ــور ك ــارج از كش ــران در خ ــالمى اي اس
ــى  ــاى مختلف ديپلماس ــه تبيين جنبه ه ب
ــت، ضمن  ــت اختصاص داش اقتصادى دول
اشاره به برنامه هاى معاونت علمى و فناورى 
ــى  ــى نخبگان در حوزه ديپلماس و بنياد مل
ــه بين المللى،  ــكارى در عرص فناورى و هم
ــراى همكارى  ــى معاونت و بنياد ب بر آمادگ
ــور  همه جانبه با نمايندگى هاى خارج از كش
در راستاى توسعه اقتصاد دانش بنيان تأكيد 

كرد.
وى در اين ديدار با تأكيد بر اين كه نبايد صرفا 
ــروش نفت و گاز  ــاى حاصل از ف به درآمده
تكيه كرد، افزود: در حال حاضر، بودجه ايران 
ــورهاى توليدكننده  در مقايسه با ساير كش

ــه درآمد نفت  ــتگى را ب نفت، كم ترين وابس
ــر ادبيات اقتصاد  دارد. چراكه در حال حاض
جهانى عوض شده و امروزه، كشورهايى كه 
تنها داراى منابع زيرزمينى سرشار هستند، 
ــوند، بلكه ثروت  ــوب نمى ش ثروتمند محس
اصلى منابع انسانى است كه كشورمان از اين 

حيث در وضعيت خوبى قرار دارد.
ستارى به فعاليت ها و اقدامات معاونت علمى 
ــتاى  ــاورى و بنياد ملى نخبگان در راس و فن
ــترش تعامل هاى بين المللى اشاره كرد  گس
ــر، معاونت علمى  ــال اخي و گفت: در دو س
ــاى گوناگونى  ــى نخبگان، ابزاره و بنياد مل
ــتفاده از ظرفيت تعامالت خارجى  براى اس
ــتارتاپ ها  طراحى كرده اند كه حمايت از اس
ــدور خدمات  ــب وكارهاى جديد، كري و كس
صادرات محصوالت دانش  بنيان، پايگاه هاى 
جذب متخصصان ايرانى غيرمقيم، نمايشگاه 
فناورى و نوآورى (اينوتكس) و جايزه پيامبر 

اعظم، از جمله اين اقدامات است.
وى  با اشاره به مدل همكارى مشترك ايران و 
روسيه و ايجاد ظرفيت براى تعامل همه جانبه 

ــور، امكان  در حوزه علم و فناورى با اين كش
استفاده از اين مدل را براى برقرارى تعامالت 
ــورها  ــاير كش ــوزه علم و فناورى با س در ح

امكان پذير دانست.
ــور خارجه نيز  ــواد ظريف، وزير ام محمد ج
ــر اهميت اقتصاد  ــت با تأكيد ب در اين نشس
ــى از اولويت هاى  ــه  عنوان يك دانش بنيان ب
ــزوم افزايش  ــر ل ــم، ب ــت يازده ــم دول مه
ــى و فناورى  ــهم همكارى  در حوزه علم س
ــورى  ــاى جمه ــالت نمايندگى ه در تعام
ــور تأكيد  ــارج از كش ــالمى ايران در خ اس

كرد.
ــده كه با استقبال و  پايان بخش  برنامه يادش
بازخورد مثبت سفرا و اعضاى جلسه مواجه 
ــفراى  ــش هاى س ــراد نظرات و پرس بود، اي
ــورهاى  ــران در كش ــالمى اي جمهورى اس
سنگاپور، لبنان، قبرس، ونزوئال، ارمنستان، 
استراليا، نروژ، شيلى، اردن، روسيه، ويتنام، 
ــه بود كه  ــتان، نيجريه و تركي هند، گرجس
ــاون علمى  ــات تكميلى مع با بيان توضيح

وفناورى رييس جمهور خاتمه يافت.

ــريع نتايج  ــه س ــور ارائ ــگران به منظ پژوهش
ــكى، تراشه اى ساخته اند كه  آزمايش هاى پزش
با كاهش مدت زمان تشخيص از تجويز بى مورد 
آنتى بيوتيك توسط پزشكان جلوگيرى مى كند.
ــمندان كانادايى ابزار تشخيصى جديدى  دانش
ــان آزمايش  ــاخته اند كه مى تواند مدت زم س
ــاوم  ــى مق ــوى ضدميكروب ــاى ق ويروس ه
 (Antimicrobial resistance,AMR )
ــاعت كاهش دهد.  ــن روز به چند س را از چندي
به دليل اين  كه اين فرايند به طور قابل  توجهى 
ــگران بر اين باورند  كوتاه تر شده  است، پژوهش
ــه جديد آنها مى تواند به  خوبى عفونت  كه تراش
ــكان در تجويز زودتر  را تشخيص دهد و به پزش

آنتى بيوتيك مؤثر كمك كند.
ــن مى زنند كه  ــمندان تخمي ــن دانش همچني
ــاله جان ــر س ــد ه ــارى AMR مى توان بيم
ــان را گرفته و هزينه اى برابر با  10 ميليون انس
100 تريليون دالر براى مراقبت هاى بهداشتى 
ــم اونيل،  ــد. جي ــته  باش ــطح جهان داش در س
اقتصاددان ارشد سابق مؤسسه گلدمن ساكس، 
تخمين هاى ذكر شده را محافظه كارانه دانسته 

ــيار  ــد، احتماال ً ارقام واقعى بس و اضافه مى كن
بيشتر هستند.

ــگاه  دانش ــمندان  دانش ــه  گفت ــه  ب
ــو(University of Toronto)، يكى  تورنت
از علل مقاومت به آنتى بيوتيك تجويز نادرست و 
بى فايده داروست. از آنجا كه ارائه نتايج آزمايش 
ممكن است تا سه روز به طول بيانجامد و بيماران 
نياز به اقدامات سريع ترى دارند، پزشكان اغلب 
ــخص شود، يك  تا وقتى كه نتايج آزمايش مش
طيف گسترده از آنتى بيوتيك ها را براى بيماران 

تجويز مى كنند.
ــز  ــد: «تجوي ــت، مى گوي بيزان ــتين  جاس
آنتى بيوتيك بر حسب حدس و گمان مى تواند 
ــترده اى از  منجر به مقاومت در برابر طيف گس
ــده و در صورت عفونت هاى  آنتى بيوتيك ها ش
ــراى بيمار  ــدى ب ــيار ب ــج بس ــه نتاي ــدى ب ج
ــاعت  ــود. ما مى خواهيم طى چند س منجر ش
ــبت به يك  ــه آيا باكترى ها نس تعيين كنيم ك
ــا نه و  ــتند ي ــاس هس آنتى بيوتيك خاص حس
ــه طول ــد روز ب ــن عمل چن ــم اي نمى خواهي

 بيانجامد».

ــه اى طراحى  ــه شيش ــك تراش ــن ي همچني
ــرى فيلتر،  ــتفاده از يك س ــا اس كرده اند كه ب
ــاه در ابعاد  ــدار باكترى را در يك چ حداكثر مق
ــك مولكول به  ــاوى آنتى بيوتيك و ي نانو كه ح
ــد  ــازورين(Resazurin) مى باش ــام رس ن
ــه باكترى هاى  ــد. هنگامى ك ــز مى كن متمرك
ــد، به  ــش مى دهن ــازورين واكن ــا رس ــده ب زن
ــوند  ــوروفين(n�Resoru) تبديل مى ش رس
ــت.  ــيميايى متفاوتى اس كه داراى اثر الكتروش
محققان تصريح مى كنند كه اگر آنتى بيوتيك با 
موفقيت همه باكترى ها را از بين ببرد، واكنش 

متوقف خواهد شد.
ــرق و  ــى ب ــتاد مهندس ــارجنت اس ادوارد س
ــگاه تورنتو به همراه شانا اوكلى،  كامپيوتر دانش
ــه بيومتريال و مهندسى پزشكى،  استاد موسس
ــده دارند. به گفته  نظارت بر اين پروژه را بر عه
ــارجنت اين ابزار مى تواند در مطب پزشكان  س
ــور قابل توجهى  ــته كه به  ط به صورت يك بس
ــر  ــود كوچك ت ــاى موج ــر جايگزين ه از ديگ
ــتفاده  ــريع مورد اس ــت، براى ارائه نتايج س اس

قرار گيرد.

ديپلمـاسى فنـاورى، 
پيشران اقتصـاد دانش بنيـان است

سـاخت تـراشه اى  جـديد 
بـا قابليت تشخيص مقـاومت ويروس هـا

ــن نرم افزارهاى  ــگاه جورجيا موفق به ارائه برنامه جايگزي محققان دانش
موجود مكالمه ربات ها شدند.

ــگاه جورجيا موفق به ارائه  ــور آندرا توماز از دانش كريستال كايو و پروفس
روش جديد جمله سازى و مكالمه شبيه  انسان براى نسل جديد ربات هاى 
انسان نما شدند. آنها يكى از مهم ترين اشكاالت سيستم هاى ارتباط سازى 
ــخ مى دانند، چرا كه در اين روش  ربات هاى امروزى را روش سوال و پاس
مانند نرم افزار سيرى شركت اپل، مكالمه تنها با سوال و پاسخ امكان پذير 
است و در اين ميان هيچ گونه احساس و يا تشابهى به انسان واقعى احساس 
نمى شود.كايو و توماس با مطالعه بر روى روش ايجاد ارتباط  انسان ها در 
جامعه و در شرايط واقعى، مدل جديدى از مكالمه با ربات ها را بر مبناى 
جمالت رسمى، جمالت شكسته، خنده و ساير شرايط عادى شبيه سازى 
كردند.محققان معتقدند با رونمايى از سيستم هاى مكالمه با رايانه مثل 
ــركت گوگل، پيشرفت هاى  ــتجوى صوتى ش سيرى شركت اپل و جس
ــان نما پايه ريزى شد، اما اين نرم افزارها  شگرفى در صنعت ربات هاى انس
فاقد قابليت درك احساسات انسان  و تغيير لحن و بيان گفتارها هستند و 
براى استفاده در ربات هاى انسان نما مناسب نيستند.كايو در مورد تكنيك 
شخصيت سازى ربات ها اظهاركرد: برنامه ريزى زبان مكالمه جديد ربات ها 
ــا كه بر روى نحوه  ــگاه جورجي با همكارى گروه ديگرى از محققان دانش
بداهه گويى بيانى مطالعه مى كردند، شكل بهترى گرفته و با تشابه بهترى 
انجام شده است.وى در ادامه افزود: در اين مطالعه مشخص شد كه بخشى 
از بيان انسان به كمك ژست هاى بدن منتقل شده و بخش بيشترى از آن به 
كمك مكالمه به طرف مقابل منتقل مى شود.محققان در اين مطالعه موفق 
به برنامه ريزى مولفه هاى مكالمه اى جديد مثل قابليت شكستن سكوت، 
قطع كردن صحبت هاى طوالنى طرف مقابل و تعيين فاصله زمانى مناسب 

بين جمالت شدند.

معاون توسعه و مديريت منابع معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از 
اولويت پرداخت بانك ها به طرح هاى دانش بنيان و فناور از محل صندوق 
توسعه ملى خبر داد. عليرضا دليرى گفت: طى توافقاتى كه با مدير عامالن 
ــپه، رفاه كارگردان، صادرات)،  پنج بانك (كشاورزى، صنعت و معدن، س
ــت  ــده قرار اس ــعه ملى و معاون علمى و فناورى  ش رييس صندوق توس

طرح هاى دانش بنيان و فناور در اولويت حمايت مالى قرار بگيرند.
ــت: از اين به بعد بر اين بانكها تكليف شده است تا از محل  وى اظهار داش
منابع صندوق توسعه ملى با سرعت و در كوتاه ترين زمان، طرح هاى دانش 
بنيان را در اولويت پرداخت حمايت مالى قرار دهند. دليرى با بيان اينكه 
اين حمايت ها در صورتى امكان پذير است كه طرح هاى دانش بنيان  از 
ــوى معاونت علمى و فناورى به اين بانك ها معرفى شوند، عنوان كرد:  س
ــعه ملى براى بانك ها دارد  از اين طريق اولويت  منابعى كه صندوق توس
به طرح هاى دانش بنيان اختصاص مى يابد. دليرى افزود: با اين كار قصد 
داريم كه بانك  ها به تجربه اى  دست بيابند تا بتوانند منابع خودشان را به 
حوزه دانش بنيان وارد كنند. به گفته وى، اين منابع جديد براى حمايت 
از طرح هاى دانش بنيان و فناور است و جدا از صندوق نوآورى و شكوفايى 

پرداخت مى شود.

ــتفاده از فناورى نانو براى تميزكردن لنزها  ــوينده اى با اس محلول ش
ــرى لنزها را از  ــكل موث ــت كه مى تواند به ش ــده اس به بازار عرضه ش

آلودگى هايى نظير غبار يا روغن تميز كند.
ــعه فناورى نانو، بازار لنزهاى ابرآبگريز در  همچنين از ستاد ويژه توس

حال گسترش است كه دليل اين امر مقاومت باالى اين لنزها است.
يكى از مشكالت لنزها، نياز به تميزكارى دائمى آنها است، اما به تازگى 
يك شركت فعال در حوزه نانو محصولى براى استفاده روى لنزها ابداع 
ــود مى تواند موجب ابرآبگريزى و ايجاد  ــت كه گفته مى ش كرده اس

خاصيت ضدانعكاس در اين لنزها شود.
ــده هاى روغنى به  ــود ذرات خاك و آالين اين محصول موجب مى ش
راحتى از سطح لنز زدوده شوند، در نتيجه لنز هميشه پاكيزه و عارى 
ــوينده سطح  از لك خواهد بود. اين محلول كه توليد به صورت يك ش
ــطح لنز تميز مى شود و هيچ نقطه  را تميز كرده به طورى كه تمام س

كثيفى باقى نمى ماند، 
ــرات حاصل از ــت چربى هايى نظير اث اين محلول همچنين قادر اس

اثر انگشت را از سطح لنز پاك كند، در توليد اين محصول، محققان از 
سورفاكتانت هايى استفاده كرده اند كه مى تواند آلودگى هاى موجود 
در سطح لنز را شكسته و وارد فاز سيال كند و به اين ترتيب آلودگى ها 

از سطح زدوده شوند.
آزمون هاى استاندارد انجام شده نشان مى دهد كه اين محلول لنزها را 
به شكل موثرى تميز كرده و اثرمنفى روى عملكرد لنز ندارد، همچنين 
ــخت روى اين فناورى انجام داده تا  يك سرى آزمايش هاى بسيار س
ــود، براى مثال بزاق دهان، روغن بدن و  سطح اثربخشى آن آزموده ش
ــپس با اين محلول عملكرد لنز  ژل موى سر روى لنز ريخته شده و س

مورد بررسى قرار گرفت شده است.

 در چهارمين دوره توان افزايى مروجين دانشجويى فناورى نانو، 
طرح هاى نواورانه نانويى معرفى مى شوند.

ــجويى فناورى نانو  ــوان افزايى مروجين دانش چهارمين دوره ت
ــجويى در حال برگزارى  ــى از 60  نهاد دانش با حضور نمايندگان

است. 
ــعه فناورى نانو در  ــط ستاد ويژه توس اين دوره توان افزايى توس
سازمان مركزى دانشگاه پيام نور از امروز به مدت سه روز برگزار 

مى شود.
برنامه هاى اين دوره در جهت آشنايى با سياست ها و برنامه هاى

ــگاهى فناورى نانو، معرفى  ــبكه آزمايش اين ستاد،آشنايى با ش
ــزارى كارگاه  ــابقه، برگ ــاى نوآورانه نانويى در قالب مس طرح ه
ــت در اجراى يك  ــات و مديري ــره  و آموزش ارتباط فنون مذاك
فعاليت موثر درحوزه نانو از هدف هاى دوره توان افزايى مروجين 
ــن در اين  ــى رود. همچني ــمار م ــجويى فناورى نانو به ش دانش
ــى نانو اجرايى  ــى نهادهاى ترويج ــتمين هم انديش برنامه بيس

خواهد شد.

رونمايى از فناورى جديد براى مكالمه  
ربات ها

بانك ها مكلف به حمايت مالى از 
طرح هاى دانش بنيان شدند

شوينده نانويى براى تميزكردن لنزهاى 
چشمى توليد شد

طرح هاى نوآورانه نانويى 
معرفى مى شوند

ــتاى حمايت  ــورى در راس ــت جمه ــى و فناورى رياس معاونت علم
ــادرات،  ــان در حوزه ص ــاى دانش بني ــركت ه ــازى ش از توانمند س
ــى را عملياتى  ــه صادرات ــاى فناوران ــدى ه ــايى توانمن طرح شناس

مى كند.
ــركت هاى دانش بنيان در  ــازى ش ــتاى حمايت از توانمند س در راس
ــى و فناورى  ــان، معاونت علم ــوالت دانش بني حوزه صادرات محص
رياست جمهورى در نظر دارد طرح شناسايى توانمندى هاى فناورانه 
ــركت هاى ــق جمع آورى اطالعات محصوالت ش صادراتى را از طري

ــاورى و ارزيابى  ــور در تمامى حوزه هاى فن ــان و فناور كش دانش بني
ــتنادى  ــى قابل اس ــك اطالعات ــرا و بان ــات، اج ــش اين اطالع و پاي
ــى ايجاد ــاى فناورانه صادرات ــدى ه ــى توانمن ــتاى معرف را در راس

 كند.
اين بانك اطالعاتى، جامع و ملى خواهد بود و در قالب يك پورتال پويا، 
ــور و بازاريابى بين المللى محصوالت  جهت معرفى ظرفيت هاى كش

ــترس مخاطبين داخلى و خارجى  ــمى در دس فناورانه به صورت رس
قرار خواهد گرفت.

ــته بندى  ــار زبان، دس ــات به چه ــت ارائه اطالع ــال قابلي اين پورت
ــاى اصلى، ــوزه ه ــاورى و زيرح ــوزه فن ــاس ح ــر اس ــتجو ب و جس

ــوالت و كاربردهاى  ــى محص ــات فن ــس و فيلم، اطالع  نمايش عك
ــواه را خواهد ــان دلخ ــات به زب ــاپ اطالع ــزارش گيرى و چ آن، گ

 داشت.
ــور ــى كش ــه صادرات ــوالت فناوران ــع محص ــى جام ــك اطالعات بان

ــى  ــوالت صادرات ــايى محص ــراى شناس ــى ب ــوان مرجع ــه عن  ب
ــت گذار  ــاى سياس ــتفاده نهاده ــورد اس ــور، م ــان كش ــش بني دان
ــاى ايران  ــه نمايندگى ه ــت و در اختيار كلي ــور اس و برنامه ريز كش
ــادرات منتخب،  ــت ص ــاى مديري ــركت ه ــور و ش ــارج از كش در خ
ــد  ــرار خواه ــادرات ق ــدف ص ــورهاى ه ــى در كش ــت بازارياب جه

گرفت.
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بانك اطالعاتى 
محصوالت فناورانه صادراتى 

كشور راه اندازى مى شود
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اخبار کوتاه خبر

نماینده مردم شهرس��تان های برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس 
گفت: تصرف ده ها هکتاری اراضی روس��تای خسروآباد توسط یکی از 
ارگان ها، محدودیت های زیادی برای اهالی این روستا به وجود آورده و 

حق و حقوق آن ها را به طور کلی پایمال کرده است.
  حس��ینعلی حاج��ی ب��ه تش��ریح تص��رف ده ه��ا هکت��ار از اراضی 
روستای خسروآباد توسط یکی از ارگان ها پرداخت و اظهار کرد: در ابتدا 
طی سالیان گذشته یکی از ارگان ها در نزدیکی روستای ذکر شده تعداد 
چند هکتار از اراضی کشاورزی روستای خسروآباد را استفاده می کند.

وی افزود: این ارگان در ادامه استفاده به سمت ایجاد توسعه کشاورزی 
در روس��تای خس��روآباد پیش��روی می کند که بیش تر این پیشروی 

غیرقانونی است، چراکه فرآیند قانونی آن صورت نگرفته بود.
نماینده مردم برخوار، شاهین ش��هر و میمه در مجلس ب��ا بیان اینکه 
محدودیت ه��ای زیادی توس��ط ای��ن ارگان ب��رای اهالی ش��ریف و 
زحمت کش روستای خسروآباد به وجود آمد به نوعی حق  و حقوق آن ها 
به  طور کلی پایمال شد، تصریح کرد: به خاطر دست گذاشتن این ارگان 
بر روی زمین های مرغوب و حاصلخیز روستای خسروآباد، راه توسعه 

دامداری و کشاورزی به  طور کلی مسدود شده است.
وی به تخلف دیگ��ر این ارگان در برداش��ت غیرقانونی از س��فره های 
زیرزمینی این منطقه نیز اشاره ای کرد و گفت: این ارگان متخلف نه تنها 
بر روی چاه های حفاری شده کنتورهای هوش��مند نصب نکرده است 

بلکه اکثر چاه های حفرشده فاقد پروانه بهره برداری هستند.
در گذشته این تصرف غیرقانونی را از زبان نماینده مردم شهرستان های 
 برخ��وار، شاهین ش��هر و میم��ه 10 هکت��ار عن��وان ش��ده ب��ود که

 به نظر می رسد تصرف ده ها هکتار زمین در عمل اتفاق افتاده است.

 مدیر جهاد کش��اورزی نطنز گفت: س��الیانه به طور متوسط حدود
35 تن عسل در نطنز تولید می شود. 

 عبدالرضا مه��دی ب��ادی، اظه��ار داش��ت: 5 ه��زار و 500 کلنی
 زنبور عسل بومی در این شهرس��تان وجود دارد که به طور متوسط 

حدود 35 تن عسل تولید می شود. 
 وی گف��ت: عس��ل تولید ش��ده عالوه ب��ر مص��رف بهره ب��رداران 
جهت فروش به بازار داخلی و خارج از شهرستان نیز عرضه می گردد.

مدیر جهاد کش��اورزی نطنز افزود:  برخالف افزایش کلنی زنبورها 
در س��ال های اخیر، به علت گرمای ش��دید ه��وا و همچنین اثرات 
 ریزگردها تولید عسل در س��ال جاری نسبت به س��ال قبل حدود

 30 درصدکاهش داشته است.
وی از برگزاری دوره شش روزه کالس مهارتی پرورش زنبور عسل 
در نطنز نیز خبرداد و تصریح کرد: با توجه به ش��رایط آب و هوایی 
 مناس��ب و کوهس��تانی بودن و همچنین وجود گیاهان دارویی در 
دامنه کرک��س، متقاضی زیادی برای آموزش پرورش زنبور عس��ل  

وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز؛
 ریزگردها کام زنبورهای عسل را

 هم تلخ کرد

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس:
تصرف ده ها هکتاری اراضی روستای خسروآباد، 

حق  و حقوق مردم را پایمال کرده است

 ش��هردار کاش��ان، از تاس��یس ش��رکت گردشگری
منطق��ه فرهنگ��ی کاش��ان، در راس��تای ه��م 
 افزایی ش��هرداری های ای��ن منطقه ب��رای افزایش

 ضریب ماندگاری گردشگر و رونق صنعت گردشگری 
در ای��ن منطقه خب��ر داد.س��یدمحمد ناظم رضوی 
در گردهمایی ش��هرداران منطقه فرهنگی کاش��ان 
 در قمص��ر گف��ت: مقدمات تاس��یس این ش��رکت 
طی جلس��ات و هماهنگی ه��ای قبلی انجام ش��ده 
اس��ت و در حال حاضر ب��ه مدد حوزه گردش��گری 
ش��هرداری کاشان در مرحله اس��تعالم از حوزه های 
قانونی همچون سازمان ش��هرداری ها، استانداری، 
فرمانداری و دیگ��ر نهادهای ذی ص��الح و پیگیری 
 کس��ب مجوزهای الزم اس��ت.وی، تس��هیل در امر 
و  ه��ا  جاذب��ه  معرف��ی  و  گ��ذاری   س��رمایه 
ظرفیت های کام��ل این منطقه را هدف از تش��کیل 
شرکت گردشگری منطقه فرهنگی تاریخی کاشان 
دانست و اظهار داشت: این منطقه با برنامه ریزی الزم 
در این طرح شاهد رسیدن به درآمدهای پایدار حاصل 
از گردش��گری برای رشد و ش��کوفایی هرچه بیشتر 

شهری و در نهایت منجر به توسعه پایدار خواهد شد.
ارزیاب�ی مثبت جایگاه کاش�ان از س�وی 

گردشگران 
 شهردار کاش��ان، جایگاه کاش��ان را به عنوان مقصد 
انتخاب شده از سوی گردشگران داخلی مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: با تاس��یس ش��رکت گردشگری منطقه 
فرهنگی تاریخی کاشان امید می رود تا برنامه ریزی 
ها به سمتی سوق داده شود که کاشان به عنوان مقصد 
گردشگران خارجی هم واقع ش��ود یا حداقل ضریب 

ماندگاری آنها در این شهر ارتقا پیدا کند.
نقش فرودگاه کاشان در رونق اقتصاد منطقه 

 ناظم رضوی، ب��ا تاکید بر نقش فرودگاه کاش��ان در 
رونق اقتصاد منطقه و مکملی بر شرکت گردشگری 
افزود: با آغاز پروازهای کاش��ان- مش��هد و بالعکس 
ش��اهد حضور خیل عظیم زوار کش��ورهای عربی به 
این منطقه خواهیم ش��د.وی تصریح کرد: سیاس��ت 
 و اولوی��ت اس��تان در زمین��ه س��رمایه گ��ذاری در

 امر گردشگری است که بر همین اساس نیز برگزاری 
همای��ش های��ی در زمینه ه��ای س��رمایه گذاری 
 پیرامون مباحث گردش��گری در ش��هرهای استان 
مقررشده اس��ت.رییس هیأت عالی سرمایه گذاری، 
 با اش��اره به نشس��تی با حضور وزیر ام��ور خارجه در

شورای اداری اس��تان اظهار داش��ت: در این جلسه 
نیز مقرر ش��د که چش��م انداز فعالیت های اس��تان 
 در مباح��ث مربوط به گردش��گری معطوف ش��ود.

ناظم رض��وی تصریح ک��رد: ب��ا توجه به نقش��ه راه 
 سازمان میراث فرهنگی کشور، در مجموع در دوران 
پسا تحریم و روند تسریع در اجرای برجام، آن چیزی 
که قطع یقین اجرایی خواهد ش��د ایجاد زمینه برای 
حضور حداکث��ری گردش��گران خارج��ی و به تبع 
 آن ورود س��رمایه گ��ذاران در این بخش اس��ت.وی، 
 ظرفی��ت ب��االی فرهنگ��ی مذهبی گردش��گری و
 آیین های س��نتی ج��ذاب ب��رای گردش��گران در

 آیین های سنتی روشی کاشان را تاکید کرد و گفت: 
حضور پررنگ گردشگران در فضای دسته جات طی 
ایام محرم به منظور آش��نایی با س��نت های آیینی و 
فرهنگی گذشته کاشان در هیات  های مذهبی اماکن 

اقامتی را با کمبود تخت خالی مواجه کرده بود.
حضور گس�ترده گردش�گران خارجی در 

خیل عزاداران کاشان
 به گفته وی، حضور گس��ترده گردش��گران خارجی 
در خی��ل ع��زاداران حس��ینی دیار نخس��تین های 
جهان نکت��ه قاب��ل تامل و جالب��ی بود که نش��انگر 
عالقه من��دی این گردش��گران به ش��ناخت آیین و 
 فرهن��گ و آداب رس��وم س��نتی کاش��ان اس��ت.

رییس کمیته صیانت از حقوق ش��هروندی، با تاکید 
 بر افزایش س��رمایه گذاری در بخش مرمت و احیای 
 خانه ه��ای تاریخ��ی و بازبودن عرصه برای توس��عه

 اقامت��گاه ه��ای س��نتی کاش��ان و عالق��ه مندی 
گردش��گران خارج��ی ب��ه ای��ن فضاه��ا اظه��ار 
ش��اهد  کاش��ان  اس��ت  چندس��الی   داش��ت: 
س��رمایه گذاری در ام��ر احیای خانه ه��ای تاریخی 
 ش��ده و ط��ی بازدیدهای��ی ک��ه ش��هرداری از این 
 پروژه ها داشته است اش��باع مراکز اقامتی سنتی از

ب��ا حض��ور گردش��گران  قب��ل  م������اه ه��ا 
اس��ت. ش������ده  ثب������ت   خ�����ارج��ی 

 ناظ��م رض��وی اف��زود: اس��تقبال گردش��گران از 
 جاذبه های تاریخی و طبیعی منطقه فرهنگی کاشان

 فرصتی طالیی و قابل توجه برای شهرداری های این 
منطقه در رونق گردشگری اس��ت تا منتظر اقدامی 
از س��وی دس��تگاه های ذی ربط و اختص��اص زمان 
بر اعتبارات نباش��ند بلکه ب��ا طرح ه��ای ابتکاری و 
خالقانه خ��ود رون��ق و جذابیت باالی��ی را افزایش و 
حضور گردش��گران و ضریب ماندگاری آنها  رافراهم 

کنند.توجه قرار بگیرد.

ابالغ اجرائیه
8/329 شماره پرونده: 139404002004000448/1 شماره بایگانی 
پرونده: 9401098/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139405102004002826 
آگهی اب��الغ اجرائیه پرونده کالس��ه 9401098 بدینوس��یله به علی 
مالوان��ی بدهکار پرونده ک��ه برابر گزارش مامور مربوطه نش��انی 
اصفهان خیابان اس��تانداری کوچه نادری منزل چهارم کد پس��تی 
8146614147 مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر 
اسناد رهنی ش��ماره 164474 مورخ 1390/5/13 و 161698 مورخ 
1388/11/6 تنظیمی در دفترخانه شماره 86 اصفهان بستانکار بانک 
پاسارگاد ش��عبه اصفهان مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را 
نموده که برابر آن مبلغ 371/899/687 ریال جهت اصل طلب و مبلغ 
102/091/752 ریال معوقه و مبلغ 29/714/680 ریال جرائم  تاخیر 
تا مورخه 1394/4/11 و جریمه روزانه مبلغ 389/035 ریال بدهکار 
می باشید لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب 
فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر و پس از انتش��ار آگهی در روزنامه اجرائیه ابالغ شده 
محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت مص��وب 1351 و حذف ماده 34 مکرر 
آن مصوب 86/11/29 نس��بت به پرداخت بدهی خ��ود اقدام ننمائید 
بنا به تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه تمامت 
شش��دانگ عرصه و اعیان یکباب س��اختمان احداثی در قطعه زمین 
پالک 2187/5692 قطعه ششصد و پنجاه و هفت تفکیکی مجزی شده 
از شماره 2375 الی 2380 و 2382 الی 2392 فرعی از اصلی واقع در 
بهارس��تان بخش 6 ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو 
 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نس��بت به وصول

 مطالبات مرتهن و حقوقی دولتی. م ال��ف22268 رئیس اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ رای
8/324 ش��ماره دادنامه: 9409973753301457 ش��ماره پرونده: 
9309983753300758 شماره بایگانی ش��عبه: 930801 خواهان: 
خانم معصومه کریم��ی محمدی فرزند علی محمد به نش��انی کرون 
روستای محمدیه محله پایین کوچه ولیعصر پالک 300 خوانده: آقای 
رضا پناهنده فرزند پرویز مجهول المکان خواسته: صدور گواهی عدم 
امکان سازش برای اجرای صیغه طالق به علت عسر و حرج گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم 
دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم معصومه کریمی 
محمدی فرزند علی محمد به طرفیت آقای رضا پناهنده فرزند پرویز 
به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش برای اجرای صیغه 
طالق به علت عسر و حرج به لحاظ استنکاف شوهر از دادن نفقه، سوء 
رفتار و سوء معاشرت، دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی احراز 
علقه زوجیت دائم بین طرفین حسب رونوش��ت مصدق سند نکاحیه 
196508 تنظیم شده در دفتر رس��می ثبت ازدواج شماره 62 حوزه 
ثبت نجف آباد با توجه به دادنامه 9309970353600867 صادره از 
سوی شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان مبنی بر ضرب و جرح 
زوجه و عدم پرداخت نفقه ایشان توسط زوج و عدم حضور خوانده در 
هیچ یک از جلسات دادگاه خواسته خواهان را مواجه و با احراز تحقق 
شرط اول و دوم ش��روط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه که مورد 

موافقت طرفین و مسجل به امضای آنها می باشد مستندا به مواد 10 
و 656 و 1120 و 1129 تبصره ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 و 
26 و 29 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم اماکن 
سازش می نماید و به زوجه اجازه داده می ش��ود با مراجعه به یکی 
از دفاتر رسمی طالق و با بذل مقداری از مهریه اش و با قبول ما بذل 
به وکالت از زوج نس��بت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید. نوع طالق 
تا زمان عدم مراجعه به ما بذل بائ��ن و رعایت اجرای صیغه طالق با 
عضو محترم امضاکننده می باشد مدت اعتبار این گواهی سه ماه پس 
 ازقطعیت آن می باشد ضمنا حسب گواهی شماره 2/16/307 پزشکی

 قانون��ی زوجه فاقد جنی��ن و نتیجه تس��ت ب��ارداری وی منفی می 
باش��د رای ص��ادره غیاب��ی و ظ��رف مهل��ت بیس��ت روز پ��س 
 از ابالغ قاب��ل واخواه��ی در همی��ن دادگاه و پس از انقض��اء مهلت

 واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف 286 رئیس دادگاه عمومی بخش 

کرون 
حصر وراثت

8/326 آقای کیخسرو عامری سفیده به شناس��نامه شماره 530 به 
استناد ش��هادتنامه و گواهی فوت و رونوش��ت ورثه در خواست به 
ش��ماره 547528 ف18 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
است که ش��ادروان خلیل عامری سفیده به شناس��نامه شماره 9 در 
تاریخ 94/1/2 در اقامتگاه دائمی خود درگذش��ته و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از: 1- کیخس��رو عامری سفیده فرزند خلیل ش.ش 530 
نس��بت فرزند. 2- جهان شاه عامری س��فیده فرزند خلیل ش.ش 11 
نسبت فرزند. 3- فاطمه عامری س��فیده فرزند خلیل ش.ش 8 فرزند. 
پس از تش��ریفات قانونی و انتش��ار س��ه نوبت آگه��ی در روزنامه 
و عدم وصول ه��ر گونه الیح��ه با اعت��راض با ارائ��ه وصیت نامه 
س��ری و یا حس��ب گواهی متصدی مربوطه ومالحظ��ه گواهینامه 
مالیات بر ارث به شماره 5161 س��رانجام در تاریخ وقت فوق العاده 
 ش��عبه اول دادگاه عمومی زواره بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل 
 و پ��س از مالحظ��ه پرون��ده گواه��ی م��ی نمای��د ک��ه ورث��ه 
 در گذش��ته منحص��ر ب��ه اش��خاص ی��اد ش��ده در ب��اال ب��وده

 و وارث دیگری ن��دارد و دارائی آن پس از پرداخ��ت و انجام حقوق 
ودیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. م الف 789 شعبه اول دادگاه شورای 

حل اختالف زواره
حصر وراثت

8/327 خانم کبری حیدری نجف آبادی به شناسنامه شماره 195  به 
استناد ش��هادتنامه و گواهی فوت و رونوش��ت ورثه در خواست به 
ش��ماره 243899 ف17 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان پروانه عبابافی به شناسنامه شماره 48 در تاریخ 
93/11/14 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از: 1- عذرا حی��دری نجف آبادی فرزند حاجی ش.ش 4968 
نسبت فرزند 2- کبری حیدری نجف آبادی فرزند حاجی ش.ش 1295 
نسبت فرزند 3- فاطمه ربی فرزند غالمرضا ش.ش 132 نسبت فرزند. 
. پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هر گونه الیحه با اعتراض با ارائه وصیت نامه سری یا حسب 
گواهی متصدی مربوطه ومالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 
5833 سرانجام در تاریخ وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی 
زواره بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل و پ��س از مالحظه پرونده 

گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در 
باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائ��ی آن پس از پرداخت و انجام 
حقوق ودیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. م الف 790 شعبه اول دادگاه 

شورای حل اختالف زواره
حصر وراثت

8/229 آقای فرزاد ش��اه رضائی دارای شناس��نامه شماره 784  به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ۀ 4114/94  از این ش��ورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکراله 
شاه رضائی بشناس��نامه 3984 در تاریخ 86/10/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- طوبی مهجوری سامانی 40 زوجه 2- روحاء شاه رضائی 48 
فرزند 3- فائز شاه رضائی 9280 فرزند 4- فریبرز شاه رضائی 705 
فرزند 5- فریدون ش��اه رضائی 587 فرزند 6- فرزاد ش��اه رضائی 
 784 فرزن��د والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
 مزب��ور را دریک نوب��ت آگهی م��ی نماید ت��ا هر کس��ی اعتراضی 
 دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ی ن��زد او باش��د از تاری��خ نش��ر

 نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد ش��د. م الف 21321 رئیس 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/330 در خصوص پرونده کالسه94-751 خواهان  محمود قربانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احسان کرم پور تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 94/9/16 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان س��جاد، اول ارباب، روبروی مدرسه نیلی 
پور س��اختمان صبا، پالک 57، کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ میش��ود.م الف:21847 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/331 در خص��وص پرون��ده کالس��ه94-683 خواه��ان  محمود 
آتش بار دادخواس��تی مبنی بر تقاضای مطالب��ه مبلغ 40/000/000 
ریال چک ش��ماره 839/753064 بانضمام مطلق خسارات و هزینه 
دادرس��ی و تاخیر تادیه و غیره به طرفیت 1- زینب تالج 2- رحمت 
اله اندرزی  تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه 
مورخ 94/9/16 س��اعت 17 عص��ر تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد، اول ارباب، روبروی مدرس��ه نیلی پور ساختمان صبا، پالک 
 57، کد پستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میش��ود

.م الف:21863 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل 
اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/203 ش��ماره: 1394/04/123007 نظ��ر ب��ه اینک��ه تحدید حدود 

شش��دانگ یکباب اتاق پالک ش��ماره  4713 فرعی از شماره 193- 
اصلی واق��ع در طرق جزء بخ��ش یازدهم حوزه ثب��ت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای اصغر جاللیان فرزند محمدآقا در 
 جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانون��ی آن به عمل نیامده 
اس��ت اینک بن��ا به دس��تور قس��مت اخیر م��اده 15 قان��ون ثبت و 
 طب��ق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پ��الک مرقوم در روز ش��نبه

 مورخ 94/10/5 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد 
 آمد لذا ب��ه موجب این آگه��ی به کلی��ه مجاورین اخط��ار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در ای��ن آگهی در محل حض��ور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ 
انتشار: 94/8/16 م الف:231  عباس��علی عمرانی – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
مزایده

8/120 اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان نظر دارد در پرونده 
کالسه 940208 ج 14 به طرفیت محکوم له ایرج افشاری اسفیدواجانی 
و علیه 1- احمد چگونیان به نش��انی اصفهان، خیابان اردیبهش��ت، 
پالک 81. 2- عباس شجاعی به نش��انی اصفهان خیابان بهشتی، بعد 
از خیابان صائب، گاراژ یاوری، میل لنگ شجاعی 3- موسسه درمان 
و حمایت از بیماران س��رطانی به نش��انی اصفه��ان، خیابان خیام، 
بیمارستان سید الشهدا 4- زهرا شریفیان مجهول المکان به خواسته 
دستور فروش حق کسب و پیشه و سرقفلی جلسه مزایده ای در روز 
پنج شنبه 94/9/5 ساعت 10 تا10/30 در محل اجرای احکام شعبه 14 
حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت 200 متر بعد از س��اختمان 
مرکزی دادگستری به سمت شیخ صدوق س��اختمان اجرای احکام 
حقوقی طبقه سوم واحد شش برگزار نماید که در این خصوص مال 
مورد مزایده عبارت است از: شش دانگ حق کسب و پیشه و سرقفلی 
یک باب مغازه جزء پالک ثبت��ی 2668 و 2669/4 بخش یک اصفهان 
به آدرس اصفهان، خیابان شهید بهشتی )شاپور قدیم( گاراژ یاوری 
کد پستی 8184775398 که طبق نظر کارش��ناس دادگستری شش 
دانگ مغازه مذکور دارای مس��احت حدود 21/50 مت��ر مربع ) متره 
در محل( واقع در گاراژ ی��اوری که اس��کلت آن از دیوارهای باربر 
و س��قف بتنی و کف س��ازی موزائیک و دیوارها از سقف از اندوه و 
سفیدکاری، مس��تعمل با درب پروفیل فلزی شیش��ه خور و با حدود 
5 متر مربع فضای س��قف دو پوش در انتهای آن اس��ت. که حس��ب 
اظهار مدیر و نگهبان گاراژ فاقد انش��عابات ش��هری بوده و همچنین 
 طبقه فوقانی مغازه مذکور به صورت فضای نش��یمن و اس��تراحت

 گاه کارگران گاراژ ب��وده و متعلق به گاراژ می باش��د. عمر احداث 
 بنا مغ��ازه و گاراژ 40 س��ال ب��رآورد می گ��ردد. مغ��ازه مذکور 
فاقد متصرف بوده و درب آن قفل می باشد و شغلی در آن دایر نیست. 
لذا با عنای��ت به موارد ف��وق الذکر موقعیت و محل مغازه مس��احت 
و وضعیت کس��ب و کار دایر در گاراژ و فقدان انش��عابات شهری و 
کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش سرقفلی شش دانگ از مغازه فوق 
2/050/000/000 ری��ال ارزیابی می گردد. طالبی��ن خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایده از مغازه فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید 
نمایند. کسانی حق ش��رکت در جلس��ه مزایده را دارند که حداقل 10 
درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است 
که باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف 21353 اجرای احکام شعبه14 

حقوقی اصفهان 

سرپرست اوقاف و امورخیریه کاشان خبر داد؛
وقف 400 متر مربع زمین کشاورزی 

در کاشان
 سرپرس��ت اوقاف و ام��ور خیریه کاش��ان، از وق��ف 400 متر مربع

زمین کشاورزی برای عزاداری حضرت امام حسین)ع( در سوگواره 
بصیرت عاشورایی این شهرستان خبر داد.

 حج��ت االس��الم جعف��ر جنت��ی، اظه��ار داش��ت: ش��ش دانگ
 یک قطع��ه زمین مزروع��ی واقع در ش��هر ب��رزک توس��ط واقف

 نی��ک اندیش تقی ش��ریفی پ��ور ب��ه ارزش 300 میلی��ون تومان 
در ش��هر برزک وقف ش��د.وی اف��زود: ای��ن واقف خی��ر اندیش با 
 ارادت قلب��ی خود به س��احت مقدس اه��ل بیت)ع( ب��ه خصوص 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه 
کاشان، ش��ش دانگ یک قطعه زمین مزروعی خود را وقف کرد تا با 
 این اقدام خداپسندانه همه س��اله عواید حاصل از وقف، به مصارف 

هزینه های روضه خوانی و عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( برسد.
سرپرس��ت اوقاف و ام��ور خیریه کاش��ان گف��ت: ارزش این وقف 
حدود 300 میلیون توم��ان بوده و واقف تولی��ت موقوفه را تا زمان 
 حیات با خود قرار داده اند و پس از فوت ای��ن خیر تولیت موقوفه با

 متولی بعدی، مهدی شریفی پور، فرزند ایشان خواهد بود و پس از 
آن نسل در نسل ادامه خواهد داشت.قطعه زمین موقوفی در یکی از 

بهترین نقاط شهر برزک واقع شده است.

 انتشار یک اثر جدید 
از نویسندگان آران و بیدگلی

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی آران و بیدگل از رونمایی و انتشار 
یک کتاب جدید در حوزه تبلیغات،  توسط نویسندگان این شهرستان 

خبر داد.
 میث��م نمکی، اظه��ار ک��رد: کتاب »اص��ول اقن��اع و تبلیغ« نوش��ته 
حسن خوش چشم آرانی و منیر السادات میر افضل آرانی، در سه بخش 
منتشر شده اس��ت.وی افزود: این کتاب در 256صفحه شامل کلیات، 
 فنون اقناع با تبلیغ و مناس��ب ترین ش��یوه تبلیغ در جوامع دینی در

هزار نسخه توسط انتشارات پایا منتشر شده است.نمکی هدف از انتشار 
این کتاب را آشنایی کارشناسان و دوس��تداران تبلیغات و رسانه برای 
آگاهی از اطالعات به روز شده تبلیغی و اطالع رسانی و موارد برقراری 

ارتباط درست با مخاطبان عام و خاص بیان کرد. 

شهردار کاشان خبر داد:

آیین های سنتی 

روشی موثر برای 

جذب گردشگر است
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زبان خوراکی ها

بهداشت فردی

کم کردن وزن، چیزی اس��ت که بس��یاری از افراد چاق ب��ه دنبال آن 
هس��تند و راه های مختلفی را نیز امتحان می کنند که در برخی از آنها 

شکست های بدی را نیز متحمل می شوند.
کم کردن وزن، چیزی اس��ت که بس��یاری از افراد چاق ب��ه دنبال آن 
هس��تند و راه های مختلفی را نیز امتحان می کنند که در برخی از آنها 

شکست های بدی را نیز متحمل می شوند.
 ورزش یک��ی از راه هایی اس��ت که به ش��ما کمک  می کند ت��ا بتوانید 
 به س��رعت وزن خودت��ان را کاهش دهید ام��ا در کن��ار آن، تغذیه نیز 
نقشی اساس��ی را ایفا می کند. بس��یاری از افرادی که نمی توانند از راه 
ورزش کردن خودشان را الغر کنند، معموال در تغذیه مشکالتی دارند. 
در اینجا تعدادی از بدترین خوراکی ها برای زمان بعد از ورزش را برای 

شما آورده ایم:
سبزیجات خام

سبزی و میوه همیش��ه در لیس��ت بهترین خوراکی ها قرار داشته اند و 
محققان و پزشکان به خوردن آنها توصیه می کنند. با این حال، سبزی ها 
خوراکی های مناسبی برای بعد از ورزش نیستند چرا که نمی توانند به 
متابولیزم بدن کمک کنند و همچنین انرژی های از دست رفته بدن را 

بازیابی نمی کنند.
فست فودها

یکی از بدترین خوراکی های دنیا فس��ت فود اس��ت. ان��واع روغن های 
 فرآوری شده و چربی های مضر در این خوراکی ها وجود دارد که می تواند 
به راحتی می��زان تراکم چربی در بدن ش��ما را افزایش دهد. مهم ترین 
دلیلی که برای منع خوردن آنها بعد از ورزش ارائه می ش��ود، این است 
که کالری بس��یار باالی هر لقمه از این غذاها ساعت ها تالش شما برای 

سوزاندن کالری را از بین می برد.
تنقالت شور

خوردن تنقالت یکی از تفریحاتی اس��ت که بس��یاری از جوانان به آن 
عالقه مند هستند. از جمله محبوب ترین تنقالت می توانیم به چیپس و 
پفک اشاره کنیم که البته بسیار شور هم هستند. تقریبا تمامی پزشکان 
بر این عقیده اند که خوردن تنقالت بعد از ورزش می تواند به عنوان یک 
سم برای ورزشکاران شناخته شود. این تنقالت سطح پتاسیم را در بدن 

کاهش داده و خطراتی را برای آن ایجاد می کند.
انواع شیرینی

یکی دیگر از س��م های خوراکی برای افراد چاق، انواع ش��یرینی و دسر 
است. خوردن این دسرها و ش��یرینی ها می تواند به راحتی تمام کالری 
سوخته شده در جریان ورزش را به بدن شما بازگرداند و همچنین به هیچ 
عنوان برای افراد الغر هم توصیه نمی شود. شیرینی این دسرها مصنوعی 

هستند و بیشتر به قلب شما فشار وارد می کنند.
پنیر

لبنیات از جمل��ه مهم ترین خوراکی هایی هس��تند که بدن انس��ان به 
آنها نی��از دارد و البته ب��ه استخوان س��ازی و بس��یاری از فعالیت های 
ب��دن نی��ز کم��ک می کنن��د. ای��ن درحالی اس��ت ک��ه بس��یاری از 
پزش��کان مصرف لبنیات بع��د از ورزش را توصیه نمی کنن��د چرا که 
 باعث افزایش س��طح نم��ک در بدن می ش��ود و هم رده تنقالت ش��ور 

قرار می گیرد.

دوست دارید دندان های سفیدتری داشته باشید؟ غذا و خوراکی های 
زیر را مصرف کنید.

1� سیب، کرفس و هویج؛ این میوه ها و سبزی های تازه مانند لکه برهای 
طبیعی عمل می کنند چون میزان بزاق را افزایش می دهند. 

چون بزاق به طور طبیعی دهان و دندان ها را تمیز می کند می توان این 
میوه ها و سبزی های را یک پاک کننده خوب دانست. 

همچنین سیب، هویج و کرفس باکتری هایی را که موجب بوی بد دهان 
 می ش��وند از بین برده و از سویی به دلیل آنکه با س��طح دندان سایش 

پیدا می کنند موجب سفیدی بیشتر آن می شوند.
2� پرتقال و آناناس؛ این میوه ها نیز به ترش��ح بزاق و در نتیجه شستن 
 دندان ها به صورت طبیعی کمک می کنند. مراقب باش��ید لیموترش 
بیش از حد با دندان هایتان تماس پیدا نکند، چراکه اسید زیاد می تواند 

به دندان ها آسیب برساند.
 3� ج��وش ش��یرین؛ تحقیق��ی ک��ه در س��ال 2008 ص��ورت گرفت 
 نشان داد که می توان در ترکیب خمیردندان ها از جوش شیرین استفاده 

کرد. 
جوش شیرین مدت ها به عنوان روشی سنتی برای سفید کردن دندان 

مورد استفاده قرار می گرفت. 
بهترین راه اس��تفاده از خمیردندان های حاوی جوش ش��یرین است، 
اما می توانید هرازگاهی مس��واکتان را به جوش شیرین آغشته کنید و 

مستقیما روی دندان ها بکشید.
4� ماس��ت، ش��یر و پنی��ر؛ محص��والت لبنی ح��اوی اس��ید الکتیک 
 هس��تند که می تواند در برابر پوس��یدگی از دندان ه��ا محافظت کند. 
قبال مطالعات نشان داده بودند که کودکانی که چهارباز در هفته ماست 
 مصرف می کردند کمتر از س��ایر کودکان به پوس��یدگی دندان مبتال 

می شوند. 
محقق��ان معتقدند ک��ه پروتئی��ن های موجود در ماس��ت دن��دان ها 
را در مقاب��ل اس��یدهای مضر که موجب پوس��یدگی دندان می ش��ود 
حفظت م��ی کنند. پنیرهای س��خت نیز راهی مناس��ب برای س��فید 
 ش��دن دندان ها هس��تند؛ زیرا تکه های غذا را از روی دن��دان ها پاک 

می کنند.

 خوراکی هایی که بعد از ورزش 
سم هستند

خوراکی های سفید کننده دندان

بیشتر بدانیم

در تمام مقاالت تغذیه ای و س��المتی خ��وردن ماهی را، 
راهی برای سالم ماندن عنوان می کنند. این حرف کامال 
 درست است و ماهی یکی از مواد غذایی الزم برای داشتن 

تغذیه ای سالم و متعادل است.  
این م��اده غذایی برآمده از آب به الغری و داش��تن بدنی 
 س��الم کمک می کن��د. در ای��ن مطل��ب ده دلیل خوب 
می آوریم تا به مصرف ماهی اشتیاق بیشتری نشان دهید. 

ماهی منبع فوق العاده ی پروتئین 
تمام ماهی ها چه ماهی های روغنی و چه ماهی های کم 
چرب تر سرشار از پروتئین هستند. 100 گرم ماهی بین 
18 تا 20 گرم پروتئین به بدن می رساند که تقریبا برابر 

میزان پروتئین همین مقدار گوشت است. تنها تفاوت 
این دو گوشت در این است که میزان چربی ماهی 

کمتر است.
 یادتان باشد که پروتئین 
برای عملکرده��ای بدن 
الزم و ضروری اس��ت. این 

م��اده ی مغ��ذی، سیس��تم 
ایمنی بدن را تقویت کرده و خطر 

بروز بیماری ه��ا را کاهش می دهد. 
عالوه بر این پروتئی��ن در احیای تمام 

بافت های زنده ی بدن مانند پوست، ناخن 
 و موها ش��رکت دارد. برای سالم ماندن حتما 

 ه��ر هفت��ه حداق��ل دو مرتب��ه ماه��ی 
میل کنید.  

ماهی برای تقویت حافظه 
ماهی ح��اوی میزان قاب��ل توجهی 
فسفر است که برای بافت غشای مغز 
از اهمیت باالیی برخوردار است. تاثیر 

 این م��اده ی غذای��ی در حافظه هنوز 
 در ح��ال بررس��ی اس��ت. با ای��ن حال 

امگا 3 ها یا همان اسیدهای چرب ضروری 
برای س��اخت س��لول های عصبی و بهبود و 

پیشرفت قدرت مغز نوزادان الزم است؛ خبر خوب 
اینکه ماهی یک ماده ی غذایی سرشار از امگا 3 است. 

هر چه ماهی از نوع چرب تر باش��د میزان این اسیدهای 
چرب در آن بیش��تر اس��ت و کم��ک زیادی ب��ه بهبود 
 قدرت حافظه می کند. ماه��ی آزاد، ماهی خال مخالی، 
ماهی تن، س��اردین و غیره جزو ماهی ه��ای مفید برای 

مقابله با حافظه ی ضعیف محسوب می شوند. 
آلزایمر که نوع��ی زوال عقل هس��ت روی منطق و رفتار 
 افراد مس��ن تاثیر گذاش��ته و باعث کاهش فعالیت های 
 روزمره ی آن ها می شود. نتایج پژوهش های متعدد نشان 
می دهند که امگا 3 روی حافظ��ه تأثیر مثبت می گذارد 
و عالئم مربوط به بیماری آلزایمر را ب��ه تأخیر انداخته و 

کاهش می دهد.
محققان به این نتیجه رسیده اند، که خوردن ماهی ضربان 

قلب را کنترل کرده و خطر بروز بیماری های قلبی عروقی 
 را کاهش می دهد. ب��رای این منظور هم بهتر اس��ت به 

ماهی های چرب اعتماد کنید. 
به عقیده متخصص��ان خطر گرفتگی عروق و س��کته در 
اف��رادی که دو مرتب��ه در هفته ماهی میل م��ی کنند به 
میزان 40 درصد کمتر است. دلیل آن نیز وجود پروتئین 
و امگا 3 هایی است که به وفور در ماهی وجود دارند و برای 

سالمتی فوق العاده هستند. 
ماهی انرژی زا است  

ماهی منبع خوب ویتامین D اس��ت و باعث ش��ادابی و 
افزایش قدرت بدن می ش��ود. این م��اده ی غذایی بدون 
تحمیل کالری زیاد انرژی بدن را افزایش می دهد و باعث 
ایجاد احساس سیری زودهنگام و طوالنی مدتی می شود. 
اگر یک وعده ماهی میل کنید، احتمال اینکه بعد از آن 
دچار ریزه خواری و دل ضعفه بش��وید بسیار کم است. 
برای این کار بهتر است از ماهی هایی که شاخص سیری 
باالیی دارند استفاده کنید. ماهی تن با شاخص سیری 
212/3، ماهی آزاد دودی با ش��اخص سیری 220/6 
و میگو با شاخص س��یری 174/8 جزو بهترین مواد 

غذایی سیرکننده ی دریایی هستند. 

ه�ی  ما
برای کاهش 

استرس  
ماهی ی��ک م��اده ی غذایی 

ضداس��ترس طبیعی اس��ت و میزان 
استرس و عصبانیت را کاهش می دهد؛ به خاطر 

اینکه سرشار از ویتامین E و B هست. این ویتامین های 
 آنتی اکسیدانی با آس��یب های رادیکال های آزاد مقابله 
می کنند و سرش��ار از تریپتوفان هس��تند ک��ه به تولید 
س��روتونین و مالتونی��ن )هورمون های خ��وش خلقی( 

 کمک م��ی کنند. مص��رف ماهی ای��ن ام��کان را فراهم
 می کند که بدن به آرامش برسد و انرژی کسب کند. این 
 دو عامل نیز برای مقابله با استرس، خستگی و عصبانیت

 مفید هستند.  
ماهی برای مقابله با پیری پوست  

ماهی حاوی زینک )روی( و سلنیوم است که باعث کاهش 
پیری سلول ها می ش��وند. ویتامین های E و B موجود 
در آن نیز باعث بهبود جریان خون ش��ده و به این ترتیب 
 به مرطوب ماندن و تغذیه ی پوس��ت کم��ک می کنند؛ 
در نتیجه پوست، جوانی و شادابی خود را حفظ می کند و 
مشکالتی مانند چین و چروک، تیره و خسته شدن پوست 

و غیره دیرتر به سراغ آن می آید. 
ماهی؛ ضدافسردگی  

اس��یدهای چرب امگا 3 با افس��ردگی مقابله می کنند. 
روغن ماهی ش��هرت زیادی در مقابله با حالت افسردگی 
جزئی و حتی پیش��رفته دارد. ماهی به دلی��ل دارا بودن 
امگا 3 ها باعث بهبود تکثیر هورمون های لذت و آرامش 
 بخشی مانند سروتونین و مالتونین و همچنین آندورفین 

می شود و افسردگی را از فرد دور می سازد. 
ماهی برای تقویت استخوان ها 

 فس��فر موج����ود در ماه�����ی ب�����رای س��المت 
اس��تخوان ها و همچنین دندان ها مفید است. میزان 
فس��فر موجود در ماهی ح��دود 85 درصد 

اس��ت. باید بدانید که کمب��ود این م��اده ی معدنی که 
به ندرت اتفاق می افت��د می تواند باعث ب��روز دردهای 
اس��تخوانی، کرخی، خس��تگی زیاد، ضع��ف عضالنی و 
همچنی��ن از دس��ت دادن اش��تها و تمرکز ش��ود. برای 
 مقابله ب��ا این قبی��ل مش��کالت و جذب فس��فر کافی، 

ماهی میل کنید.  
ماهی یک ماده ی غذایی ضداس��ترس طبیعی اس��ت و 
میزان اس��ترس و عصبانیت را کاهش می دهد؛ به خاطر 

اینکه سرشار از ویتامین E و B است. 
ماهی برای جلوگیری از زوال عقل  

خدا نکند که گذش��ته و خاطرات رنگ خاکستری گرفته 
و کم کم محو ش��وند. امگا 3 ها باعث کاه��ش بروز زوال 
عقل می شوند. این بیماری در افراد مسن دیده می شود. 
متاسفانه آلزایمر که نوعی زوال عقل هست روی منطق و 
رفتار افراد مسن تاثیر گذاشته و باعث کاهش فعالیت های 

روزمره ی آن ها می شود. 
 نتای��ج پژوه��ش ه��ای متع��دد نش��ان می دهن��د که 
ام��گا 3 روی حافظ��ه تأثیر مثب��ت می گ��ذارد و عالئم 
 مرب��وط ب��ه بیم��اری آلزایم��ر را ب��ه تأخی��ر انداخته و 

کاهش می دهد. 
ماهی کم کالری است 

آخری��ن و دل گرم کنن��ده تری��ن دلیل ب��رای مصرف 
ماهی بیش��تر، کم کال��ری بودن ای��ن م��اده ی غذایی 
 اس��ت. حتی چرب ترین ماهی ها نیز کالری کمی دارند 
به طوری که می��زان کالری موج��ود در 100 گرم از این 
ماهی ه��ا از 150 کالری تجاوز نمی کن��د. اگر قصد الغر 
 ش��دن دارید و یا به تناس��ب ان��دام تان اهمی��ت زیادی 
می دهید بهتر اس��ت ماه��ی را وارد 
برنامه ی غذای تان ک��رده و هر هفته 

حداقل دو مرتبه ماهی میل کنید. 
      ح��واس تان به ش��ی���وه ی پخت 
آن نیز باش��د و فرام��وش نکنید که 
 ح��رارت و روغ��ن زی��اد باع��ث 
از بی��ن رفت��ن مه��م تری��ن 
 ترکیب آن یعنی امگا 3 ها 

می شوند. 

جوانه های گیاهان، داروهایی معجزه آسا هستند که تندرستی 
عمومی را به بدن شما هدیه می دهند.

زندگی پرش��تاب امروز مجال اهمیت و توجه وی��ژه به تغذیه 
مناسب را از بین برده است. وعده های غذایی متعددی که عاری 
 از ویتامین ه��ا و امالح معدنی در برنامه روزان��ه افراد گنجانده 
می ش��وند و مصرف غذاهایی که چرب و بی کیفیت هس��تند، 
سالمت افراد را به خطر می اندازد و این کمبودها زمانی آنها را 

متوجه می کند که بیماری ها به سراغ شان می آیند.
مردان در س��نین مختلف 10 تا 30 درصد بیشتر از زنان به ید، 
 A و B6 ،B12 فسفر، روی، کلس��یم، پروتئین و ویتامین های
 نیاز دارند. با اطالع از خواص خوراکی ه��ای مختلف می توان 

این مواد را در وعده های غذایی روزانه گنجاند.
یکی از بهترین منابع خوراکی که خ��واص متعددی هم دارند، 
جوان��ه ها هس��تند. جوانه ها یک��ی از خوش خ��وراک ترین و 
 مقوی ترین چاشنی هایی هستند که بس��یاری از مردم دنیا و 
به خصوص اهالی س��رزمین های آس��یای جنوب ش��رقی به 
مصرف آن توجه خاصی می کنند. جوان��ه های گندم، عدس، 
 ماش، ش��بدر، یونجه و نخود حاوی امالح معدن��ی، آنزیم ها و 
ویتامین های مختلف هستند و قس��مت عمده ای از نیازهای 
بدن را تامین می کنند. جوانه ها س��الم، ارزان و در دس��ترس 
 هستند و مقدمات تزریق مواد غذایی مناسب و الزم را به بدن و 

به دنبال آن عمری طوالنی و بدون بیماری را فراهم می کنند.
 جوانه ها از ویتامین C غنی هس��تند و از این رو در جذب 
آهن به بدن تاثیر زیادی دارند. بنابراین می توانید آنها را همراه 
با غذا و انواع س��اندویچ ه��ا و همچنین به ص��ورت مخلوط با 

ساالدها مصرف کنید.
 ویتامین های گ��روه B، E و C که به آرام��ش اعصاب و 
روان کمک می کنند، با مصرف جوانه های گوناگون به بدن وارد 

می ش��وند. البته ی��ک فنجان جوان��ه حاوی بخ��ش بزرگی از 
 ویتامین هاس��ت و نیاز بدن را تامین می کند، از این رو نیازی 

به مصرف بیش از اندازه آن ندارید.
 جوانه ها دارای مقادیر زیادی از قندهای طبیعی هستند 

و انرژی و نیروی زیادی را به بدن وارد می کنند.
 مصرف جوانه گندم برای رفع ش��وره س��ر و انواع جوش 
صورت و همچنین برای کاهش ریزش مو و التیام ناراحتی های 

پوستی، درمان موثری به شمار می آید.
نشاسته موجود در دانه ها زمانی که جوانه می زنند به قند 
تبدیل می شود و طعمی شیرین و خوش��مزه دارند؛ به همین 
 دلیل م��ی توان��د می��ان وعده ای مناس��ب ب��رای بچ��ه ها و 

دانش آموزان باشد.
 جوانه ها حاوی مقادیر زیادی منیزیم هستند و به همین 
دلیل به تنظیم فشار خون و کنترل بی خوابی کمک می کنند.

 س��لنیوم و روی در جری��ان جوانه زدن دانه ه��ا افزایش 
پیدا می کنند که به ترتیب برای س��المت عروق بدن و قلب و 

جلوگیری از ریزش مو موثرند.
 سلنیوم، بتاکاروتن و ویتامین های C و E از اکسیداسیون 

چربی ها در بدن جلوگیری می کنند.
 جوانه ها حاوی فیبر محلول و نامحلولندکه س��بب دفع 
کامل مدفوع، بهبود بواسیر و یبوست و مانع بروز سرطان روده 

شده و به تنظیم قند و چربی خون کمک می کنند.

 تحقیقات نش��ان می دهد که کلروفیلی ک��ه در جوانه ها 
وجود دارد، می تواندتا 99 درصد از رش��د س��رطان جلوگیری 

کند.
جوانه گندم ح��اوی روی اس��ت و به ترمیم زخ��م ها در 
بزرگساالن کمک می کند. همچنین برای درمان و جلوگیری 

از آکنه نیز موثر است.
 برای افرادی که در حال رژیم هس��تند، جوانه ها خوراک 
 مناس��بی به ش��مار م��ی آیند. ب��ه ای��ن دلیل ک��ه خاصیت 
چاق کنندگی ندارند و ب��ه علت ارزش غذایی ب��اال خیلی زود 

احساس سیری ایجاد می کنند.
منیزی��م، ویتامین E و س��لنیوم موج��ود در جوانه ها به 
خصوص جوانه گندم موجب ح��ذف رادیکال هایی که در بدن 
آزاد ش��ده اند و به تقویت سیس��تم ایمنی و فعالیت های مغز 

کمک می کند.
 در فرآیندجوان��ه زدن؛ چربی ها، پروتئین ها و نشاس��ته 
موجود در دانه ها تجزیه می شوند و به مواد قابل هضم و جذب 
و س��بک تری تبدیل می ش��وند. عالوه بر آن ام��الح معدنی و 
پروتئین دانه افزایش پیدا می کند و کربوهیدرات و کالری آن 
 کم می ش��ود. همچنین در فرآیند جوانه زنی، اس��ید فیتیک 
دانه ها تجزیه و شکسته می ش��وند و خاصیت مضر خود یعنی 

میل ترکیب با آهن و کلسیم را از دست می دهند.
 جوانه گدنم فشار خون باال را پایین می آورد و علت آن هم 
وجود پتاس��یم و منیزیم به میزان باال در آن است. عالوه بر آن 
 ای��ن جوان��ه خس��تگی و ب��ی حال��ی و یبوس��ت را نی��ز 

از بین می برد.
 به دلیل کم شدن تحرک در سنین باال، نیاز بدن به انرژی 
کم و به پروتئین ه��ا و امالح زیاد می ش��ود؛ بنابراین جوانه ها 

مکملی مناسب برای تغذیه در دوران پیری هستند.

نکته ها

یک فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به اینکه انسداد 
روده می تواند در روده باریک یا بزرگ ایجاد ش��ود، گفت: 
انس��داد روده به دو ص��ورت کامل و نس��بی و همچنین 

ناگهانی یا مزمن بروز می کند.
دکتر س��یامک خالقی، با اش��اره به دالیل ایجاد انسداد 
روده باریک، گفت: وجود ضایعات تومورال داخل کولون، 
چسبندگی های داخل شکمی ناشی از جراحی های قبلی 
و گیر کردن قسمتی از روده در داخل سوراخ هایی که به 
عنوان فتق های جدار شکم تلقی می شوند، ایجاد انسداد 

می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: ورود 
اجسام خارجی مانند مواد غذایی یا هسته بعضی میوه ها به 
داخل روده و در مواردی وجود  سنگ های صفراوی باعث 

انسداد روده باریک می شوند.
وی با اش��اره به اینکه وجود توموره��ای روده مهم ترین 

علت انسداد روده بزرگ است، گفت: این حالت اغلب در 
قسمت های انتهایی روده به وجود می آید و همچنین در 
مواردی پیچ خوردن روده به دور پایه ایجاد انسداد می کند.

خالقی با اشاره به گروه دیگری از انواع انسداد روده تصریح 
کرد: انسداد غیرمکانیکی یا فلجی در اثر کاهش پتاسیم 
بدن به  وج��ود می آی��د و همچنین هر اختالل��ی که در 
عصب رس��انی روده اتفاق افتد، موجب کندی حرکت آن 
و بروز عالئم انس��دادی می ش��ود که این مورد بیشتر در 

بیماران بستری در ICU دیده می شود.
خالقی با بیان اینکه عالئم انس��داد روده ب��ه محل ایجاد 
آن بستگی دارد، افزود: انسداد در ناحیه فوقانی سیستم 

گوارش، تهوع و اس��تفراغ و انسداد در قسمت های میانی 
و یا انتهای روده، یبوست ش��دید، عدم دفع گاز و مدفوع، 

برجسته شدن و اتساع شکم را به همراه دارد.
این فوق تخصص گوارش و کبد گفت: در تمامی حاالت، 
انس��داد روده یک اورژانس پزش��کی محسوب می شود و 
بیمار به دنبال اس��تفراغ، اخت��الل آب و الکترولیت پیدا 
می کند و اتساع روده می تواند منجر به کاهش خونرسانی 

به روده و در مواردی منجر به پارگی روده شود.
وی با بیان اینکه درمان انسداد روده به علت بروز مشکل 
بستگی دارد، افزود: در بیشتر موارد بیمار نیاز به بستری 
ش��دن دارد و احی��ا آب و الکترولی��ت و انج��ام اقدامات 

تشخیصی برای بررسی محل انس��داد و سپس علت آن 
صورت می گیرد.

خالقی با اش��اره به اینکه اولین روش تش��خیص انسداد 
روده ها به  وس��یله عکس س��اده ش��کمی اس��ت، گفت: 
تصویربرداری به وسیله آندوسکوپی فوقانی، کلونوسکوپی 

و ... از دیگر راه های تشخیص محل انسداد روده هستند.
وی گف��ت: در نهایت در صورتی که محل دقیق انس��داد 
روده مشخص نشود، جراحی به عنوان روش تشخیصی و 

درمانی در نظر گرفته می شود.
خالقی در پایان افزود: مراجعه افراد با عالئم یبوس��ت یا 
تشدید یبوست قبلی، مساله انسداد روده بزرگ به وسیله 
ضایعات تومورال را مطرح می کند و ممکن است با تشدید 
آن، عالئمی مانند خونریزی یا کاهش قطر مدفوع هم دیده 
شود و در این مرحله انجام کولونوسکوپی جهت تشخیص 

و درمان مناسب ضرورت دارد

مخاطرات انسداد روده

با خوردن جوانه جوان بمانید

به این دالیل ، ماهی بخورید
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استکبارس��تیزی یکی از ویژگی های مهم انقالب اسالمی 
است که از س��ال 1343 و پس از تصویب اعطای مصونیت 
قضایی اتباع آمریکا به طور علنی توسط امام خمینی )ره( 
آغاز شد. ایشان ضمن اعتراض صریح خطاب به رژیم پهلوی 
به روشنگری گس��تره ای در این زمینه پرداختند و تبعات 
منفی این اقدام را به گروه های مختلف مردم گوشزد کردند.

امام خمینی )ره( حدود دو س��ال از عمر پربرکت خویش 
را صرف قیام در این ب��اره کردند و رژیم پهل��وی را ناتوان 
س��اختند، بنابراین س��فاکان آن زمان با تبعید ایش��ان به 
ترکیه به مبارزه با این اقدام انقالبی امام روح اهلل پرداختند، 
مس��اله ای که نقطه آغازی برای مبارزه م��ردم با حکومت 

شاهنشاهی شد.
مش��ی استکبارس��تیزی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران نیز توس��ط بنیان گذار انقالب اسالمی و یاران ایشان 
 پیگیری می شد به  نحوی  که این سیاست در زمان حیات 
امام خمینی نه  تنها کمرنگ و حذف نشد بلکه به کشورهای 
دیگری که م��ورد ظلم دولت های مس��تکبر نظیر آمریکا، 

اسرائیل و انگلیس و ... بودند نیز صادر شد.
پ��س از انق��الب 57 و ناکام��ی آمری��کا در ت��داوم رژیم 
پهلوی و س��قوط آن، دولتمردان این کش��ور با تمهیدات 
جدی��د و برنامه ریزی ه��ای مختل��ف درص��دد انح��راف 
مردم و انقالبی��ون بودند تا بدین ترتیب موانعی را بر س��ر 
ش��کل گیری حکومت اس��المی � که با اهداف استکباری 
آن ها در س��تیز ب��ود � ایجاد کنن��د، بنابراین ب��ا برقراری 
ارتباط ب��ا مس��ووالن دولت موق��ت درصدد رس��یدن به 
اهداف ش��ان بودند در همین راس��تا ام��ام خمینی )ره( 
نس��بت به این روابط و مب��ادالت اقتصادی بی��ن ایران و 
 آمریکا اعتراض کرده و مردم نیز از این موضوع پش��تیبانی 

کردند.
تصویب قطعنامه علیه ایران در س��ال 58 توسط آمریکا به 
بهانه انجام اعدام های انقالبی س��ران رژیم شاهنش��اهی و 
پناه دادن ایاالت متحده به محمدرضا پهلوی و خانواده اش 
شرایطی را فراهم کرد که خشم امام )ره( و مردم نسبت به 
آمریکا دوچندان شد و بنیانگذار کبیر انقالب طی پیامی در 
12 آبان از دانشگاهیان، دانش آموزان و طالب علوم دینی 
خواستند باقدرت تمام، مبارزه خود را علیه آمریکا گسترش 
دهند در بخشی از این اعالمیه آمده است: »از آنجا که در 
کودتای س��ال 1332 نیز آمریکا پس از فرار شاه از ایران، 
دوباره او را در به دست گرفتن قدرت یاری داده بود، بنابراین 
مردم ایران حق داشتند به مس��اله پذیرش شاه در آمریکا، 
مشکوک باشند و آن را توطئه ای دیگر برای سرنگونی نظام 

جمهوری اسالمی بدانند.«
و این چنین، جرقه بع��دی مردم درباره استکبارس��تیزی 
توس��ط دانش��جویان خط امام زده شد و س��فارت آمریکا 
 ک��ه به زعم بنیان گ��ذار انقالب اس��المی النه جاسوس��ی 
نامیده می شد به تسخیر انقالبیون درآمد و برخالف اینکه 
بس��یاری از مدارک توس��ط آمریکایی ها نابود شد، باز هم 

 طبق مدارک موثق توطئه های این دولت بد عهد علیه نظام 
به  وضوح به مردم اثبات شد.

رییس جمهور آمریکا در اولین واکنش پس از تسخیر، اقدام 
به تحریم اقتصادی و توقیف ام��وال و دارایی های ایران در 
بانک های آمریکایی و بانک های خارجی مستقر در آمریکا 
کرد و سپس تصمیم به قطع رابطه سیاسی با ایران گرفت 
تصمیم شتاب زده ای که هر بار با بهانه ای درصدد جبران آن 
بودند، اما در این سو امام خمینی از این اقدام استقبال کرد و 
طبق بیاناتی فرمود: ملت شریف ایران، خبر قطع رابطه بین 
ایران و امریکا را دریافت کردم و اگر کارتر در عمر خود یک 
کارکرده باشد که بتوان گفت به خیر و صالح مظلوم است، 
همین قطع رابطه اس��ت. رابطه بین یک ملت به پا خاسته 
برای رهایی از چنگال چپاولگران بین المللی با یک چپاولگر 
عالم خوار، همیش��ه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر 
است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می گیریم؛ چون که 
این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید امریکا از ایران است. من 
کرارا گوشزد نموده ام که رابطه ما با امثال امریکا، رابطه ملت 

مظلوم با جهان خواران است. 
و این گونه شعار مرگ بر آمریکا که از سال 1332 و توسط 
مهدی شریعت رضوی یک دانش��جوی ضدآمریکایی وارد 
ادبیات سیاسی ایران شده بود بار دیگر جان گرفت و دولت و 
مردم ایران به نشانه اعتراض و تنفر از سیاست های خصمانه 
امریکا بار دیگر این شعار را سر داده و خواستار عدم دخالت 

امریکا نسبت به مسائل مرتبط با ایران شدند.
ش��عار مرگ بر آمریکا در واقع هش��دار و بیدارباش دائمی 
جه��ت آگاه��ی مل��ل مس��لمان در مقاب��ل توطئه های 
ایاالت متحده است؛ بر این اساس، تداوم این شعار مرهون 
روحیه ظلم س��تیزی مردم ای��ران و رس��وایی آمریکا نزد 
کش��ورهای مورد ظلم این اس��تکبار جهانی است که پس 
 از گذشت 37 س��ال از انقالب اس��المی همچنان فراگیر 

است.
ش��عار مرگ بر آمریکا  بیان حق و فریاد مظلومیت اس��ت 
 و پلی��دی ظالم را آش��کار و رس��وا می س��ازد و جس��ارت 
در برابر ظلم غالب را در میان م��ردم جهان، پدید می آورد 

بنابراین شعار مزبور در راستای منافع ملی و حفظ حیثیت 
اعتقادی و انس��انی ماس��ت و بر آن تاکید می کنیم البته 
 مبارزه با اس��تکبار در سیاست جمهوری اس��المی ایران 
درحد ش��عار نیس��ت و طبق فرموده امام راح��ل همه ما 
موظفیم با تالش علمی، فعالیت های اقتصادی و تقویت ابعاد 
 اعتقادی مبارزه همه جانبه ای را علیه شیطان بزرگ ترتیب 

دهیم.
قابل ذکر اس��ت که امام راحل در همه فرمایشات انقالبی 
 خودش��ان حس��اب ملت آمری��کا را از دولت این کش��ور 
جدا کرده و می فرمودن��د: »ما به ملت های غ��رب نه تنها 
هیچ نظر س��وئی نداریم بلکه با آنان هم صمیمی هستیم. 
آن دولت هایی که با ملت ایران بدرفتار کرده اند ما با آن ها 
نظر خوبی نداری��م و درهرصورت با غربی ه��ا ما رفتارمان 
عادالنه است و هیچ وقت با هیچ کس رفتار ظالمانه نخواهیم 
داش��ت ما با ملت امریکا روابط دوس��تانه داریم و با دولت 
 امری��کا روابطی برق��رار می کنیم ک��ه به نفع مل��ت ایران 

باشد.«
برخالف مواض��ع صریح بنیان گذار کبیر انقالب اس��المی 
مبنی بر خرس��ندی ایران از قطع رابطه با آمریکا و شرایط 
از سرگیری این رابطه در حوزه های مختلف بازهم افرادی 
� که روزگاری خود از انقالبیون بودن��د � خبر از نارضایتی 
خمینی کبیر از ش��عار مرگ ب��ر آمریکا و تمایل ایش��ان 
نس��بت به مراوده و تعامل با آمریکای جنایتکار می دادند 
مس��اله ای که با مطالعه اقدام��ات انقالبی ام��ام راحل در 
 تضاد و با من��ش استکبارس��تیزی معظم ل��ه در تعارض

 است. 
عالوه بر این امام خمینی )ره( در خصوص شرایط انقالب 
اس��المی ایران برای ایجاد رابطه دوباره ب��ا ایاالت متحده  
فرمودند: اینه��ا می خواهند ی��ک هیاه��و راه بیندازند تا 
 با آمریکا روابط داش��ته باش��یم و ما تا آخر ایس��تاده ایم و 
با آمریکا رابطه ایجاد نخواهیم کرد مگر اینکه آدم شود و از 
ظلم کردن دست بردارد«؛ بنابراین همان طور که مالحظه 
می کنیم سیاست ها و اقدامات این کشور علیه ایران اسالمی 
نه تنها تغییر نکرده اس��ت، بلکه در ش��رایط حساس نظیر 
توافق هسته ای که در شرایط فعلی از موضوعات مهم کشور 
ماست شاهد سنگ اندازی آمریکا و عناد این دولت مستکبر 

علیه مصالح نظام هستیم.
در کالم آخ��ر پی��رو فرمایش��ات مق��ام معظ��م رهبری 
استکبارستیزی حرف اول ایدئولوژی ماست، بنابراین اگر 
مرگ بر آمریکا را از ادبیات انقالب اسالمی خود حذف کنیم 
کشورهای مظلوم و ستمدیده از ما ناامید می شوند و همگان 
تصور می کنند انقالب اس��المی ای��ران از مواضع انقالبی 
خود پا پس کشیده اس��ت اکنون بر ماست در کنار مبارزه 
همه جانبه خود علیه استکبار جهانی همت خود را معطوف 
به تالش برای هدایت و بیداری مظلومان و ملت هایی کنیم 
که تحت س��لطه تبلیغات سهمگین اس��تکبار جهانی و از 

مضرات این سلطه بی خبر هستند.

گردشگری

دریچه

کاخ بردک  سیاه از جمله آثار دوره هخامنشیان است و در 12 کیلومتری شهر 
برازجان ) روس��تای درودگاه ( از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان 
قرار دارد. این کاخ همچنین یکی از آثار تاریخی و دیدنی استان بوشهر در 

جنوب ایران است و در حاشیه رودخانه دالکی قرار دارد.
نگهداری قطعات طالی کاخ بردک سیاه 

در شهرس��تان برازجان آثار و بقایای 3 کاخ هخامنش��ی ب��ه نام های کاخ 
چرخاب، کاخ سنگ س��یاه )که در بین اهالی به کاخ نظرآقا شهرت دارد( و 
کاخ بردک سیاه وجود دارد.کاخ بردک س��یاه، بعد از کاخ چرخاب بنا شده 
و فاقد ظرافت ها و ترکیب خاص رنگ های س��یاه و سفید کاخ های برازجان 

و پاسارگاد است.
در ساخت کاخ بردک س��یاه از دو نوع سنگ سیاه و روش��ن استفاده شده 
و جنس و رنگ س��نگ های استفاده شده در س��اخت این کاخ در نوع خود 
منحصر به فرد است. گروهی کاوش��گر در اوایل دهه 80 در یکی از آخرین 
مراحل کاوش در این کاخ هخامنشی چهار قطعه سنگین طال که وزن کل 
آنها به سه کیلو و 200 گرم می رسد کش��ف کردند. کاربرد دقیق سه قطعه 
از این طالها مشخص نیست اما برخی بر این عقیده اند که ممکن است آنها 
روکش های زرین درهای چوبی تاالر یا سنگ بنای کاخ باشند.همچنین در 
میان این قطعات طال، قطعه ای وجود دارد که می تواند قس��مت باالی یک 
جام زرین هخامنشی باشد که زیر لبه آن خطی ساده حک شده است. گفته 
می ش��ود قطعات طالی هخامنشی کاخ بردک س��یاه حالتی چین  خورده 
داشته و در کنار یکی از پایه ستون های تاالر مرکزی این کاخ کشف شده اند. 
این قطعات منحصر به فرد طال بعد از کشف به میراث فرهنگی و گردشگری 

بوشهر تحویل داده شد.
کاخ بردک س��یاه که به گفت��ه کارشناس��ان کاخ زمس��تانی داریوش اول 
هخامنشی بوده است در نزدیکی خلیج فارس واقع شده و در سال 1354 در 
کاوش های باستان شناسانه گروهی از باستان شناسان کشور به سرپرستی 
احسان یغمایی از زیر خاک بیرون آورده ش��د.این کاخ که تاالر مرکزی آن 
مشابه کاخ آپادانا و دارای 36 ستون بوده یکی از بناهای مهم تاریخی استان 
بوشهر و شهرستان برازجان است و در میان نخلستان های روستای درودگاه 
در محل تالقی دو رودخانه شاپور و دالکی قرار گرفته است. بقایای به جامانده 
از کاخ بردک سیاه که شامل پایه ستون ها و دیوار نگاره ای سیاه رنگ است 
به دلیل عدم محافظت و س��هل انگاری در حال نابودی تدریجی است.کاخ 
بردک سیاه در سال 1380 توسط س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری با 

شماره 4042 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

 س��یمون بولیوار سیاس��ت مدار و انقالبی معروف امری��کای التین در 
24 جوالی 1783میالدی در شهرکاراکاس در ونزوئال به دنیا آمد. 

وی پس از طی تحصیالت دانشگاهی در رشته حقوق، درصدد برآمد 
تا کشور خود و مناطق امریکای التین را از یوغ استعمار اسپانیا رهایی 
بخشد. از این رو از سال 1813میالدی، مبارزات استقالل طلبانه خود 
را آغاز کرد و بسیاری از سرزمین  های این ناحیه را از استعمار اسپانیا 
آزاد کرد. پس از آن، بولیوار در انقالب کاراکاس شرکت فعال داشت و 

با کمک ارتشی از هوادارانش، کلمبیا را به تصرف درآورد. 
پس از آن، بولیوار از طرف کنگره  ای که به منظور تش��کیل کلمبیای 
بزرگ برپا شده بود، به ریاس��ت جمهوری برگزیده شد و با آزادسازی 
کلمبی��ا، ونزوئ��ال و پانام��ا، این ه��دف را تحقق بخش��ید. در س��ال 
1822میالدی مبارزات آزادی بخش بولیوار به اکوادور نیز گس��ترش 
یافت و این کشور پس از آزادی به کلمبیای بزرگ پیوست. یک سال 
قب��ل از آن نیز بولیوار ب��ا فرماندهی نیروه��ای آزادی بخش پرو، این 
کشور را از یوغ استعمار اسپانیا آزاد کرده بود. در سال 1826 انقالبیون 
بولیوی نیز به رهب��ری بولیوار پس از هفده س��ال مبارزه توانس��تند 
س��رزمین خود را آزاد کنند و به پاس خدمات س��یمون بولیوار، این 
کشور را بولیوی نامیدند. بولیوار رویای وحدت امریکای جنوبی را در 
قالب تشکیل یک فدراسیون دنبال می  کرد، اما به علت خودمحوری  ها 
 و فرق��ه گرایی  ه��ا، نتوانس��ت به ای��ن خواس��ته خود جام��ه عمل 

بپوشاند. 
 وی در اواخ��ر عمر پس از آنک��ه مدتی نیز به دیکتات��وری روی آورد، 
از قدرت کناره گرفت. س��یمون بولی��وار تمام ثروت سرش��ار و ارثیه 
هنگفت پدر را در راه پیشرفت انقالب و آزادی سرزمین  های امریکای 
التین گذاش��ت تا اینکه در هفدهم دسامبر س��ال 1830میالدی در 
47 سالگی درگذشت. در حال حاضر، س��یمون بولیوار در کشورهای 
امریکای جنوبی و به ویژه در ونزوئال ب��ه عنوان قهرمان ملی، محبوب 

همگان است.

کاخ بردک سیاه

سیمون بولیوار 

   دریچه

درباره شخصیت علی بن ابی طالب علیه السالم از حقیقت 
شناخته او صحبت کنیم یا با شناخت محجوب و مهجور 
خود؟ اصال علی)ع( یک بش��ر ملکی و دنیایی اس��ت که 
ملکیان از او سخن بگویند یا یک موجود ملکوتی است که 

ملکوتیان او را اندازه گیری کنند؟!
ام��ام خمین��ی)ره( پ���س از انبی��اء ب��زرگ اله��ی و 
مع�صومان علیهم الس��الم از کم نظیرترین و ممتازترین 
ش��خصیت های تاریخ بش��ریت اس��ت که با اندیشه  های 
بلند اله��ی و تالش  های صادقانه خویش مس��یر تاریخ را 
 دگرگون کرده و سر منش��اء تحوالت عظیمی در ایران و 

جهان شد.
همزمان ب��ا س��الروز ش��هادت امیرالمومنی��ن علی)ع( 
گفتارهایی از امام خمینی)ره( درباره این امام همام برای 

عالقه مندان نقل می شود:
درباره شخصیت علی بن ابی طالب علیه السالم از حقیقت 
شناخته او صحبت کنیم یا با شناخت محجوب و مهجور 
خود؟ اصاًل علی علیه السالم یک بشر ملکی و دنیایی است 
که ملکی��ان از او س��خن بگویند یا یک موج��ود ملکوتی 
اس��ت که ملکوتیان او را اندازه گی��ری کنند؟ اهل عرفان 
درباره او جز با سطح عرفانی خود و فالسفه و الهیون جز 
با علوم محدوده خود، با چه ابزاری می خواهند به معرفی 
او بنشینند؟ تا چه حد او را ش��ناخته اند تا ما مهجوران را 

آگاه کنند؟
دانش��مندان و اهل فضیلت و عارفان و اهل فلسفه با همه 
فضائل و با همه دانش ارجمندش��ان آنچه از آن جلوه تام 
حق دریافت کرده ان��د در حجاب وجود خ��ود و در آینه 

محدود نفسانیت خویش است و موال غیر از آن است.
 پس اولی آن اس��ت که از ای��ن وادی بگذری��م و بگوییم 

 علی ب��ن اب��ی طال��ب)ع( فق��ط بنده خ��دا ب��ود و این 
بزرگ ترین شاخصه اوس��ت که می توان از آن یاد کرد و 
پرورش یافته و تربیت ش��ده پیامبر عظیم الش��أن است. 
بدون ش��ک دنیا حاکمی همچون عل��ی)ع( را پس از آن 
حضرت در زهد و پارسایی به خود ندید. سراسر سخنان 
علی)ع( در نهج البالغه سرش��ار از نفرت از دنیای مذموم 
است. تشبیه دنیا به بی ارزش تر از عطسه بز و کفش پاره 

و وصله زده تنها نشان دهنده گوش��ه ای از روح متعالی و 
زاهدانه آن حضرت اس��ت. اعالم سه طالقه نمودن دنیا و 
فریاد »مالعلی و لنعیم« یعنی علی کجا و نعمت های فانی 
دنیا کجا، حقیقتی است که در جای جای زندگی علی)ع( 

قابل مشاهده است.
حضرت علی)ع( نمونه اع��الی عبودیت و بندگی و مظهر 
تمام و کامل اخالص ب��ود. در کیفیت عبادت امام همین 

بس است که در تاریخ آمده است: در یکی از جنگ ها تیر 
به پای امام اصابت ک��رده بود که امام در ش��رایط عادی 
تحمل درآوردنش را نداش��ت. تا اینک��ه امام هنگامی که 
اش��تغال به نماز پیدا کرد، تیر را از پای ایشان درآوردند 
 بدون آنکه حضرت متوج��ه بیرون کش��یدن تیر از پای 

مبارک شان باشند.
درباره کمیت و مقدار عبادت امیرالمومنین)ع( نیز آمده 
اس��ت: امام زین العابدین، وقتی به خاط��ر کثرت عبادت 
مورد س��وال قرار می گیرد، در پاس��خ می فرماید: عبادت 
 من در برابر عب��ادت علی چیزی نیس��ت. آن حضرت در 
هر روز هزار رکعت نماز می خواند و کس��ی توان عبادت 
علی را ندارد. امام خمینی)ره( با نقل این حقایق تاریخی، 
 ارزش این اعمال را در اخالص امام می داند و می فرماید: 
 علی ابن ابیطالب ب��ا حور و قصور چه س��ر و کاری دارد؟ 
آن س��رور را با هواهای نفس��انیه و ش��هوات نفسانیه چه 
تناسب اس��ت؟ کس��ی که عبادتش عبادت احرار است، 
جزای او جزای تجار نخواهد بود. و در فرازی دیگر در رابطه 
با ضربه حضرت علی در روز خندق به عمرو بن عبدود که 
ارزش��ش از عبادت جن و انس برتر است، می فرماید: این 
ضربه، ضربه ای بود که از روح امیرالمومنین)ع( سرچشمه 
گرفته بود، همه ایامی که ضربه می زد فضیلتش باالتر از 
 همه بود. ب��رای اینکه قلب، قلب الهی ب��ود، قلبی بود که 
غی��ر از خ��دا در او راه نداش��ت.ضربتی ک��ه از آن قلب 
سرچش��مه بگیرد، تصمیمی که از آن قلب سرچش��مه 
بگیرد، این ارزشش همان است که فرموده است. افضل از 
همه چیزهایی است که در عالم واقع شده است. آن مرتبه 
اخالصی است که یک ضربت را با عبادت ثقلین به عبادت 

جن و انس مقابل کرده است. 

علی اکبر« در سال 130 در شهر »آذر شهر « از توابع 
»تبریز« ، در خانواده ای مؤم��ن و مذهبی دیده به 

جهان گشود.
ش��هید حاجی پور پس از ش��روع جنگ تحمیلی، 
ع��ازم جبهه های جن��وب می گردد و ب��ا آموزش و 
 س��ازماندهی نیروها ب��ه مقابله با دش��من متجاوز 
 می پردازد. وی معتق��د بود که باید ت��ا قطع کامل 
ریشه های استعمار و اس��تکبار ، با آنان جنگید و بر 

این باور، تا پای جان ایستاد. 
شهید ، در عملیات »فتح المبین« و »بیت المقدس« 
با مسؤولیت فرمانده گردان وارد عمل می شود . وی 
در دو عملیات ، رشادت و ش��هامت فراوانی از خود 
بروز می دهد. در عملیات بیت المقدس ، به شدت از 
ناحیه پا مجروح می شود. پس از بهبود یافتن نسبی، 
با دختری مومن ازدواج می کند؛ اما ازدواج نیز تعلقی 
در دلش نمی ا فکن��د که او را از جبهه ب��از دارد. بار 
دیگر برای عملیات »رمضان« خ��ودش را به جبهه 

می رس��اند که در این عملی��ات ، فرماندهی گردان 
خط شکن »عمار« به او محول می ش��ود. شهید با 
شناس��ایی دقیق مواضع دش��من، در این عملیات، 
 خطوط پدافن��دی دش��من را با ی��ورش جانانه ای 

درهم می شکند. 
حاجی پور برای انجام عملیات »زی��ن العابدین« و 
»مس��لم بن عقیل« خود را به جبهه می رساند و به 

عنوان مسوول محور عملیاتی وارد عمل می شود.
وی در ای��ن دو عملیات ، ب��ا فرمانده��ی مدبرانه ، 
ش��هرهای »س��ومار« و »گیالنغرب« را از تیررس 
دشمن آزاد و شکست سنگینی را بر دشمن تحمیل 

می کند. 
در عملیات »والفجر مقدماتی« ، حاجی پور به عنوان 
 فرمانده گردان عم��ار، در نوک پی��کان حمله واقع 
می ش��ود و در حماسه ای س��تودنی خلق می کند. 
در عملیات دیگری در منطقه »مهران« ، با طراحی 
مبتکرانه و هلی برد نیرو به عقب دشمن ، نیروهای 

عراقی را از پای در می آورد و فرمانده آنان را اس��یر 
می کند. 

با ش��روع عملیات »والفج��ر 4 « ، حاجی پور همراه 
نیروهای خود به جبهه غرب می رود و با سازماندهی 
نیروها به دش��من یورش می برد و به کلیه اهداف از 

پیش تعیین شده می رسد. 
از جمله ارتفاعات استراتژیک »1904« را که مشرف 
بر ش��هر »پنجوین« عراق اس��ت ، از چنگ دشمن 
 خارج می کند و با ق��درت تمام به منطقه مس��لط 

می شود. 
ش��هید حاجی پور پس از تثبیت مواضع به دس��ت 
آمده در مرحله اول عملیات »والفجر 4« در منطقه 
غرب، در مرحل��ه دوم عملیات که برای شناس��ایی 
مواضع دشمن رفته بود، در دشت »پنجوین« مورد 
هدف تیر مستقیم تانک دشمن قرار می گیرد و در 
 تاریخ 14 آب��ان 1362 به فوز عظیم ش��هادت نایل

می شود.

»مـرگ بـر آمریکا«
 شعـار ایدئـولوژی انقـالب اسـالمی

شهید علی اکبر حاجی پور 

شخصیت حضرت امیـر)ع( در دیـدگاه امـام خمینـی)ره(
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ــى  ــكات اساس ــى از ن ــت: يك ــان گف ــهردار اصفه ش
ــه  ــان در زمين ــهردارى اصفه ــه ش ــورد توج ــه م ك
ــاد ــرار گرفته،ايج ــى قــــ ــاى ورزش ــت ه فعاليـــ

فضاى شادابى و نشاط در سطح محالت است.
ــدار  ديــ در  ــژاد  ن  ــى  جمــــــــال ــدى  مهــــــ
ــه  ــر اينك ــد ب ــا تأكي ــكيت ب ــيون اس ــس فدراس ريي
ــورى ــه مح ــير محل ــان در مس ــاى اصفه ــه ه برنام
ــى از نكات  ــت: يك ــار داش ــت، اظه ــه اس ــرار گرفت ق
ــهردارى اصفهان در زمينه ــى كه مورد توجه ش اساس
ــاد  ايج ــه،  گرفت ــرار  ق ــى  ورزش ــاى  ه ــت  فعالي

فضاى شادابى و نشاط در سطح محالت است.
ــاط در  ــادى و نش ــير ايجاد ش ــه داد: در مس وى ادام
ــى، بايد همه  ــاى ورزش ــطه فعاليت ه محالت به واس
ــد تنها بر  ــرد و نباي ــرار گي ــورد توجه ق ــا م ورزش ه
ــرد؛  ورزش هايى  ــز ك ــاص تمرك ــك ورزش خ روى ي
ــى كه  ــاير ورزش هاي ــكتبال و س ــكيت، بس ــل اس مث
ــتفاده  ــد در محالت مورد اس ــز باي ــت دارند،  ني ظرفي
ــت: بسيارى از  ــهردار اصفهان بيان داش قرار گيرند.ش
ــهر  ــادابى را به ش ــاى خيابانى، مى توانند ش ورزش ه
ــش دهند، با توجه به  ــاط را در جامعه افزاي آورده و نش

اين موضوع بايد به اين ورزش ها كه به صورت معمول
ــود و آن ها را به دل  ارزان قيمت نيز هستند، توجه ش

پارك ها بياوريم تا مردم شاداب تر شوند.
ــاى ه ــه  مولف ــن  تري ــم  مه از  ــى  يك ــزود:  اف وى 

ــاط مردم  ــادابى و نش ــه ش ــه ب ــالمى، توج ــهر اس  ش
ــى  ــى از مأموريت هاى اساس ــن رو يك ــت، از همي اس
ــت، بايد فضايى  ــهردارى اصفهان،  همين مساله اس ش

ايجاد شود تا جوانان انرژى خود را تخليه كنند.
ــاره  جمالى ن ژاد به ضرورت تقويت ورزش بانوان نيز اش
ــت: بانوان نيز بخش مهمى از جامعه  كرد و عنوان داش
ــه هاى ورزش  ــراى آن ها نيز زمين ــتند، كه بايد ب هس
ــالم آمادگى در  ــود.وى همچنين با اع كردن ايجاد ش
ــتين زمين ورزشى اسكيت يخى در  زمينه ايجاد نخس
ــى است كه در  ــت: اسكيت، ورزش اصفهان، تأكيد داش
ــردم مى توانند ــز قابل اجرا بوده و م زمينه محالت ني

 به راحتى در اين حوزه فعاليت كنند.
تعامل ميـان ورزش و مديريت شـهرى، نشـاط 

اجتماعى جامعه را افزايش مى دهد
ــه  ك ــى  هـــــاي ــت  صحبــــــــ ــه  جمـــــل از 
ــا  ــدار ب ــكيــــت در ديــــ ــيون اس ــس فدراس ريي

ــه تعامل و  ــه ب ــرد، توج ــان مطرح ك ــهردار اصفه ش
ــود كه  ــكيت ب ــات اس ــا هي ــهردارى ب ــى ش هماهنگ
ــرات خوبى  ــهر، ثم ــد براى ش ــه وى مى توان ــه گفت ب

داشته باشد.
ــه با بيان اينكه هماهنگى  فريبا محمديان در اين جلس
ــكيت مى تواند به شهر كمك  ــهردارى با هيات اس ش
ــار اينكه ــكيت در كن ــت: ورزش اس ــد، عنوان داش كن

ــهرها دارد، مى تواند همه  اشتغال زايى خوبى براى ش
ــرده و فضاهاى  ــر ورزش ك ــواده را درگي ــاى خان اعض
ــردم ايجاد كند. مختلفى را براى ورزش كردن همه م

وى افزود: اصفهان داراى ظرفيت خوبى در اسكيت بوده 
و با توجه به اين موضوع نياز است برخى از پيست هاى 
تخصصى كشور در اين شهر ايجاد شده و با توجه به بعد 
جذب گردشگرى نيز مى تواند براى اصفهان مفيد باشد.

ــت:  ــان داش ــور بي ــكيت كش ــيون اس ــس فدراس ريي
ــش  افزاي در  ــد  توان ــى  م ــايل  مس از  ــيارى  بس
ــاط اجتماعى در جامعه موثر باشد از همين رو بايد  نش
ــهرى صورت گيرد،  ــى ميان ورزش و مديريت ش تعامل
ــتاى ايجاد شادابى در مردم  تا همه در كنار هم در راس

فعاليت كنيم.

فرماندار اصفهان از تصويب طرح جامع مديريت پسماند شهرستان 
خبر داد و افزود: بر اساس اين طرح، چهار نقطه در شهرستان براى 
استقرار سكوى موقت انتقال پسماند بخش هاى مركزى،بن رود، 

جلگه و جرقويه سفلى پيش بينى و جانمايى شده است.
فضل اهللا كفيل، در جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان با 
ابراز نارضايتى از تخليه نخاله و زباله در حاشيه كانال ها، جاده ها و 
ــهر اصفهان گفت: انباشت نخاله و زباله در حاشيه  ورودى هاى ش
شهر و ايجاد چهره نامناسب براى ورودى هاى اصفهان زيبنده اين 

شهر نيست.
ــه ارائه  ــتگاه هاى متولى صرفا ب ــزود: دس ــان اف فرماندار اصفه
ــور ميدانى  ــدام عملى و حض ــه با اق ــنده نكنند بلك گزارش بس
ــبت به جلوگيرى از تخريب عرصه منابع طبيعى و برخورد با  نس

تخليه كنندگان زباله و نخاله نسبت به ساماندهى وضعيت موجود 
اقدام نمايند.وى بيش ترين حجم تخليه نخاله را در بخش مركزى 
ــهر اصفهان عنوان كرد و اظهار داشت:  به دليل مجاور بودن با ش
ــدارى مركزى با همكارى محيط زيست و  تا دو هفته آينده بخش
منابع طبيعى و مراكز بهداشت نسبت به جانمايى مكان مناسب و 
متمركز براى انتقال تمامى نخاله هاى ساختمانى با مديريت واحد 

بر اين روند اقدام كنند.
ــتان خبر  ــماند شهرس كفيل از تصويب طرح جامع مديريت پس
ــتان براى ــاس اين طرح چهار نقطه در شهرس داد و افزود: بر اس
ــاى مركزى، ــماند بخش ه ــكوى موقت انتقال پس ــتقرار س  اس

 بن رود، جلگه و جرقويه سفلى پيش بينى و جانمايى شده كه با طى 
فرآيندهاى باقيمانده قانونى،كليه روستا و شهرهاى اين بخش ها 

موظف اند زباله هاى جمع آورى  شده را به اين سكوها انتقال دهند.
فرماندار اصفهان با تأكيد بر اطالع رسانى جامع به كاميون داران 
ــده گفت: با پيش بينى  جهت انتقال نخاله به مكان پيش بينى  ش
مكان مناسب براى تخليه نخاله هيچ گونه توجيهى براى متخلفان 
باقى نخواهد ماند و در صورت تخلف دستگاه هاى متولى موظف اند 

با قاطعيت برخورد كنند.
ــاره به ضرورت ساماندهى وضعيت تخليه  فرماندار اصفهان با اش
ــف كردن ــهر اصفهان با مكل ــاى ش ــه در ورودى ه نخاله و زبال

 تيم بازرسى متشكل از محيط زيست، مركز بهداشت و بخشدارى 
مركزى از اين اكيپ خواست تا ظرف 15 روز آينده گزارشى مصور 
و كامل از وضعيت ورودى هاى شهر اصفهان به منظور اتخاذ تدابير 

الزم ارائه كنند.

وى همچنين بر مديريت واحد ساماندهى تخليه نخاله و زباله در 
ديگر بخش هاى شهرستان تأكيد كرد و اظهار داشت: در بخش ها 
ــودن كميته مديريت  ــدارى ضمن فعال نم نيز با محوريت بخش
ــاماندهى وضعيت تخليه اصولى و  ــبت به س ــماند بخش نس پس
بهداشتى نخاله و زباله در مكان هاى جانمايى شده با طى فرايند 

قانونى و به صورت متمركز اقدام شود.
ــتى هاى موجود در كارخانه زباله  ــاره به برخى كاس كفيل با اش
ــهردارى اصفهان تصريح كرد: براى بهبود شرايط  ــت ش كمپوس
ــكارى كوتاه مدت  ــن ارائه راه ــهردارى اصفهان ضم موجود ش
ــى اعتبارات  ــه پيش بين ــبت ب ــتى ها، نس ــع كاس در جهت رف
ــل كارخانه ــاماندهى و تجهيز كام ــراى س ــدت ب الزم در بلندم

 اقدام كنند.

اخبار كوتاهخبر 

ــقط جنين در ــت: س ــتان اصفهان گف ــكى قانونى اس ــركل پزش  مدي
 مراكز پزشكى قانونى استان اصفهان در شش ماه نخست امسال نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 3/5 درصد كاهش داشته است.
ــقط درمانى در  ــدور 217 مجوز س ــاره به ص ــليمانى پور با اش على س
ــت: در اين بازه زمانى  ــكى قانونى استان اصفهان اظهار داش مراكز پزش
ــكى  ــى به مراكز پزش ــقط درمان ــت مجوز س ــراى درياف ــورد ب 263 م
ــراى 46 مورد از ــدور مجوز ب ــه كرده اند كه با ص ــتان مراجع قانونى اس

 مراجعه كنندگان پس از بررسى هاى صورت گرفته مخالفت شد.
ــقط جنين استان در  ــاره به كاهش 3/5 درصدى مراجعات س وى با اش
ــال گذشته ابراز داشت: در 6 ماه  6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه س
ــقط جنين به مراكز پزشكى  ــته، 272 مورد براى س نخست سال گذش

قانونى استان مراجعه كردند.
ــتان اصفهان با بيان اينكه اكثر مراجعات  ــكى قانونى اس مديركل پزش
سقط جنين به مراكز پزشكى قانونى به دليل بيمارى هاى خاص جنين 
و توصيه پزشكان بوده است، ادامه داد: در اين راستا پزشكى قانونى نيز 
تنها در مواردى كه جنين كمتر از 4 ماه سن داشته باشد چنين مجوزى 

را صادر مى كند.
ــن بدون ــقط جني ــراى قانون س ــه اج ــا توجه ب ــان اينكه ب ــا بي وى ب
ــمى كم تر روبه  ــايى هاى جس اجازه پدر، با كاهش تولد نوزادان با نارس
ــتا براى نوزادانى كه واجد ناهنجارى هاى  رو بوده ايم، افزود: در اين راس
ــاى صعب العالج  ــه بيمارى ه ــا مادر مبتال ب ــديد مادرزادى بوده و ي ش
ــد، مجوز سقط جنين همراه با خطر جانى در صورت تداوم باردارى باش

صادر مى شود.
كاهش 1/5 درصدى تلفات جاده اى استان

ــى از  ــان ناش ــار متوفي ــش آم ــه كاه ــه ب ــور در ادام ــليمانى پ س
ــرد و گفت: در ــاره ك ــتان در بازه زمانى 6 ماهه اش حوادث ترافيكى اس
ــال جارى 594 نفر در حوادث ترافيكى استان اصفهان   شش ماه اول س
ــابه ــه با مدت مش ــه اين آمار در مقايس ــت دادند ك جان خود را از دس

 سال گذشته با كاهش 1/5 درصدى روبه رو بوده است.
ــر زن و 451 نفر مرد جان خود  وى با بيان اينكه در اين حوادث 143 نف
ــوادث ترافيكى  با  ــش ترين تلفات ح ــت داده اند، ادامه داد: بي را از دس
ــيرهاى  ــهرى،232 مورد در مس ــرون  ش ــاي ب ــورد در جاده ه 337 م
ــورد مربوط به  ــتايى و 9 م ــهرى، 16  مورد در جاده هاى  روس درون  ش

جاده هاى خارج استان گزارش شده است.
مديركل پزشكى قانونى استان اصفهان همچنين با اشاره به مصدومان 
ــبت به مدت  حوادث ترافيكى و افزايش يك درصدى اين مصدومان نس
ــت امسال 12 هزار و  186  مشابه سال گذشته افزود: در شش ماه نخس
ــكي قانوني استان اصفهان و  مصدوم حوادث ترافيكى به اداره كل  پزش
ــزار و 850 نفر مرد و ــد كه از اين تعداد 8 ه مراكز تابعه مراجعه كرده ان

 3 هزار و 336 نفر زن هستند.

ــازى دوباره آب از سد زاينده رود  يك مقام مسوول در وزارت نيرو از رهاس
ــت: 150 ميليون مترمكعب آب براى  تا حدود يك ماه آينده خبر داد و گف

مصارف كشاورزى رهاسازى مى شود.
جهانگير حبيبي اظهارداشت: رهاسازي آب از دريچه هاى سد حدود يك ماه 
ادامه دارد و 150 ميليون مترمكعب آب مخزن سد براي مصارف كشاورزي و 

كشت پاييزه شرق اصفهان جارى مي شود.
ــده  ــرداري منابع آب ايران گفت: ميزان آب رها ش معاون حفاظت و بهره ب
ــكل از نمايندگان  ــتانى متش ــوراي اس ــان جريان آب با نظر ش و مدت زم
ــركت آب منطقه اي استان اصفهان پيشنهاد شده  كشاورزان، فرماندار و ش
ــتان  ــركت مديريت منابع آب ايران به اين اس و پس از تصويب از طريق ش

ابالغ شده است.
ــد زاينده رود حدود  حبيبي با بيان اينكه در حال حاضر حجم آب مخزن س
411 ميليون مترمكعب است افزود: اعمال برنامه هاي مديريت يكپارچه در 
حوضه آبريز و وضعيت خوب بارش ها نسبت به سال قبل باعث شد تا بتوانيم 
مخزن سد زاينده رود را تا پايان شهريور و ابتداي سال آبي در بهترين شرايط 
حفظ كنيم و همين امر موجب شد امروز شاهد رهاسازي موفقيت آميز حجم 
ــيم.وي ميزان بارش ها در حوضه گاوخوني  قابل توجهي آب از اين سد باش
ــت، حدود  ــده رود اصلي ترين رودخانه اين حوضه اس ــه زاين را كه رودخان
ــا در مجموع حوضه فالت  31 ميلي متر اعالم كرد و افزود: ميزان بارش ه
مركزي كه زاينده رود نيز يكي از حوضه هاي آن است حدود 15 ميلي متر 
ــال قبل حدود 25 درصد افزايش داشته  بوده و نسبت به مدت مشابه در س
است. همچنين مسعود ميرمحمدصادقى؛ مديرعامل آب منطقه اى اصفهان 
ــت  نيز با بيان اينكه جارى بودن زاينده رود تابع حجم بارش ها در آينده اس
گفت: قرار بر اين است كه رهاسازى آب با دبى 80 مترمكعب بر ثانيه ادامه 
يابد. وى در خصوص وضعيت فعلى سد زاينده رود اصفهان گفت: با توجه به 
بارش رحمت الهى به خصوص در غرب حوضه و سرچشمه هاى زاينده رود 
ميزان حجم آب پشت سد به بيش از 410 ميليون مترمكعب رسيده است.

مديرعامل آب منطقه اى اصفهان افزود: با بازگشايى دوباره دريچه هاى سد 
زاينده رود، كشاورزان و باغداران استان اصفهان مى توانند از اين نعمت الهى 
ــت و بودن آب در رودخانه  ــتفاده كنند. آب در حدود يك ماه جارى اس اس

زاينده رود تابع وضعيت آب و هوا و حجم بارش ها در آينده خواهد بود.

مديركل پزشكى قانونى استان اصفهان؛

كاهش 3/5درصدى سقط جنين 
دراصفهان

براي مصارف كشاورزي و كشت پاييزه ؛
زاينده رود دوباره جارى شد

اصفهانى ها نيمه اول امسال در 
پرداخت زكات رشد منفى داشتند!

عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با بيان اينكه امروز 
با بررسى اسناد النه جاسوسى مى توان به عمق نفوذ 
ــته پى ببريم،گفت:  ــال گذش ــازمان سيا در 36 س س
ــى در ايران جمع شده و  ــناد النه جاسوس كتاب اس

توزيع نمى شود و اين امر را يك توطئه مى دانم.
ــا عنوان  ــمى ب ــدى، در مراس ــن رحيم پورازغ حس
ــت»  ــام مذاكره با آمريكا، ممنوع نيس «تالش بى فرج
ــگاه اصفهان و ــالمى دانش ــه اس ــت جامع كه به هم
ــريعتى  ش ــاالر  ت در  ــان  اصفه ــكى  پزش ــوم  عل
برگزار شده بود به مناسبت ابعاد مختلف نفوذ آمريكا 
و اقدامات آن براساس اسناد النه جاسوسى اشاره كرد.

ــعار  ــان كرد: توضيح اين مطلب كه چرا بايد ش وى بي
ــعار كار  ــم و يا آيا ادامه اين ش مرگ بر آمريكا بگويي
عقالنى است، براى نسل هاى اول و دوم انقالب كامال 
بى معناست چرا كه آنها شالق هاى حقارت و تخريب 
را از جانب غرب بر پيكره خود كشيده اند و هيچ نيازى 
بر خود براى بيان استدالل پيرامون چرايى شعار مرگ 

بر آمريكا نمى بينند.
ــت از  ــروز صحب ــده اى ام ــرد: ع ــح ك ــدى تصري ازغ
ــش از انقالب با آمريكا  رابطه با آمريكا مى زنند، ما پي
ــكا همواره رابطه  ــته ايم اما رابطه ما با آمري رابطه داش
ــرگ و ميش،  ــر، رابطه گ ــده و غارت گ ــك غارت ش ي
ــهيد  ــا هزاران ش ــوده، م ــاب و رعيت ب ــه ارب و رابط
ــا خواهان  ــه پايان دهيم، م ــه اين رابط داده ايم كه ب

رابطه اى هستيم كه براساس برابرى و برادرى باشد.
ــمردن  ــالب فرهنگى با برش ــى انق ــوراى عال عضو ش
ــكا  ــدد آمري ــاى متع ــات و توطئه ه ــى از جناي برخ
ــت: آمريكا  ــا گف ــا و ملت ه ــان عليه دولت ه در جه
ــعى در  ــده و حتى س ــتاخ تر ش ــروز در جهان گس ام
ــت  ــد و اين در حالى اس ــم نمى كن ــران مافات ه جب
ــكا را ارباب و كدخدا  ــده اى در داخل هنوز آمري كه ع

مى دانند.
ــان كرد: آمريكا پيش از انقالب اسالمى  وى خاطرنش
ــتداران  ــرده بود كه هم دوس ــران برنامه ريزى ك در اي

ــكا  ــير آمري ــر دو در مس ــش را ه ــم مخالفين و ه
ــكايت خود را  ــردو طرف ش ــتند و ه ــر مى داش گام ب
ــكا مى بردند ولى ــى آمري ــود يعن ــش ارباب خ به پي

امام راحل اين قاعده بازى را برهم زد.
ــد: امام راحل همواره  ــته يادآور ش ــتاد برجس اين اس
ــعار  ــم بر ش ــاه» و ه ــر ش ــرگ ب ــعار «م ــر ش هم ب
ــد، حقيقت امر  ــكا» تاكيد مى ورزيدن «مرگ بر آمري
ــاه را فرياد  ــى جز امام راحل، رفتن ش آن بود كه كس
ــيارى از افراد موافق شاه همراه با  نمى زد و چه بسا بس

اصالحات مدنى و دموكراسى بودند.
ــناد  اس ــى  بررس ــروز  ام ــت:  داش ــراز  اب ــدى  ازغ
ــده از النه جاسوسى آمريكا  ــف ش منتشر شده و كش

ــوم و چهارم انقالب  ــل س در 13 آبان 1358 براى نس
ــد و پاسخى مناسب  بسيار مى تواند روشن بخش باش
در راستاى چرايى سر دادن شعار مرگ بر آمريكا، اما 
ــناد النه جاسوسى در ايران منتشر  متاسفانه كتاب اس
ــده است كه به نظر من  نمى شود و به نحوى جمع ش

اين يك توطئه است.
ــد كرد: اين  ــوراى عالى انقالب فرهنگى تاكي عضو ش
ــكا كه دم از  ــورهاى غربى و آمري كتاب حتى در كش

آزادى بيان مى زنند، داشتنش جرم تلقى مى شود.
ــمن  دش ــاى  نفوذ ه از  ــى  برخ ــه  ب ــه  ادام در  وى 
ــرى  ــن عضويت گي ــته و همچني ــال گذش در 36 س
ــالمى از گروه هاى  ــيا پيش از انقالب اس ــازمان س س

ــا،  ملى مذهبى ه ــون  همچ ــه  جامع ــف  مختل
ــاس ــون، مرجعيت، انقالبيون و مبارزان براس روحاني

ــاره كرد و اظهارداشت: آيا  ــى اش اسناد النه جاسوس
ــود همچون 36 سال گذشته دشمن به  امروز نمى ش
ــد و دولتمردان مختلفى را  اليه هاى مختلف نفوذ كن
جاسوس خود كند؟ بنابراين خطر نفوذ همچنان باقى 

است.
ــناد اس ــاس  براس ــد:  ش ــادآور  ي ــدى  ازغ

ــك  ــوان ي ــه عن ــل ب ــام راح ــى، ام ــه جاسوس  الن
ــعارهايى چون  ــد و دادن ش ــناخته مى ش افراطى ش
«برابرى، برادرى، حكومت عدل على» و «استقالل» و 

حتى «مرگ بر آمريكا» شعارهاى افراطى بود.
ــن  ــرط پذيرفت ــل ش ــام راح ــد: ام ــر ش وى متذك
ــش از انقالب  ــتمداران و رهبران گروه ها را پي سياس
ــاه ــعار مرگ بر ش ــاه و دادن ش ــالمى برائت از ش اس

 توأم با شعار مرگ بر آمريكا گذاشته بود و اين حاكى 
از عمق بصيرت و بينش امام راحل براى حفظ انقالب 

اسالمى بود.
ــوراى عالى انقالب فرهنگى در ادامه به برخى  عضو ش
ــالمى  ــگاه اس از وصيت هاى امام راحل پيرامون دانش
ــاره و عنوان كرد: امام راحل  ــجوى انقالبى اش و دانش
ــگاهى را تأسيس  ــاهى، دانش معتقد بود رژيم شاهنش
ــجويانى در آن پرورش مى يابند كه در  كرده كه دانش
ــگاه اسالمى  ــتند ولى خروجى دانش آرزوى غرب هس
ــد كه  ــوا و انقالبى باش ــمندان علمى، باتق بايد دانش

مشكالت كشور را رفع نمايد.
ــفانه امروز در  ــرد: متأس ــان ك وى در پايان خاطرنش
ــاهد رفتارهايى  ــا و برخى برنامه ريزى ها ش مديريت ه
ــه  ــتيم ك ــى هس ــرب زده هاي ــوى غ ــه از س احمقان
ــب ــم منظم و مناس ــرب ه ــون تفكرات غ ــى چ حت

ــن غرب  ــه دار دروغي ــا داعي ــد و تنه ــل نمى كنن عم
هستند، خيلى از مسووالن در اين نظام اگر انقالبيون
ــداى خواب ــواب مى روند و ص ــد، به خ فريادى نزنن

 (خر و پف) آنها بلند مى شود.

ــا  ب ــان  اصفه ــداد  ام ــه  كميت ــى  مردم ــاركت هاى  مش ــاون  مع
در  زكات  ــت  پرداخ ــزان  مي ــدي  درص  57 ــش  كاه ــه  ب ــاره  اش
ــال جاري  ــاه س ــت: در مهرم ــاري، گف ــال ج ــت س ــش ماهه نخس ش
ــد رش ــد  درص  26 زكات  ــت  پرداخ ــته  گذش ــال  س ــه  ب ــبت  نس
ــت زكات در ــزان پرداخ ــه مي ــوادكوهي ب ــرام س ــت. به ــته اس داش
 شش ماهه اول سال جاري اشاره و اظهار كرد: از ابتداي سال تاكنون مبلغ 
ــبت به ــده كه نس ــه ميليارد و 700 ميليون تومان زكات دريافت ش س

 شش ماهه سال گذشته 57 درصد رشد منفي داشته است.
ــرد و افزود: برخي از  ــاره ك وي به علت  كاهش ميزان پرداخت زكات اش
ــد امداد وجوه زكات را دريافت و  مراكز نيكوكاري به عنوان بازوان توانمن

صرف محرومان كميته امداد مى كنند.
ــه  ادام ــان  اصفه ــداد  ام ــه  كميت ــى  مردم ــاركت هاى  مش ــاون  مع
ــته،  ــال گذش ــاه س ــه مهرم ــبت ب ــاري نس ــال ج ــاه س داد: در مهرم
ــت و  ــه رو بوده اس ــد روب ــد رش ــا 26 درص ــت زكات ب ــزان پرداخ مي
ــال ميزان پرداخت زكات  ــود كه در شش ماهه دوم س پيش بيني مي ش
ــاس آخرين آمار تاكنون 5 ميليارد و  روند روبه رشدي داشته باشد. براس
ــال جاري زكات پرداخت شده  800 ميليون تومان تا پايان هفت ماهه س

است.
ــوادكوهي به طرح مراكز نيكوكاري در مساجد و دانشگاه ها اشاره كرد  س
ــگاه  هاي اصفهان در نظر  و گفت: 60 مركز نيكوكاري در مساجد و دانش
گرفته شده  كه 57 مركز به شكل فعال به همراه 347 هيات مذهبي در 

اصفهان كار مى كنند.
ــرح  ط ــهر  ش ــن  موفق تري ــان،  اصفه ــه  اينك ــان  بي ــا  ب وي 
ــرح دو ميليارد  ــن ط ــون در اي ــزود: تاكن ــت، اف ــوكاري اس ــز نيك مراك
ــاي  ــذب كمك ه ــوكاري و ج ــز نيك ــه مراك ــان ب ــون توم و 816 ميلي
ــه،  جرقوي ــن آباد  حس ــان  مي ــن  اي در  و  ــد  كرده ان ــدا  اه ــي  مردم
ــود ــه خ ــرح ب ــن ط ــا را در اي ــن كمك ه ــش تري ــان بي ــد و رهن هرن

 اختصاص داده اند.

شهردار اصفهان؛

شـادى و نشـاط اجتمـاعى در محالت، مورد توجه شهردارى اصفهـان

فرماندار اصفهان خبر داد؛

تصويب 
طرح جامع 

مديريت پسماند 
اصفهان

رحيم پور ازغدى؛

جمع كردن كتاب اسناد النه جاسوسى در ايران، يك توطئه است



ــووالن فدراسيون فوتبال  ــت باشگاه پرسپوليس مى گويد مس سرپرس
به خاطر كينه ورزى با وزارت ورزش، پرسپوليس را قربانى كرده اند. 

ــل ذوب آهن  ــپوليس مقاب ــدار پرس ــرى، درباره دي ــى اكبر طاه عل
ــم درباره  ــه را ديدند. من نمى توان ــه صحن ــان اظهار كرد: هم اصفه
ــك خواهش از  ــط ي ــم. فق ــت، صحبت كن ــح اس ــه واض ــزى ك چي
ــه بعد درباره  ــم از اين ب ــا مى خواه ــان داورى دارم. از آن ه كارشناس

صحنه هاى كارشناسى ما، عليه تيم ما صحبت كنند. 
ــر نكرد و تمام  ــت را مى گفتند هيچ چيز تغيي ــال كه حقيق ــا به ح ت
ــه تيم ما  ــد علي ــن به بع ــم از اي ــد. مى خواهي ــر ش ــتباهات بدت اش

صحبت كنند شايد آقايان فدراسيون نشين به خودشان بيايند. 
ــن بنگر خورد  ــينه محس ــايپا توپ به س وى افزود: در ديدار مقابل س
ــينه ــل ذوب آهن توپ به س ــدار مقاب ــت. در دي ــى گرف و داور پنالت

 ايمان صادقى برخورد كرد و داور او را اخراج كرد. 
ــاره  درب ــان  كارشناس از  ــى  بعض ــه  ك ــرد  مى گي ــده ام  خن ــا  واقع
ــه  صحن ــه  ك ــا  اين ه ــد.  مى كنن ــت  صحب ــا  صحنه ه ــن  اي
ــتند.  هس ــخص  مش و  ــح  واض ــال  كام ــا  اين ه ــتند  نيس داورى 
ــايد وضعيت  ــت از اين به بعد عليه تيم ما صحبت كنند تا ش بهتر اس

بهتر شود. 
ــيون  ــرد: در فدراس ــار ك ــال اظه ــيون فوتب ــاد از فدراس ــا انتق او ب
ــت رهبرى ــا تيمى كه تح ــدت تغيير كرد ت ــه بلندم ــال برنام فوتب

وزارت ورزش است زمين بخورد.
ــخصى دارند و اين  ــكل ش ــا وزارت ورزش و وزير ورزش مش ــا ب آنه
ــى مى كنند.  ــپوليس خال ــر پرس ــر س ــان را ب ــرض ورزى خودش غ
ــين  ــان فدراسيون نش ــه ورزى آقاي ــى كين ــپوليس، قــــــربان پرس
ــنادى همه اين حرف هايم را ــده است. من در آينده نزديك، با اس ش

ثابت مى كنم. 
ــان  ــتان بدانند كه با غرض ورزى ش ــت اين دوس او ادامه داد: بهتر اس
ــد. تيمى كه تحت  ــازى گرفتن ــا هوادار را به ب ــات ميليون ه احساس
ــت و بيش از  ــت فقط به دنبال حق خود اس رهبرى وزارت ورزش اس
ــين ها به خاطر  اين نمى خواهد اما همان طور كه گفتم فدراسيون نش
ــپوليس زمين  ــخصى با وزارت ورزش، مى خواهند پرس ــكالت ش مش

بخورد. 
ــيان دادم؛ اما  ــخص كفاش ــيون و ش تا به حال هزاران نامه به فدراس
ــدام از نامه هاى من در آنجا  ــك بار هم جوابى نگرفتم. انگار هيچ ك ي
ــد كار ديگرى كنيم و از راه ديگرى ــود. شايد بهتر باش خوانده نمى ش

وارد شويم. 
ــان براى  ــپوليس با تمام وجودش ــه داد: بازيكنان پرس ــرى ادام طاه
ــيدند. من از تك تك آنها رضايت دارم و از  موفقيت تيم زحمت كش
ــكر مى كنم. اگر اشتباهات داورى اجازه مى داد ما االن پيروز آن ها تش

ميدان بوديم.

13روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1723 |شنبه 16 آبان 1394 | 24 محرم 1437 

Society,Cultural  Newspaper No.1723|  November 7،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

سرخابى ها

پرسپوليس، قربانى كينه ورزى
 آقايان فدراسيون نشين شده است 

ــان  ــان جه ــودوى جوان ــابقات ج ــتى از مس ــم صهيونيس ــم رژي پرچ
ــيون جهانى  ــم فدراس ــم زير پرچ ــكاران اين رژي ــد و ورزش ــذف ش ح
ــان در ابوظبى، ــان جه ــودوى جوان ــابقات ج ــد. در مس ــابقه دادن مس
ــا آنها با  ــز گرفتند؛ ام ــدال برن ــتى م ــم صهيونيس ــكار از رژي  دو ورزش
ــتى نيز در مراسم ــابقه دادند و پرچم رژيم صهيونيس يونيفرم IGF مس
ــت. بعد  ــاال رفتن نياف ــازه ب ــابقات اج ــول مس ــدال و در ط ــداى م اه
ــابقات  ــتى از مس ــم رژيم صهيونيس ــن پرچ ــاال رفت ــرى از ب از جلوگي
ــتى  ــر فرهنگ و ورزش رژيم صهيونيس ــودو در ابوظبى، وزي جهانى ج
ــكاران  ــت كه از ورزش ــزار كرد. اين در حالى اس ــه اضطرارى برگ جلس
ــزا و ورود به  ــن وي ــا براى گرفت ــده ت ــته ش ــتى خواس رژيم صهيونيس
ــود را پنهان كنند  ــاد اين رژيم و پرچم خ ــورهاى عربى، نم بعضى كش
ــه اضطرارى،  ــدن جلس ــكيل ش ــد. عالوه بر تش ــكلى نخورن ــا به مش ت
ــك كند كه  ــت تا كم ــته اس ــگ و ورزش از نتانياهو خواس ــر فرهن وزي
ــه تمامى نيروى  ــد. او اعالم كرده ك ــكالتى پيش نياي ــر چنين مش ديگ
ــش از اين  ــتى بي ــا پرچم رژيم صهيونيس ــرد ت ــه كار مى گي ــود را ب خ
ــتى ــم صهيونيس ــودوى رژي ــيون ج ــس فدراس ــود. ريي ــم نش تحري
ــكاران مرتكب اشتباهى نشده اند و تصميم  ــت كه ورزش  اعالم كرده اس
 IJF ــت دادن مدال الاقل زير پرچم ــده كه آنها به جاى از دس گرفته ش
ــابقه دهند. ماه گذشته نيز يكى از ورزشكاران رژيم صهيونيستى در  مس
ــابقات قهرمانى جهان قايق بادبانى با لباس انجمن جهان سرفينگ  مس

مسابقه داد و در آن مسابقات نيز پرچم رژيم صهيونيستى حذف شد.

در  ــت:  ،گف ــوان  بان ــوى  ووش ــى  مل ــم  تي ــى  اصفهان ــوش  ملى پ
مسابقات قهرمانى جهان، رقابت با ورزشكاران بزرگ سال براى من كه 

در رده جوانان هستم، دشوار بوده و مدال گرفتن سخت تر است.
 زهرا كيانى اظهار كرد: سطح رقابت در مسابقات بزرگساالن نسبت به 
ــنى جوانان متفاوت و به دست آوردن مدال  همين رقابت ها در رده س
ــت؛ به عنوان نمونه يك رزمى كار با سن پايين و تجربه  ــكل تر اس مش
ــوكارى كه 40 سال سن دارد و بسيار باتجربه است، رقابت  كم با ووش
ــابقات آسيايى مغولستان  مى كند.وى افزود: چند ماه پيش كه در مس
ــن حضورم در  ــردم؛ همچني ــركت ك ــنى جوانان ش چين در رده س
رقابت هاى جهانى بزرگساالن در اندونزى كه اواخر آبان ماه سال جارى

ــر دو رده  ــن در ه ــى م ــتين تجربه مل ــد، نخس ــد ش ــام خواه انج
ــاب مى آيد.اين ملى پوش با اشاره به كسب نتايج موفقيت آميز  به حس
خود در مسابقات آسيايى مغولستان چين با دو مدال طال و يك نقره 
ــد: هم اكنون در اردوى  ــته تالو(اجراى نمايشى فرم)، يادآور ش در رش
تمرينات تيم ملى در مجموعه ورزشى آزادى تهران؛ آكادمى ووشو به 
سر مى برم تا براى شركت در مسابقات جهانى اندونزى رده بزرگساالن 
ــوم.وى ــد، آماده ش ــال جارى برگزار خواهد ش ــه اواخر آبان ماه س ك

تصريح كرد: تمرينات ساير ملى پوشان بزرگسال از اوايل تير ماه امسال 
ــده و ادامه مى يابد؛ اما من به دليل حضور در تمرينات  در اردو آغاز ش
ــيايى چين، با كمى تأخير از ــابقات آس اردوى تيم ملى جوانان و مس

16 شهريور ماه سال جارى به اين اردو اضافه شدم.

حذف پرچم رژيم صهيونيستى از
 مسابقات جهانى جودو 

مدال آورى در مسابقات بزرگساالن جهان 
سخت است

ــان، جوان و  ورزش  وزارت  ــه اى  حرف و  ــى  قهرمان ورزش  ــاون  مع
ــد ــيون تيروكمان برگزار خواهد ش ــد كرد كه انتخابات فدراس تاكي
ــود. او هم چنين  ــل نش ــودن رييس آن ح ــغله ب ــكل دوش اگر مش
ــاره  ــد. با اش ــتار ش ــيه ها در فوتبال را خواس ــل اختالفات و حاش ح
ــال و بيانيه هاى متعدد در  ــده در فوتب ــه برخى اختالفات ايجاد ش ب
ــه هر حال فوتبال، ــود، ب ــن باره، گفت: بايد اين اختالفات حل ش اي
ــات مى تواند ــن اختالف ــا اي ــه حتم ــت ك ــدار اس ــى پرطرف ورزش
لطمات سنگينى به پيشرفت فوتبال و شرايط آن بزند. او افزود: رييس 
فدراسيون فوتبال بايد اين فضا را مديريت كند تا حاشيه ها بيش از اين 
ظهور و بروز پيدا نكند. سجادى تاكيد كرد: بايد فضاى نامتعارف ايجاد 
شده در فوتبال با تدبير و برنامه ريزى مديريت شود. به هر حال چنين 
رفتارها و اتفاقاتى همواره نكوهيده است. سجادى همچنين در پاسخ به
ــان در تاريخ مقرر ــيون تيروكم ــه آيا انتخابات فدراس ــوال ك اين س
ــد يا خير؟ گفت: وزارت ورزش و جوانان همواره به  برگزار خواهد ش
ــيون تيروكمان نيز تا زمانى  ــت، فدراس دنبال اجراى قانون بوده اس
ــغله محسوب شود از نگاه وزارت ورزش اين مهم  كه رييس آن دوش
ــراى تعيين رييس جديد  ــت و بايد مجمع آن ب يك ايراد قانونى اس
ــود. وى افزود: اگر به هر دليلى انتخابات اين فدراسيون در  برگزار ش
ــود قطعا در حالت عدم رفع ايرادات  تاريخ مقرر (18 آبان) برگزار نش
ــيون در  ــس آن، انتخابات اين فدراس ــغله بودن ريي ــوع دوش و موض

كوتاه ترين زمان ممكن برگزار خواهد شد. 

 سجادى: 
كفاشيان، حاشيه ها را مديريت كند 

از ــت  واليباليس ــك  ي  ، ــت  گذش ــه   ك ــه اى  هفت در 
ــپوليس از جام  ــد وپرس ــگاه هاى جهان اخراج ش جام باش
ــدى كه تا  حذفى كنار رفت، دعواى كى روش و عليرضا اس
وزارت ورزش هم پيش رفت، در صدر تمام اخبار قرار داشت. 
آغاز اين هفت روز ورزش هم زمان شد با برگزارى ديدارهاى 
ــن آنها دربى پايتخت  ــه يازدهم ليگ برتر كه مهم تري هفت
ــدارى كه ــتقالل بود، دي ــپوليس و اس ــان دو تيم پرس مي
 بر خالف خيلى از ديدارهاى گذشته اين دو تيم ، نه تنها سرد و 
ــا هم با  ــن ثانيه ه ــا آخري ــه ت ــود بلك ــده نب ــته كنن خس
ــدن  ــك و پاياپاى پيش رفت كه نتيجه باز ش ــى نزدي رقابت
ــن بازى و  ــازى بود.اي ــن دقيقه ب ــا در آخري ــى ه دروازه آب
ــدن يك  ــوع التصوير ش ــه ممن ــاى آن از جمل ــيه ه حاش
ــزو اخبار  ــه پرويز مظلومى ج ــعار علي ــرى به خاطر ش مج
ــا در اين هفته بودند تيم ها  ــم در طول اين هفته بود؛ام مه
ــاز شدند  ــته هاى ديگرى كه با عملكرد خود خبر س و رش
ــط  ــهميه پارالمپيك توس ــب س ــدال آورى كس ــد م مانن
ــابقات جهانى، برگزارى ديدارهاى  دووميدانى كاران در مس
ــين فركى با  ــان حس ــكارى مي ــان هم ــى، پاي ــام حذف ج
باشگاه سپاهان، عنوان چهارمى پيكان در مسابقات واليبال 
ــا اخراج يكى از  ــد ب ــگاه هاى جهان كه البته همراه ش باش
ــى و ...مهم ترين  ــان اين تيم به خاطر تعرض اخالق بازيكن
ــرح  ــت ، به ش اتفاقات و رويدادهاى در هفته اى  كه گذش

زير است:
ممنوع التصوير شدن يك مجرى به خاطر استقالل

ــتاد و يكم كه با  ــان دربى هش ــود پس از پاي ــه مى ش  گفت
تساوى دو تيم پرسپوليس و استقالل همراه بود، على ضياء، 
ــتانه با شعارهايى عليه  مجرى تلويزيون در يك محفل دوس
ــاله باعث  ــى همراهى كرده بود و همين مس ــز مظلوم پروي
ــن مجرى جوان  ــد. البته اي ــدن وى ش ــوع التصوير ش ممن
ــان حاضر شد و  ــب در محل اردوى آبى پوش ــه شنبه ش س
ــانى  ــا پرويز مظلومى ديدار كرد.در اين ديدار حبيب كاش ب
مدير تيم فوتبال اميد نيز حضور داشت و زمينه آشتى اين 

دو را فراهم آورد. 
در ايـران  دووميدانـى  كاروان  مـدال   13

 مسابقات جهانى
ــته در پايان  ــنبه گذش  كاروان 19 نفره دووميدانى ايران ش
ــكارى كه از 100 كشور  رقابت 10 روزه ميان 1200 ورزش
ــركت كرده بودند،  ــابقات قهرمانى جهانى ش جهان در مس
ــه داد. در جريان اين  ــب 13 مدال به كار خود خاتم با كس
ــاده هاى مختلف  ــى كاران ايران در م ــابقات دووميدان مس
ــدند  ــال، 7 مدال نقره و 2 مدال برنز ش ــب 4 مدال ط صاح

ضمن اينكه به 10 سهميه پارالمپيك هم دست يافتند. 
دعواى فوتبالى كه به وزارت هم كشيده شد

 اختالف ميان سرمربى تيم ملى فوتبال و دبيركل فدراسيون 
ــته علنى تر از هميشه شد و رسانه  كه طى يك هفته گذش
ــد، يكى از مهم ترين و  ــا هم بارها و بارها به آن پرداختن ه
ــته بود؛ دعواى  ــايد هم مهم ترين اتفاق هفت روز گذش ش
ــد و  ــدى در اين هفته از روز دربى آغاز ش ــى روش و اس ك
ــدى به اظهارات كى روش مبنى بر اينكه  اينكه عليرضا اس
ــيان و هيات رييسه پاسخ اسدى را خواهد  تنها مقابل كفاش
ــان داد. يك روز بعد اما كى روش با انتشار داد، واكنش نش
ــدى مطرح كرد و  ــت هايى خطاب به اس ــه اى صحب  بياني
ــدن وى خدمت بزرگى به فوتبال  ــه اينكه ناپديد ش از جمل
ــه اظهارات ــخى ب ــه اين بار پاس ــدى البت ــد بود. اس خواه
ــت كه منافع ملى  ــه وى نداد و حتى گف ــى روش و بياني ك
ــدن اين ــال مطرح ش ــه دنب ــت. ب ــت اس ــش در اولوي براي
ــر اصلى ــا را مقص ــانه ه ــيان رس ــا على كفاش ــت ه صحب
عنوان كرد و البته گفت كه به كى روش تذكر كتبى داديم 

كه ديگر بدون اجازه فدراسيون مصاحبه اى انجام ندهد.

ــده، برخى ــات و صحبت هاى مطرح ش ــه اين اختالف البت
ــتقالل را هم به واكنش واداشت.  ــگاه ها و از جمله اس باش
ــرد كه كى روش  ــگاه حتى طى بيانيه اى اعالم ك ــن باش اي
ــه دنبال  ــت؛ ب ــته اس ــر از دهانش برداش ــزرگ ت ــه ب لقم
ــيان،  ــا بود كه على كفاش ــدن همين صحبت ه ــرح ش مط
ــه وزارت ورزش و  ــنبه ب ــيون فوتبال دوش ــس فدراس ريي
ــر ورزش و معاونانش  ــد تا در حضور وزي ــان احضار ش جوان
ــن اتفاقات و اختالفات را بدهد.  توضيحات الزم در مورد اي
ــه وزير ورزش به كفاشيان تاكيد كرد كه بايد  در اين جلس
ــخصا وارد عمل شده و مانع از مصاحبه هاى جنجالى در  ش
مورد تيم ملى فوتبال شود. به دنبال اين نشست بود كه على 
كفاشيان سه شنبه شب اعالم كرد تمام صحبت ها و بيانيه 
ــابقه كارى وى ثبت خواهد شد. اينها  هاى كى روش در س
برخالف قراردادى است كه ايشان با فدراسيون فوتبال دارد 
ــامل جريمه هايى خواهد شد كه از جريمه مالى شروع  و ش

مى شود و به اخراج ختم خواهد شد!
پايان همكارى فركى با سپاهان

ــوب و رضايت بخش  ــدان مطل ــه چن ــال نتايج ن ــه دنب  ب
ــپاهان در ليگ برتر فوتبال، يكشنبه گذشته  تيم فوتبال س
ــين فركى و اصغر  ــتى كه ميان حس ــس از پايان نشس و پ
ــه به همكارى فركى  ــد، با توافق دو جانب باقريان برگزار ش
ــتا محرم  ــد. در همين راس ــان داده ش ــگاه پاي ــا اين باش ب
ــا تا زمان تعيين تكليف وضعيت كادر فنى به عنوان  نويدكي

سرمربى موقت تيم سپاهان انتخاب و معرفى شد. 
واليبـال مسـابقات  سـكوى  روى  پيـكان 

 باشگاه هاى جهان نرفت
 يكشنبه گذشته و در ديدار پايانى مسابقات واليبال قهرمانى 
باشگاه هاى جهان، تيم پيكان كه از صعود به فينال بازمانده 
ــى ان آرژانتين 3 بر  ــود در ديدار رده بندى برابر يو پى س ب
ــب عنوان چهارم به كار خود در  ــت خورد و با كس 2 شكس
ــب اين عنوان ــن رقابت ها پايان داد. پيكان به خاطر كس اي

15 هزار دالر پاداش دريافت كرد. 
از  ايـــرانـى  واليـــــباليسـت  اخـــراج 

جام باشگاه هاى جهان
ــكان در كوران  ــال پي ــم واليب ــن تي ــى، بازيك ــا صفاي  رض
ــگاه هاى جهان به خاطر تعرض اخالقى به  ــابقات باش مس
ــط  ــخدمت هتل محل اقامت خود در برزيل توس يك پيش
ــد. اين در  ــابقات از جام اخراج ش ــووالن برگزارى مس مس
ــگاه پيكان در بازگشت به  ــووالن باش ــت كه مس حالى اس
ــدند اتفاق ياد شده به گونه اى ديگر بوده و  تهران مدعى ش
ــنبه  ــت. اين خبر مربوط به دوش ــاله اخالقى نبوده اس مس

گذشته است. 
آغـاز ديدارهاى تيم ملى فوتسـال سـاحلى در

 جام بين قاره اى با شكست
 تيم ملى فوتبال ساحلى ايران كه براى شركت در مسابقات 
جام بين قاره اى به امارات سفر كرده است، نخستين ديدار 
ــه شنبه برابر تيم ملى  ــامگاه س خود در اين رقابت ها را ش
تاهيتى برگزار كرد و با نتيجه 4 بر 2برابر اين تيم كه عنوان 
نايب قهرمانى جهان را در اختيار دارد متحمل شكست شد. 
اسـتقالل  صعـود  و  پرسـپوليس  حـذف 

در جام حذفى
ــتقالل برابر فوالد به  ــابقات فوتبال جام حذفى اس  در  مس
ــك چهارم نهايى  ــيد و راهى مرحله ي ــرى 3 بر يك رس برت
ــط نيمه اول 10نفره شده بود  ــد. پرسپوليس كه از اواس ش
ــد.  ــه ذوب آهن باخت و حذف ش ــر ب ــر صف ــان 2 ب در پاي
ــد و بايد در  ــده در ضربات پنالتى پيروز ش ــت برابر پدي نف
ــم درخانه  ــايپا ه ــتقالل برود. س ــه بعد به مصاف اس مرحل
خودش 2 بر يك مغلوب تراكتورسازى شد و از دور مسابقات

 كنار رفت.

دعوت از 26 بازيكن به اردوى تيم ملى فوتبال
ــامى 26 بازيكن ــب اس ــنبه ش  كارلوس كى روش چهارش

ــى با  ــراى روياي ــال را ب ــى فوتب ــم مل تي
ــرد. بر اين  ــتان و گوام اعالم ك تركمنس
ــا مكانى،  ــاس عليرضا حقيقى، سوش اس
عليرضا بيرانوند، محمدرضا اخبارى، خسرو 

ــن رضــاييان، پژمان  حيدرى، راميــ
ــى پورعلى  ــرى، مرتض مــــنتظ

ــين  محـــمدحس ــى،  گنج
كنــــعانى،

 احسان حـــاج صفـى،
ــاز،  پورق اهللا  ــزت  ع

 وحيد اميرى، 

ــالد محمــدى، مي
آندرانــيك تيموريان، 

ــد ابـــــــــراهيمى، امي
ــعود  ــعيد عزت اللهى، مس س

شجاعى، كمال كاميابى نيا، اشكان 
دژاگه، مهدى ترابى، 

عليرضا جهانبخش، مهدى طارمى، 
ــارى فرد، كاوه  ــردار آزمون، كريم انص س
رضايى و رضا قوچان نژاد بازيكنان دعوت 
ــد از 14 آبان ماه  ــتند كه باي ــده هس ش

تمرينات خود را آغاز كنند.

هواداران باشگاه بارسلونا بار ديگر با در دست داشتن پرچم هاى كاتالونيا در نيوكمپ، باشگاه خود 
را در آستانه يك جريمه نقدى ديگر قرار دادند.

ــلونا با  ــف هواداران بارس ــلونا و باته بوريس  در جريان ديدار تيم دو فوتبال بارس
ــا را نقض كرده و  ــار ديگر قوانين يوف ــتن پرچم هاى كاتالونيا ب ــت داتش در دس
ــته كردند. ــت آغش ــووليت يوفا را به سياس ــى تحت كنترل و مس محيط ورزش
توهين و هو كردن و سوت زدن در هنگام پخش سرود بين المللى يوفا از سوى 
ــلونا قابل پيش بينى بود و قبل از بازى و از چند روز پيش باشگاه  هواداران بارس
ــرار نكنند.هواداران  ــود تا هرگز اين كار را تك ــته ب ــلونا بارها از مردم خواس بارس
بارسلونا بيش از 30 هزار پرچم كاتالونيا را در شرايطى كه پليس بارسلونا اجازه 
ــد و در طول بازى به  ــى داد وارد نيوكمپ كردن ــتاديوم نم ــم را به اس ورود پرچ
ــپانيا، رئال مادريد، كاستيانا و يوفا شعار دادند. بهانه هاى مختلف عليه دولت اس
احتمال صدور حكمى ديگر عليه بارسلونا كم نيست و مقامات يوفا به خبرنگاران 

گفته اند كه ظرف دو روز آينده در اين خصوص يك جلسه اضطرارى برگزار خواهند كرد.

اسطوره فوتبال آلمان برايش فرقى نمى كند با چه ماشينى از فرودگاه به جاى ديگرى مى رود؛ چون 
كارهاى مهم ترى دارد.پل براينتر از فرودگاه تا هتل با پرايد رسانده شده كه براى 
رسانه هاى ايرانى، يك نقطه منفى به حساب مى آمد.البته جالب است كه خود برايتنر 
ــت، زيرا  ــود مهم نيس ــش اتومبيلى كه با آن جا به جا مى ش ــت براي معتقد اس
ــاله ناراحت نشدم چون ما براى  اهداف مهم ترى دارد. او گفت: «اصال از اين مس
ــر فوتبال  ــطوره خوش فك ــده ايم.»اين اس ــا آم ــه اينج ــم ترى ب ــاى مه كاره
ــم گفت:  ــود آمده ه ــات به وج ــى روش و اختالف ــوس ك ــاره كارل ــان درب آلم
ــم كى روش داريد كه به خوبى با  ــما يك مربى فوق العاده به اس «به نظر من ش
ــت. او در تيم هاى بزرگى كار كرده و اصول حرفه اى  ــنا اس فوتبال روز دنيا آش
ــران را به جام جهانى برده و در آن جا هم  ــت. كى روش تيم اي كارش را بلد اس
ــى روش هر چه  ــت. به نظر من ك ــى برابر نايب قهرمان جهان داش ــازى خوب ب
مى گويد بايد چشم بسته قبول كنيد!»برايتنر به همراه هيات تجارى - اقتصادى ايالت باوارياى 

آلمان به ايران آمده است.

پرچم هاى كاتالونيا باز هم دردسر ساز مى شوند واكنش اسطوره فوتبال آلمان به پرايد سوار شدن در تهران  

ــى  ــام حذف ــه در ج ــان اينك ــا بي ــتقالل ب ــال اس ــم فوتب ــع تي مداف
ــن  اي ــت:  گف ــيد  رس ــم  ــى خواهي قهرمان ــه  ب ــازى  ب  5 ــا  ي  4 ــا  ب
ــان  قهرمان ــگ  لي ــه  ب ــيدن  رس ــراى  ب ــير  مس ــن  تري ــك  نزدي

آسياست.  
ــتان با بيان  ــم مجيدى، پس از پيروزى تيمش مقابل فوالد خوزس ميث
ــاهد بودند. فوالد  اين مطلب افزود: ديدار پرگل و جذابى را هواداران ش
ــت؛ اما همچنان  ــت كه مانند روزهاى گذشته خوب نيس ــت اس درس
يك تيم زهردار و هجومى است كه هميشه براى تيم هاى ليگ برترى 

خطرناك بوده است.
ــم؛  كردي ــت  درياف را  ــى  گل ــه  اولي ــق  دقاي در  ــرد:  ك ــد  تاكي وى 
ــاوى را  ــتيم گل تس ــان توانس ــان م ــاالى بازيكن ــه ب ــا تجرب ــا ب ام
ــد، ــان به مرحله بعدى ش ــه باعث صعودم ــر ك ــه دو گل ديگ زده و ب

 برسيم.
ــه ب را  ــى  درب ــا  م ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــتقالل  اس ــع  مداف

ــر كنيم  ــه آن فك ــى خواهيم ب ــر نم ــم و ديگ ــپرده اي ــى س فراموش
ــم  ــر دو تي ــراى ه ب ــش  امتيازات ــده و  ــام ش ــازى تم ب ــون آن  چ

تقسيم شده است.
ــام حذفى مقابل ــتقالل در ج ــوص ديدار بعدى اس ــدى در خص مجي
 نفت تهران نيز گفت: قطعا بازى سختى مقابل اين تيم خواهيم داشت.

ــه مقابل ما  ــا برنام ــم ب ــت و مطمئن ــجم اس ــم منس ــك تي ــت ي  نف
قرار خواهد گرفت.

ــت وى  ــده اس ــان و در خصوص اينكه گفته ش ــدى درپاي ــم مجي ميث
ــده  ــران زاده درگير ش ــا حنيف عم ــن ب ــى و در رختك ــان درب در پاي
ــى از بزرگان تيم ــازه نمى دهم كه با يك ــت: من به خود اج ــت گف اس

 جر و بحث كنم. حنيف يكى از بازيكنان دوست داشتنى و از بزرگان استقالل 
است.

اين بحران، ياغى استقالل را 
ماندگار مى كند؟ 

ــر در صدر جدول ــان هفته يازدهم ليگ برت ــتقالل در حالى تا پاي اس
ــن  ــدان اي ــه منتق ــت ك ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــگ برت ــدى لي رده بن
ــرك الزم را  ــم تح ــن تي ــك اي ــط هافب ــد در خ ــاد دارن ــم اعتق تي

ندارد.
ــدت رنج  ــتن يك هافبك طراح به ش ــن فصل از نداش ــتقالل در اي اس
ــردن را ندارد  ــازى ك ــرايط ب ــرار ش ــه ك ــى ك ــرد و در روزهاي ــى ب م
ــازى بدهد.  ــت ب ــر انصارى را در اين پس ــده جاب ــى مجبور ش مظلوم
شايد به همين دليل هم كادرفنى مجبور شود روى بى انضباطى هاى مكرر 
كرار چشم ببندند، هرچند كه گفته مى شود مديران اين تيم چندان تمايلى 

به ادامه حضور او ندارند.

اتفاقات ورزش در هفته اى كه گذشت؛ 

از اخراج هـاى 
خبـرساز 

تا كليپ دردسرساز

جام حذفى نزديك ترين مسير استقالل 
براى رسيدن به آسياست
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

راز شانزدهم
امروز را آغازى تازه بدان.

چرا به چيزى كه ديروز اتفاق افتاده، يا انجام شده فكر مى كنى؟
زندگى رودخانه اى است كه مدام به سمت آينده در جريان است.

هيچ قطره اى از آن دوبار از زير يك پل رد نمى شود.
كار را با روشى تازه انجام بده، بهتر از هميشه.

راز هفدهم
افكار و روياهايت را بسط بده.

هنگامى كه در بيرون چمنزارى پهناور است
كه از هر سو تا افق امتداد دارد.
چرا خود را در آغل حبس كنى.

راز هجدهم
نگذار افكار و ذهنياتت به صورت عادت درآيند.

سعى كن هرگز در جا نزنى.هر روز از زاويه اى تازه به كارها نگاه كن.
زندگى يك صحنه پر از ماجراست.

ــانه هاى زيبايى وجود دارند كه به كشفيات تازه  به اطرافت نگاه كن: نش
اشاره مى كنند.

راز نوزدهم
مهم ترين چيز احساسى است كه نسبت به كارت دارى.

وجود رنگ هاى تيره در يك تابلوى نقاشى.
نشانة افسردگى نقاش آن تابلوست.

رنگ هاى روشن، حاكى از وجود روشنايى و انرژى در زندگى نقاش آن 
تابلوست.

هر كارى را با شادى انجام بده، تاديگران را هم شاد كنى.
راز بيستم

ــرگرم كننده  ــت كه هم مى تــــــــــواند س زندگى مثل يك تاب اس
باشد و هم حال بهم زن.

اگر هر بار كه تاب مى خورى احساس شگفتى كنى،
لذت تاب خوردن را احساس خواهى كرد.

در زندگى هم هر بار كه كارى را انجام مى دهى،
از انجام آن شگفتى احساس كن.

راز بيست و يكم
حرف حق را بپذير و كارى به گوينده آن نداشته باش.

مثال اگر بوى دود را احساس مى كنى و طوطى ات فرياد بزند كه :
خانه آتش گرفت!

آيا به مهمان هايت خواهى گفت :
اين طوطى نمى فهمد چه مى گويد؟

راز بيست و دوم
عقايد را با حقايق اشتباه نكن.
حقيقت مانند دانه بادام است،

و عقايد پوسته آن دانه بادام هستند.
اگر به دنبال حقيقت هر چيز هستى.

بايد پوسته را بكنى، تا خود دانه را ببينى.

ــتان لباس و غذا نداشت، هر  ــيار فقير بود و در زمس درويشى كه بس
ــه جامه هاى  ــهر را مى ديد ك ــان حاكم ش ــهر هرات غالم روز در ش
ــمين بر كمر  ــد و كمربندهاى ابريش ــت بر تن دارن زيبا و گران قيم

مى بندند.
ــمان كرد و گفت خدايا! بنده نوازى را از  ــارت رو به آس روزى با جس

رييس بخشنده شهر ما ياد بگير. ما هم بنده تو هستيم.
ــتگير كرد و دست و پايش را  زمان گذشت و روزى شاه خواجه را دس
ــت ببيند طالها را چه كرده است؟ هرچه از غالمان  بست. مى خواس

مى پرسيد آنها چيزى نمى گفتند. 
ــكنجه كرد و مى گفت بگوييد خزانه طال و پول  يك ماه غالمان را ش
ــان تان را از  ــان را مى برم و زب ــت؟ اگر نگوييد گلوى ت حاكم كجاس
ــب و روز شكنجه را تحمل  گلوى تان بيرون مى كشم. اما غالمان ش

مى كردند و هيچ نمى گفتند. 
ــاه آنها را پاره پاره كرد ولى هيچ يك لب به سخن باز نكردند و راز  ش
ــنيد كه ــبى درويش در خواب صدايى ش خواجه را فاش نكردند. ش

 مى گفت:
اى مرد! بندگى و اطاعت را از اين غالمان ياد بگير.

ايثار و شكر
شفيق بلخى از مردى پرسيد: تهى دستان تان چه مى كنند؟

گفت: اگر يابند بخورند و اگر نيابند، بردبارى كنند.
شفيق گفت: همه چنين مى كنند.

مرد گفت: شما چگونه ايد؟
ــكر ــم ش ــر نيابي ــم و اگ ــار كني ــم ايث ــر يابي ــت: اگ ــفيق گف ش

 بگزاريم.

شعرحكايت

پا به پاى كودكى هايم بيا

پا به پاى كودكى هايم بيا
كفش هايت را به پا كن تا به تا
قاه قاه خنده ات را ساز كن
باز هم با خنده ات اعجاز كن
پا بكوب و لج كن و راضى نشو
با كسى جز عشق همبازى نشو
بچه هاى كوچه را هم كن خبر
عاقلى را يك شب از يادت ببر
خاله بازى كن به رسم كودكى

با همان چادر نماز پولكى
طعم چاى و قورى گلدارمان
لحظه هاى ناب بى تكرارمان
مادرى از جنس باران داشتيم

در كنارش خواب آسان داشتيم
يا پدر اسطوره دنياى ما
قهرمان باور زيباى ما

قصه هاى هر شب مادربزرگ
ماجراى بزبز قندى و گرگ

غصه هرگز فرصت جوالن نداشت
خنده هاى كودكى پايان نداشت

هر كسى رنگ خودش بى شيله بود
ثروت هر بچه قدرى تيله بود

                                                                                                                        ادامه دارد...

كاريكاتور(بدون شرح)

جواب سودوكو  شماره 1722سودوكو  شماره 1723

جواب معما 1722معما 1723

ــهرى زندگى مى  ــود، روزگارى. خياطى در ش روزى ب
كرد و براى مردم لباس مى دوخت. او شاگردى داشت 
كه بسيار با سيلقه بود و دوخت هايش، مثل استادش 
ــرعت به پاى استادش  خوب و با دوام بود . اما از نظر س
ــتاد در يك هفته ــى را كه اس ــيد. مثًال لباس نمى رس
 مى دوخت. شاگرد در دو هفته مى دوخت روزى شاگرد 
ــرعت كارم به اندازه تو  به استاد گفت: نمى دانم چرا س

نيست. دلم مى خواهد بدانم كجاى كارم ايراد دارد؟
ــاال به تو  ــن در كارم رازى دارم كه ح ــتاد گفت: م اس

نمى گويم . شاگرد گفت : چرا نمى گويى ؟
ــترى هاى زيادى داريم   استاد گفت: مى بينى كه مش
و من از تو راضى هستم اما هنوز به تو اطمينان ندارم، 
مى ترسم كه رازم را به تو بگويم، فورى دكانى رو به روى 

ــترى هايم را   دكان من باز كنى. آن وقت من تمام مش
ــاگرد سعى مى كرد كه اطمينان  از دست مى دهم . ش

استادش را جلب كند و خوب كار مى كرد.
ــده بود به  ــى پير ش ــتاد كه خيل ــه روزى ، اس  خالص
ــد، ــاگردش گفت حاال كه عمر من به پايان مى رس ش

 مى خواهم راز سرعت كارم را به تو بگويم . شاگرد منتظر 
شنيدن راز بزرگى بود اما استادش گفت : تو نخ دوخت 
ــخ را بايد كوتاه كنى تو  و دوزت را كوتاه نمى گيرى. ن
وقتى سوزنت را نخ مى كنى، نخ بلند انتخاب مى كنى 
و مجبورى كه نخ را از البه الى پارچه ها رد كنى براى 
همين وقت زيادى تلف مى شود . از آن به بعد هر وقت 
بخواهند كسى را به همراهى با ديگران و دورى از تند 

روى دعوت كنند مى گويند : نخ را بايد كوتاه گرفت.

چون مقتول فرياد كشيد: «على مرا مكش» 
پاسبان حدس زد كه قاتل بايد مرد باشد، و 
ــد، ديد پنج نفر دور جسد  وقتى وارد اتاق ش
ــان زن و يكى از  حلقه زده اند كه چهار نفرش

آنها مرد است. 
بنابراين براى او يقين حاصل شد كه قاتل بايد 

همان يك نفر مرد باشد.

كاشف بى باكى قصد دارد پياده از دل بيابانى 
خشك و بى آب و علف بگذرد . اگر عبور از اين 
بيابان شش روز طول بكشد و او بتواند هر تعداد 
كه مى خواهد همراه با خود ببرد ، در صورتى 
كه خود او و هر كدام از همراهانش قادر به حمل 

آذوقه كافى براى چهار روز يك نفر باشند .
ــته اش  وى با يارى چند تن مى تواند به خواس

برسد ؟ 
راهنمايى: كسانى كه فرد را همراهى مى كنند 

مى توانند در بين راه برگردند.

معما ايستگاه ضرب المثل

7 9 5 3 2 4 1 6 8 
6 8 4 9 5 1 3 2 7 
3 1 2 7 6 8 5 9 4 

5 4 9 2 1 7 6 8 3 
2 6 3 4 8 5 9 7 1 
1 7 8 6 9 3 2 4 5 

4 2 1 8 3 9 7 5 6 
9 3 7 5 4 6 8 1 2 
8 5 6 1 7 2 4 3 9 

 

   2    1  
 6 8  9  7   
 1  7     3 

  6   1   7 
1   3      

  7     8 1 

    5     
7  5  1  9  6 
8        4 

 

نخ را بايد كوتاه گرفت

داستان كوتاه

ــتر ــده بود. بيش ــد مان ــه آمدن عي ــد روزى ب چن
ــهرها   بچه ها غايب بودند، يا اكثرا رفته بودند به ش
ــان يا گرفتار كارهاى عيد  و شهرستان هاى خودش
بودند. اما استاد بدون هيچ تأخيرى آمد سر كالس 
و شروع كرد به درس دادن. استاد خشك و مقرراتى 

ما خود مزيدى شده بر دشوارى صدرا. 
ــى از بچه ها  ــه پايان بود كه يك باالخره كالس رو ب
خيلى آرام گفت: استاد! آخر سالى ديگه بسه! استاد 
هم دستى به سر تهى از موى خود كشيد! و عينكش 
ــت و همين طور كه آن  را از روى چشمانش برداش
را مى گذاشت روى ميز خودش هم براى اولين بار 

روى صندلى جاى گرفت.
ــاله مان با آن كت قهوه اى سوخته اى   استاد 50 س
ــتيد من را  ــت، گفت: حاال كه توانس كه به تن داش
ــره اى را ــد خاط ــد، بگذاري از درس دادن بياندازي

ــالم   براى تان تعريف كنم. من حدودا 21 يا 22 س
بود، مشهد زندگى مى كرديم، پدر و مادرم كشاورز 
بودند با دست هاى چروك خورده و آفتاب سوخته، 
ــى ديدم دلم  ــت هايى كه هر وقت اون ها رو م دس
مى خواست ببوسم شان، بوى شان كنم، كارى كه 
هيچ وقت اجازه آن را به خود ندادم با پدرم بكنم اما 
ــه خيلى آرام مثل ماش پلو  دستان مادرم را هميش
كه شب عيد به شب عيد مى خورديم بو مى كردم و 

در آخر بر لبانم مى گذاشتم.
 استادمان حاال قدرى هم با بغض كلماتش را جمله 
مى كند: نمى دانم بچه ها شما هم به اين پى برديد 
كه هر پدر و مادرى بوى خاص خودشان را دارند يا 
ــه زمانى كه نبود  نه؟ ولى من بوى مادرم را هميش
ــفيدى كه  ــدم از چادر كهنه س ــش مى ش و دلتنگ
گل هاى قرمز ريز روى آن ها نقش بسته بود حس 
مى كردم، چادر را جلوى دهان و بينى ام مى گرفتم 
ــبت  ــيدم... اما نس و چند دقيقه با آن نفس مى كش
ــازه ابراز  ــا هيچ وقت اج ــل تمام پدره به پدرم مث
ــار، آن هم نه به  ــز يك ب ــات پيدا نكردم ج احساس

صورت مستقيم.
ــده بودم و   نزديكى هاى عيد بود، من تازه معلم ش
ــح بود، رفتم  ــم را هم گرفته بودم، صب اولين حقوق
ــتن ظروف صبحانه آب بيارم.  آب انبار تا براى شس
ــداى خفيف هق هق  ــاال مى آمدم كه ص از پله ها ب
ــنيدم، از هر پله اى كه باال مى آمدم  مردانه اى را ش
صدا را بلندتر مى شنيدم... استاد حاال خودش هم 

گريه مى كند...
ــى كرد، مى گفت آقا!   پدرم بود، مادر هم آرامش م
ــت، خدا نمى گذارد ما پيش بچه ها  خدا بزرگ اس
كوچك بشويم، فوقش به بچه ها عيدى نمى دهيم، 
ــود اما پدرم گفت: خانم!  قرآن خدا كه غلط نمى ش

ــد و از ما انتظار  ــده ان نوه هامان در تهران بزرگ ش
دارند، نبايد فكر كنند كه ما...

ــود كه بخواهم  ــن تر از اين ب  حاال ديگر ماجرا روش
ــم،  ــادرم بپرس ــدرم را از م ــاى پ ــه ه ــل گري دلي
ــود، كل  ــم، 100 تومان ب ــت كردم توى جيب دس
ــتم روى  ــه بودم، گذاش ــه گرفت پولى كه از مدرس
ــاى پر از  ــدم و گيوه ه ــدرم و خم ش ــاى پ گيوه ه
خاك و خلى كه هر روز در  زمين زراعى، همراه پدر 

بود بوسيدم.
 آن سال همه خواهر و برادرام ازتهران آمدند مشهد، 
ــد كه هر كدام به راحتى عمو  با بچه هاى قد و نيم ق
ــد. پدر به هركدام از بچه ها و  و دايى نثارم مى كردن
نوه ها 10 تومان عيدى داد، 10 تومان ماند كه آن را 

هم به عنوان عيدى داد به مادر.
 اولين روز بعد از تعطيالت بود، چهاردهم، كه رفتم 
سر كالس. بعد از كالس آقاى مدير با كروات نويى 
كه به خودش آويزان كرده بود، گفت كه كارم دارد 
ــوى ميز  ــته اى از كش و بايد بروم اتاقش. رفتم، بس
خاكسترى رنگ زهوار در رفته گوشه اتاقش درآورد 

و داد به من.
 گفتم: اين چيست؟ 
- باز كن مى فهمى.

 باز كردم، 900 تومان پول نقد بود!
 - اين براى چه كاريست؟ 

ــه اين جا بودى  ــده؛ در اين چند ماه ك - از مركز آم
بچه ها رشد خوبى داشتند براى همين من از مركز 

خواستم تشويقت كنند.
 راستش نمى دانستم كه اين چه معنايى مى تواند 
ــد، فقط در آن موقع ناخودآگاه به آقاى  داشته باش
ــد نه 900  ــم: اين بايد 1000 تومان باش مدير گفت

تومان!
 مدير گفت: از كجا مى دانى؟ كسى گفته؟ گفتم: نه، 

فقط حدس مى زنم، همين.
 راستش مدير نمى دانست بخندد يا از اين پررويى 
ــود اما در هر صورت گفت از مركز  من عصبانى بش

استعالم مى گيرد و خبرش را به من مى دهد. 
ــوم براى  ــم اتاق معلمان تا آماده بش روز بعد تا رفت
ــاند و گفت:  كالس، آقاى مدير خودش را به من رس
من ديروز به محض رفتنت استعالم كردم. درست 
ــى  گفتى، هزار تومان بوده نه نهصد تومان، آن كس
ــش رفته بود  ــته را آورده، صد تومانش را ِك كه بس
ــراى دادنش يك  كه خودم رفتم ازش گرفتم. اما ب

شرط دارم...
 - چه شرطى؟

ــتى؟ نگو حدس زدم   - بگو ببينم از كجا مى دانس
كه خنده داره!

ــمان بچه ها كه مشتاقانه   استاد كمى به برق چش
مى خواستند جواب اين سوال آقاى مدير را بشنوند، 
ــته طاليى عينكش را گرفت و آن را  نگاه كرد و دس
ــش جا داد و گفت: به آقاى مدير گفتم:  پشت گوش
ــنيدى كه خدا 10 برابر عمل نيكوكاران به هيچ ش

 آن ها پاداش مى دهد؟

خواجه بخشنده و غالم وفادار

ــاخته شده با برگ حشيش رازهاى موفقيت در زندگى   اعالميه استقالل آمريكا بر روى كاغذهاى س
نوشته شده! 

 در سال 1996، 315 مورد اشتباه در ديكشنرى معروف Webster وجود 
داشت!

ــتباهى تحويل داده  ــدر و مادر اش ــط 12 نوزاد به پ  روزانه به طور متوس
مى شوند!

 شكالت بر روى سيستم عصبى و قلب سگ تاثير مخربى به جا مى گذارد، 
به وسيله چند اونس شكالت به راحتى مى توان يك سگ متوسط الجثه را از پاى 

در آورد.
 بيشتر رژهاى خانم ها از پولك ماهى درست شده اند!

 در دهه 1830 سس گوجه فرنگى به عنوان دارو فروخته مى شد!
 كتاب ركودهاى گينس، ركورددار دزديده شدن از كتابخانه هاى عمومى 

مى باشد! 
 فضانوردان اجازه ندارند كه قبل از رفتن به فضا لوبيا بخورند! چون باد شكم، 

لباس فضايى آنها را خراب مى كند.
ــقوط از روى االغ مى ميرند از تعداد   تعداد آدم هايى كه هر ساله بر اثر س

آدمهايى كه بر اثر سقوط هواپيما مى ميرند بيشتر است!
ــاى تلويزيون كالرى مصرف   هنگام خوابيدن، بدن بيشتر از هنگام تماش

مى كند.
درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگى ميوه نمى دهد. 

ــت كه در جهت عقربه هاى ساعت به دور خودش  زهره تنها سياره اى اس
مى چرخد.

 بيشتر گرد و غبار موجود در منزل از پوست مرده اى است كه از بدن شما 
مى ريزد.

والت ديسنى (موسس شركت والت ديسنى و خالق ميكى ماوس) از موش 
مى ترسيد!

مرواريد در سركه حل مى شود.
 باال بردن گاو از پله ها امكان پذير است، اما پائين آوردن آنها از پله امكان 

ندارد!
ــه بايد 9 كيلو سيب زمينى   براى اين كه 700 گرم به وزن شما اضافه بش

بخوريد!
 بعضى از قاليچه هاى ايرانى 500 سال طول مى كشد تا از بين  بروند.

 زنبور عسل پنج چشم دارد كه دو تا چشم اصلى در بغل سر و 3 چشم ديگر 
بر روى سر او قرار دارد.

 الفباى هاوايى تنها 12 حرف دارد.
 مقدار پولى كه هر روز براى بازى «مونوپولى» چاپ مى  شود بيشتر از پولى 

است كه در خزانه  دارى آمريكا چاپ مى شود.
آيا مى دانستيد مقاومت موش صحرايى در برابر بى آبى بيشتر از شتر است؟

آيا مى دانستيد جمعيت ميمون هاى هند بالغ بر 50 ميليون است؟
آيا مى دانستيد زرافه تار صوتى ندارد و الل است و نمى تواند هيچ صدايى 

از خود در آورد؟
آيا مى دانستيد موش هاى صحرايى چنان سريع تكثير پيدا مى كنند، كه 
در عرض هجده ماه دو موش صحرايى قادرند يك ميليون فرزند داشته باشند؟

آيا مى دانستيد روباه ها همه چيز را خاكسترى مى بينند؟
آيا مى دانستيد اسب ها در مقابل گاز اشك آور مصون هستند؟

وقتى خدا به قولش عمل مى كند 
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خبر

دختر 17 ساله که برای تفریح و خوش گذرانی، گوشی تلفن همراه زنان را 
در استخرهای زنانه سرقت می کرد، با تیزهوشی آخرین مالباخته دستگیر 
شد.  زنی با مرکز فوریت های پلیسی 110 استان زنجان تماس گرفت و 

از سرقت اموالش خبر داد.
شاکی در اظهاراتش گفت: دیروز هنگام خروج از استخر متوجه باز بودن 
در کمد وسایلم ش��دم. س��ارقی پس از باز کردن در کمد، گوشی تلفن 
همراهم را که یک میلیون تومان ارزش داشت سرقت کرده بود. همزمان 
با من دختر نوجوانی وارد استخر شد و نیم ساعت بعد آنجا را ترک کرد. 

احتمال می دهم او مرتکب این سرقت شده باشد.
با تشکیل پرونده قضایی، جستجو برای یافتن دزد نوجوان ادامه داشت 
 تا این که زن��ان دیگری نیز با حض��ور در پلیس آگاهی اس��تان زنجان، 
شکایت های مشابهی را مطرح کردند. بررسی این پرونده ها و تحقیق از 
شاکیان نشان می داد گوشی تلفن همراه گران قیمت آنها نیز همان روز 

سرقت شده است.
ماموران با اطالعات به دس��ت آمده به چهره نگاری رایان��ه ای از دختر 
نوجوان  که تنها مظنون پرونده بود پرداختند که مش��خص شد تصاویر 
متعلق به یک نفر بوده و احتمال این که او در این سرقت ها نقش داشته 

باشد، وجود دارد.
با مشخص ش��دن این موضوع، روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله 
جدیدی شد تا این که دو روز پیش ماموران درتماس زنی با پلیس متوجه 
شدند متهم هنگام دزدی در یک استخر زنانه دیگر، با هوشیاری مالباخته 

ناکام مانده و دستگیر شده است.
دختر نوجوان ب��ا انتقال به پلی��س آگاهی در بازجویی به س��رقت های 

سریالی گوشی تلفن همراه زنان اعتراف کرد.
متهم نوجوان در باره انگیزه اش از این س��رقت ها گفت: دوست داشتم 
مانند دوستانم در آس��ایش و رفاه زندگی کنم. بنابراین وسوسه شدم تا 
سرقت کنم. چند بار خواس��تم از مغازه ها سرقت کنم اما ترسیدم تا این 

که فکر سرقت از استخرهای زنانه به ذهنم رسید.
با شناسایی س��وژه مورد نظرم به گفتگو باوی می پرداختم تا حواسش 
را پرت کنم و کلید راروی کمد لباس جا بگذارد. در فرصت مناس��ب نیز 

گوشی های گران قیمت شان را سرقت می کردم.
وی اضافه کرد: گوشی ها را به قیمت پایین تر می فروختم و با پول آن با 
دوستانم به تفریح و خوش گذرانی می پرداختیم. روز آخر قصد داشتم 
گوش��ی گران قیمت دیگری را سرقت کنم که توس��ط مالباخته به دام 

افتادم .
س��رهنگ جعف��ر رحمت��ی، ریی��س پلی��س آگاه��ی اس��تان زنجان 
 در این باره گف��ت: با اعت��راف نوجوان س��ارق، تحقیق��ات از وی ادامه 

دارد. 
از ش��هروندان می خواهیم اموال خود را در مکان ه��ای امن قرار دهند 
تا شاهد چنین حوادثی نباش��ند. از خانواده ها هم می خواهیم بر رفتار 
فرزندان خود نظارت داشته باش��ند تا به این گونه جرایم دست نزنند و 

خود، خانواده و دیگران رادچار دردسر نکنند.

 دستبرد به استخرهای زنانه 
برای خوش گذرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه  سند مالکیت چهار دانگ مش��اع از ششدانگ  پالک ثبتی 
ش��ماره : 878 فرعی از 54  اصل��ی  واقع در قریه خس��روآباد بخش 
ثبتی میمه ذیل ثب��ت 15609 در صفحه 509 دفت��ر  امالک جلد 109 به 
نام  آقای چراغ علی زورمن��د فرزند آقا بیک شناس��نامه 1758 میمه 
تحت شماره چاپی مسلس��ل   524540  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
اس��ت ، س��پس نامبرده  با  ارائه درخواست کتبی به ش��ماره وارده : 
94340478498207 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
ش��هود آن ذیل ش��ماره : 17976 - 07/06/94 به گواه��ی دفترخانه     
اصفهان  رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علتجابجائی/

سرقت / سهل انگاری  مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
س��ند مالکیت ملک فوق  را نموده اند  لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120آیین نامه قانون ثب��ت در یک نوبت آگهی  می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد  از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید  تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به  ارائه کننده سند مس��ترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت  
یا  سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد .
آگهی فقدان سند مالکیت

 نظر به اینکه  س��ند مالکیت   دو دانگ مشاع از شش��دانگ  پالک ثبتی 
ش��ماره :  878   فرعی از     54     اصلی   واقع در قریه خسروآباد بخش  
ثبتی میمه    اصفهان ذیل ثبت 15609    در صفح��ه 512     دفتر  امالک 
جلد 109  به نام   خانم فاطمه فرجیان فرزند حسن شناسنامه 52 میمه 
تحت شماره چاپی مسلس��ل  524541  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است س��پس نامبرده  با  ارائه درخواس��ت کتبی به ش��ماره وارده : 
94340478498207 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل ش��ماره : 17976-07/06/94   به گواهی دفترخانه 14 
میمه  رسیده است مدعی اس��ت که س��ند مالکیت آن به علتجابجائی/

س��رقت / س��هل انگاری  مفقود گردیده اس��ت و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق  را نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل م��اده 120آیین نامه قانون ثب��ت در یک نوبت آگهی  
می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباش��د  از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
 مدت ده روز اعت��راض خود را کتب��ًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت
  ی��ا س��ند معامل��ه ب��ه ای��ن اداره تس��لیم و رس��ید اخ��ذ نمای��د

   ت��ا مرات��ب صورتمجلس و اص��ل س��ند مالکیت ب��ه  ارائ��ه کننده 
 س��ند مس��ترد گ��ردد بدیه��ی اس��ت اگ��ر ظ��رف م��دت مق��رر

 اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت  یا  سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد .
تحدید حدود عمومی

8/323 آگهی تحدید حدود عمومی قس��متی از بخش 17 ثبت اصفهان 
جزء حوزه ثبتی اردستان به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود ابنیه و امالک مشروح ذیل واقع در حوزه ثبتی اردستان 
از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان 

امالک یا نماینده قانون��ی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباش��ند. 
مطالق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک که در موقع مقرر حاض��ر نبوده اند مطابق مق��ررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف

 پرون��ده ه��ای معترضی ثب��ت معت��رض ظرف م��دت یک م��اه از 
 تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت

 به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند. 

)الف( شهر اردستان به شماره یک اصلی دهستان گرمسیر و شماره 
های فرعی زیر 

1928- خانم بهجت مرادیان فرزند دخیل و غیره ششدانگ یکباب خانه 
13701- آقای محسن فیروزی اردستانی فرزند فتح اله ششدانگ جوی 

صحرائی متروکه 
13702- آقای حجت اله فیروزی اردس��تانی فرزند فتح اله ششدانگ 

جوی صحرائی متروکه 
14253- آقای علی ش��فیعی اردس��تانی فرزند عباس ششدانگ قطعه 

زمین 
روز دوشنبه مورخه 94/9/9

د( دهستان س��فلی اردس��تان قریه کچومثقال 75 اصلی )شماره های 
فرعی زیر( 

702/2- خان��م آق��ای رحمتیان کچومثقال��ی فرزند حس��ین و غیره 
ششدانگ قطعه ملک 

1467- آق��ای علی کچوئ��ی زاده فرزند یوس��ف و غیره شش��دانگ 
ساختمان پارکینگ و انباری و زمین متصله 

1502- آقای محمد جعفریان کچومثقالی فرزند رضا ششدانگ یکباب 
خانه 

1514- آق��ای جواد حاجی حس��ینی گزس��تانی فرزند عبدالحس��ین 
ششدانگ جوی متروکه 

روز دوشنبه مورخه 94/9/9 
 )ب( ش��هر مهاب��اد 51 اصل��ی دهس��تان گرمس��یر و ش��ماره های

 فرعی زیر
235- خانم مریم امی��ر زادگان مهابادی فرزن��د منصور خان و غیره 

ششدانگ یک درب باغ 
1290- خانم فاطمه کیانی فرزند منوچهر ششدانگ یکباب خانه 

روز سه شنبه مورخه 94/9/10
که به ترتیب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت ب��ه صاحبان امالک و مجاورین 
اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباش��ند مطالق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 
اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مق��رر حاضر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود 
فقط تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 94/8/16 م الف 794 خیراله عصاری – رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان 
آگهی ابالغ اخطار ماده 101

8/328 ش��ماره پرونده: 8904002004000307/1 ش��ماره بایگانی 
پرونده: 8900508/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139405102004002920 
آگهی ابالغ اخطار ماده 101 کالس��ه 8900508 بدینوس��یله به آقای 
س��هام محمودی چم پیری به آدرس: اصفهان خیابان ارتش سجادیه 
دوم ساختمان پارس بدهکار پرونده کالسه 8904002004000307/1 
که برابر گزارش مامور آدرس شناس��ایی نشده ابالغ می گردد که در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 8900508 له بانک ملی شعبه اصفهان 
و علیه کتایون محمودی چم پیری و س��هام محم��ودی چم پیری طبق 
گزارش کارش��ناس رسمی دادگس��تری به ش��رح تصویر پیوست، 
پالک ثبتی 1384 مجزی ش��ده از باغچه 1385 واق��ع در کوی ایروان 
جلفا بخش 5 اصفهان مورد وثیقه سند رهنی شماره 86/5/1-27127 
تنظیمی دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 107 ش��هر اصفهان به مبلغ 
22/575/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذکور معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خ��ود را ظرف مدت 
پنج روز از تاری��خ درج این اخطاری��ه در روزنامه زاین��ده رود چاپ 
اصفهان به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
 12/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. م الف22280 رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان
ابالغ رای

8/313 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350200982 ش��ماره پرونده: 
9409980350200293 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940332 خواهان: 
خانم الهه رسولی کشنیگانی فرزند علی به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر 
هشت بهشت شرقی مقابل امزاده شاهزید آموزشگاه رانندگی مشتاق 
خوانده: آقای محس��ن کتابی فرزند حس��ن مجهول المکان خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دعوی خانم الهه رس��ولی کشنیگانی فرزند 
علی به طرفیت محسن کتابی فرزند حسن به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس��ی مطالبه یک میلیارد و نهصد میلیون ریال با احتساب 
خس��ارت تاخیر تادیه و دادرس��ی با توجه به محتوی��ات پرونده و با 
توجه به اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه 94/7/6 مبنی بر اینکه 
مدیریت آموزش��گاه رانندگی بانوان را به عهده دارد و مالک موسسه 
می باشد و در محل استیجاری دایر می باشد و ماهیانه ده میلیون ریال 
اجاره بها به اداره اوقاف می پردازد و پسران او هم در همین موسسه 
مشغول بکار می باشند و مجموعا 4 نفر پرسنل دارد و ماهی 20 یا 30 
نفر متقاضی تعلیم دارد و وسایل نقلیه همگی متعلق به مربیان موسسه 
می باش��د و ماهیانه 10 میلیون ریال مالیات می ده��د و به هر یک از 
کارکنان ماهیانه 16 میلیون ریال حقوق می پردازد و برای خودش مبلغ 
600 هزار تومانی باقی می ماند و از همسرش جدا شده و طالق گرفته 
و حقوق مالی خود را به او بخشیده است و در منزل شوهر سابق خود 
سکونت دارد و والدینش نیز مرحوم شده اند و چیزی به او ارث نرسیده 
است و به گواهی شهود تعرفه خود استناد نموده و با توجه به اظهارات 
شهود تعرفه وی از جمله فرزند خواهان که در مورد مالکیت موسسه 
و تعداد نفرات متقاضی آموزش و مالکیت منزل محل مورد س��کونت 
با خواهان دارای تناقض بوده و یا اطالع��ات الزم و کافی را از وضع 
مالی خواهان بیان نداش��ته اند و ابراز بی اطالعی نموده اند و با توجه 

به اینکه از هر تعداد کارآموز ماهیانه س��ه میلیون و پانصد هزار ریال 
دریافت می شود و به طور متوسط در هر ماه 50 الی 80 نفر متقاضی 
وجود دارد و با توجه به گردش مالی مذک��ور و تناقضات موجود در 
 اظهارات ش��هود خواهان دع��وی وی را محمول بر صحت ندانس��ته
  و مس��تندا ب��ه م��اده 504 و 241 آیی��ن دادرس��ی مدن��ی حک��م

  ب��ه بط��الن دع��وی خواه��ان ص��ادر م��ی نمای��د. رای ص��ادره 
 حض��وری ب��وده و ظ��رف م��دت 20 روز از تاری��خ اب��الغ

 دادنامه قابل تجدی��د نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان 
اصفهان می باش��د. م الف 21383 رئیس ش��عبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

8/311 ش��ماره دادنام��ه: 9409970352700913 ش��ماره پرونده: 
9309980363200481 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931024 ش��کات: 
1- خانم زینب خداوردی فرزند اسکندربه نشانی اصفهان خ کاوه 15 
خرداد ک جنت پ 16. 2- آقای علی رضا خداوردی حس��ن وند فرزند 
محمد علی به نش��انی اصفه��ان خ کاوه خ 15 خ��رداد ک جنت، پ 16. 
متهمین 1- خانم زهرا قاسمی مجهول المکان 2- آقای روح اله حسینی 
مجهول المکان اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنی 2- توهین گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص اتهام خانم زهرا قاسمی فرزند محمد 2- روح 
اله حس��ینی و هر دو متواری و ب��دون تامین دائر ب��ر مزاحمت تلفنی 
موضوع ش��کایت خانم زینب خداوردی نظر به محتویات پرونده و با 
عنایت به پرینت از تلفن ه��ای 09103944416 که متعلق به خانم زهرا 
قاس��می قاس��موند فرزند محمد بوده و پرینت تلفن 09363161006 
که متعلق به آقای روح اله حسینی اس��ت و از طرف دیگر وقوع تماس 
تلفنی و ارسال پیامک از دو خط مذکور به تلفن همراه شاکیه به شماره 
07714630913 حسب پرینت های مذکور محرز می باشد و با عنایت 
به متواری بودن متهمان و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان 
بنا بر این دادگاه وقوع بزه از سوی ایشان را محرز دانسته مستندا به 
ماده 641 از قانون تعزیرات هر کدام از متهمان را به تحمل 6 ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید در رابطه با اتهام دیگر متهمان فوق الذکر دائر 
بر فحاش��ی از طریق تلفن با توجه به اینکه عمل ارتکابی ایشان صرفا 
ارسال پیامک از طریق تلفنی بوده و به عالوه شاکیه تا به حال با متهمان 
مواجه نگردیده که مورد فحاشی ایش��ان قرار گیرد و توهین موضوع 
شکایت ایشان صرفا از طریق تلفن بوده است بنابراین عمل ارتکابی فعل 
واحدی است که مشمول دو عنوان بزه می باشد و چون مجموع جرایم 
ارتکابی از قانون عن��وان مجرمانه مزاحمت تلفن��ی را دارد لذا دادگاه 
مستندا به ماده 4 از قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمان 
صادر و اعالم می نماید در رابطه با ش��کایت آقای علیرضا خداوردی 
فرزند حس��ن علیه متهمان فوق الذکر دائر بر فحاشی از طریق ارسال 
پیامک تلفنی مزاحمت تلفنی نظر ب��ه اینکه متهمان صرفا باخط موبایل 
شاکیه خانم زینب خداوردی تماس داشته و حسب محتویات شکایت 
شاکی به خط شاکی آقای علیرضا خداوردی مزاحمتی ایجاد نشده است 
لهذا به دلیل اینکه ایشان مجنی علیه محسوب نمی شود و بزهی از سوی 
متهمان برایشان واقع نگردیده است لهذا دادگاه مستندا به اصل برائت 
و ماده 4 از قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهمان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
 قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان 
می باش��د. م الف 21380 رئیس ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو ش��هر 

اصفهان 

خواس��تگار کینه جو که اقدام به انتش��ار تصاویر خصوصی 
دختر جوان در فضای سایبری کرده بود توسط پلیس فتای 

خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.
رییس پلیس فتای خراس��ان رضوی گفت: در پی انتش��ار 
تصاویر خانمی جوان در ش��بکه های اجتماع��ی، تیمی از 
کارشناسان پلیس فتا برای بررسی موضوع وارد عمل شدند. 
سرهنگ جواد جهانشیری اضافه کرد: در برررسی اظهارات 
شاکی مشخص شد فردی ناشناس با انتشار تصاویر خصوصی 
و خانوادگی و نشر اکاذیب باعث برهم خوردن نامزدی اش 

شده است.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات فنی 
عامل انتشار تصاویر و مطالب کذب را در یکی از استان های 

جنوبی کشور شناسایی کردند.
جهانش��یری گفت: کارشناس��ان پلیس فتا متهم را با اخذ 
نیابت قضایی دستگیر که در مواجهه با شاکی مشخص شد 
که این فرد خواستگار س��ابق دختر جوان بوده است. متهم 
در مواجهه با ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و با ندامت 
از فعل مجرمانه اش اظهار داش��ت چند س��ال پیش با هم 
همسایه بودند و شاکی از همس��ایه های قبل او بود و با هم 

رفت و آمد خانوادگی داشته اند.
وی اضافه کرد: پس از چند مرحله خواستگاری و جواب رد 
از سوی پدر این دختر جوان و اطالع از ازدواج وی با فردی 
دیگر برای برهم زدن ای��ن ازدواج تع��دادی از عکس های 
خصوصی شاکی را در شبکه های اجتماعی با مطالب کذب 

منتشر کرده است.
جهانش��یری با اش��اره به معرفی متهم به مق��ام قضایی به 
ش��هروندان توصیه کرد ک��ه م��ردم از نگه��داری تصاویر 
ش��خصی و خانوادگی خود در گوش��ی های تلفن همراه و 
رایانه خودداری ک��رده و به هیچ عنوان گوش��ی خود را در 
اختیار دیگران قرار ندهند و همواره از کدهای امنیتی برای 
جلوگیری از سرکش��ی افراد غیرمجاز در گوشی های خود 

استفاده کنند.
 وی خاط��ر نش��ان ک��رد: فض��ای س��ایبری مکان��ی برای 
عقده گشایی و کینه جویی نیس��ت و هیچ رد پایی از چشم 
تیزبین پلیس فتا دور نخواهد ماند و هر فردی که به هر نحو 
اقدام به مزاحمت و هتک حیثی��ت در محیط مجازی کند 
بر اس��اس قانون جرائم رایانه ای، افزون بر اعاده حیثیت به 

حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

کینه جویی نامزد سابق و بهم خوردن ازدواج

فرمانده مرزباني ناجا از کشف بیش از 42 تن انواع مواد مخدر در هفت ماه امسال خبر 
داد و گفت: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 40 درصد افزایش 
 دارد. سردار »قاس��م رضایي« گفت: در مواردي با تهدیداتي در مرزهاي کشور روبه رو 
مي ش��ویم اما این تهدیدات با رهبري داهیانه مقام معظم رهبري و آمادگي دفاعي و 
امنیتي نیروهاي مسلح خنثي مي شود و خوشبختانه در این خصوص دغدغه اي نداریم.

وي با اشاره به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقالب براي همت عمومي جهت اجراي اقتصاد 
مقاومتي در تمام حوزه ها افزود: مرزباني به طور جدي با اقدامات و تالش مضاعف در 
پیشگیري از ورود کاال و جلوگیري از خروج س��وخت و همچنین مبارزه با مواد مخدر 
موفق عمل کرده است به نحوي که در هفت ماه امس��ال با تالش همکاران در سراسر 
مرزها ضمن جلوگیري از ورود انواع کاالهاي قاچاق، موفق به کشف 42 تن انواع مواد 
مخدر شده است و در همین راستا 40 درصد افزایش کشف را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل شاهد هستیم.فرمانده مرزباني ناجا با بیان انتخاب موثر سیاست هاي داخلي دولت و 
مجلس در راستاي مبارزه با قاچاق سوخت که یکي از راهبردهاي اصلي در اتخاذ اقتصاد 
مقاومتي و حراست از سرمایه ملي است، افزود: در سال جاري با تالش ماموران مرزباني 
ناجا و همکاري دولت و مجلس شاهد کاهش چشمگیر قاچاق سوخت به آن سوي مرزها 
بوده ایم.سردار رضایي در پاسخ به سوالي در خصوص چشم انداز برنامه هاي مرزباني در 
حفظ و حراست از مرزهاي کشور بیان کرد: مرزبانان نقش اصلي در تامین امنیت پایدار و 
آسایش عمومي جامعه دارند و در همین راستا در تدوین برنامه شش کشور، هشت هزار 
میلیارد تومان اعتبار پیش بیني و برآورد شده است که با حمایت هاي دولت و مجلس 
در صورت تامین اعتبار، این مبلغ در بخش هاي ساخت اماکن مرزي، تجهیز الکترونیک 

و اپتیکي هاي مرزها و سرمایه گذاري نیروي انساني هزینه مي شود.

جانش��ین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناس��ایی و دستگیری قاتل 
پیرمرد 82 ساله روی فروش، در خیابان فروغی اصفهان خبر داد و گفت: قاتل 

برای بازسازی صحنه جرم به محل حادثه منتقل می شود.
دهم آبان ماه جاری بود که جسد یک پیرمرد روی فروش در مغازه خود واقع 

در خیابان فروغی اصفهان کشف شد.
به گفته ش��اهدان محلی، جسد این پیرمرد 82 س��اله در حالی پیدا شد که 

مقتول آغشته به خون بر روی صندلی خود در مغازه جان باخته بود.
تحقیقات اولیه، از مرگ مقتول بر اثر بریدگی شاهرگ گردن و ضربات چاقو 
در سر و س��فیدران او حکایت می کرد. اهالی خیابان فروغی اصفهان مطلع 
شدند که قاتل این پیرمرد شناسایی و دستگیر شده و قرار است با حضور قاتل، 
صحنه جرم در محل حادثه بازسازی شود. سرهنگ حسین حسین زاده در 
این خصوص گفت: قاتل این پرونده، زنی 63 ساله و همسر دوم مقتول است 

که از مشکالت روحی، روانی، افسردگی و اضطراب رنج می برد.
وی افزود: قاتل که با ش��وهر خود بر سِر مس��ائل مالی و خانوادگی اختالف 
داشتند، در روز حادثه با ناراحتی شدید نزد او می رود و با وی درگیر می شود؛ 
سپس با چاقویی که در محل وجود داشت با کینه و نفرت، چندین ضربه به 

مقتول می زند و موجبات قتل او را فراهم می کند.
جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان تصریح کرد: مام��وران پلیس 
بالفاصله در صحنه قتل حاضر ش��دند و ب��ا ردیابی و کاره��ای اطالعاتی و 
همچنین همکاری صمیمانه ش��هروندان، موفق ش��دند ظرف کمتر از 72 

ساعت قاتل را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان بناب آذربایجان شرقي از کشف و توقیف چهار 
دستگاه خودرو حامل کاالي قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال خبر داد.

 س��رهنگ رمضان اللهوردیان اظهار داشت: در پي کس��ب خبري مبني بر 
 ورود چهار دستگاه خودرو حامل کاالي قاچاق، ماموران انتظامي شهرستان 
پس از شناس��ایي، با انجام یک عملیات غافلگیرانه خودروهاي مذکور را در 

ورودي شهر توقیف کردند.
وي افزود: در بازرسي از این خودروها 140 هزار نح سیگارخارجي، 2025ثوب 
 انواع پوشاک، 140عدد گوش��ي موبایل و 300کیلو چاي خارجي به ارزش 

دو میلیارد ریال کشف شد.
فرمانده انتظامي شهرس��تان بناب گفت: در این رابطه چهار دستگاه خودرو 

توقیف و 11نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائي شدند.

 کشف 42 تن انواع مواد مخدر 
طي هفت ماه سال جاري

قاتل پیرمرد روی فروش در خیابان 
فروغی اصفهان شناسایی شد

کشف محموله دو میلیاردي قاچاق 
در بناب



 امضای قرآن کریم بر امر
 واسطه آوردن به درگاه خدا

دین و اندیشه

آیت اهلل مظاهری گفتاری درباره توسل و واسطه قرا دادن به درگاه خدا 
بیان کرده است که متن این گفتار بدین شرح است:

  واس��طه آوردن و وس��یله قرار دادن کس��ى را برای برآمدن حاجت، 
 در می��ان م��ردم، مش��هور و ام��ری عقل��ى اس��ت. اگ��ر م��ردم 
مشکلى داشته باشند که حّل آن را به دست کسى بدانند، معموال به 
 یکى از نزدیکان او متوّسل مى ش��وند و او را واسطه حّل مشکل خود

 قرار مى دهند. قرآن شریف این امر عقلى و بدیهى را امضا فرموده بلکه 
به آن امر کرده است:

َ َو اْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل  َُّهْم اِْذ َظلَُموا اَنُْفَسُهْم جاُءوَک َفاْسَتْغَفُروا اهللَّ  »َو لَو اَن
« و اگر مخالفان هنگامى که به خود س��تم اباً َرحیم��اً َ تَوَّ  لََوَج��ُدوا اهللَّ

 مى  کردند به نزد تو م��ى  آمدند و از خدا طلب آم��رزش مى  کردند و 
پیامبر )نیز( برای آنان طلب آمرزش مى کرد قطع��ا خدا را توبه  پذیر 

مهربان مى یافتند.
َ َو ابَْتُغوا اِلَْیِه الَْوسیلََه « ای کسانى که ایمان   »یا اَیَُّها الَّذیَن اَمُنوا اتَُّقوا اهللَّ
آورده اید از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و وسیله ای برای تقّرب به 

او بجویید«.
»َو هلِلِهّ االَاْْسماُء الُْحْسنى َفاْدُعوُه بِها« و برای خدا نام های نیک است پس 

خدا را با آن نام ها بخوانید.
 در روایات معصومین نقل ش��ده است که »وس��یله بندگان به سوی 
خداوند متعال« و نیز »نام های نیِک خداوند«، همان اهل بیت عصمت 
و طهارت مى باش��ند، چنانکه نبى اکرم صل اهلل علی��ه وآله فرمودند: 

ِ« ما وسیله به سوی خداوند متعال هستیم. »نَْحُن الَوسیلَُه إِلَى اهللَّ
 اّما در قرآن کریم آیاتى نیز هست که بت پرس��تان را به این دلیل که 
بت را وس��یله تقّرب به خدا مى دانسته و آن را ش��فیع قرار مى دادند 

مذّمت کرده است:
ِ ُزلْفى« و  بُونا اِلَى اهللَّ  »َو الَّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه اَولِیاَء ما نَْعُبُدُهْم ااِّل لُِیَقرِهّ
آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند اینها را نمى پرستیم مگر به 

خاطر اینکه ما را به خدا نزدیک کنند.
 زیرا اّوال کار آنها نه واس��طه ق��رار دادن بُت ها، بلکه عب��ادت آنها بود 
 که باالترین ظلم اس��ت، همان گونه ک��ه قرآن ش��ریف مى فرماید: 
ْرَک لَُظلٌْم َعظیٌم«.  شرک به خدا نیاور زیرا شرک،  ِ اِنِهّ الشِهّ »ال تُْشِرْک بِاهللَّ

ظلمى بزرگ است.
 و ثانیا کار آنها خرافى و مخال��ف با عقل بود، زیرا بتى که نه ش��عور و

 نه نفع ونه ضرر دارد و نه مى تواند خود را حف��ظ کند و نه دیگری را، 
چگونه مى تواند شفیع یا موجب تقّرب به خدای متعال شود؟

امام محمد باقر علیه السالم:
دورترین مردم ار خداوند عّزو جل در روز قیامت 

سرکشاِن متکبّر هستند.
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معرفی کتاب

الزانیا ب��ه عنوان وع��ده اولیه درایتالیا محس��وب مى ش��ود که با س��بزیجات 
 مختلف مى توان آن را طبخ کرد. در این مطلب طرز تهیه الزانیا س��بزیجات را

 آموزش  مى دهیم. 
 م�واد الزم:روغ��ن زیت��ون ۲ قاش��ق غذاخوری،س��یر خ��رد ش��ده  ۱ حبه،
 پی��از معمولى ب��ه دقت خ��رد ش��ده ۱ عدد،ق��ارچ ورق��ه ش��ده ۱/5فنجان،

کرفس خرد ش��ده ۱ ساقه،هویج متوس��ط خرد ش��ده ۱ عدد،کدوی سبز تکه 
 ش��ده ۱ عدد،کدوی زرد تکه ش��ده ۱ عدد،گوجه فرنگى رنده شده۱/5 لیوان،
 رب گوجه فرنگى ۲ قاس��ق غذاخوری،آویش��ن یا ادویه های ایتالیایى مختلف

 ۱ قاش��ق غذاخوری،فلفل س��یاه آس��یاب ش��ده به میزان کافى،برگ اسفناج 
خرد شده ۲ عدد،پنیر رنده شده بدون چربى3/4لیوان.

طرز تهیه:
اجاق را از قبل در دمای 3۷5 درجه گرم کنید و ظرف الزانیا را با اسپری روغن 
 که چس��بندگى ایجاد نمى کند چرب کنید. روغن را در ی��ک ماهى تابه بزرگ

 داغ کنید، س��یر، پیاز، قارچ ه��ا، کرفس، کدو ه��ا را ۱۰ دقیقه س��رخ کنید تا 
زمانى که س��بزی ها نرم ش��وند. س��پس رب گوجه فرنگى، ادویه و فلفل سیاه 
را بریزید. س��پس آن را جوش آورید و ۱۰ دقیقه در این حال��ت نگه دارید. بعد 
اس��فناج را با آن مخلوط کنید. و س��س را با پنی��ر مخلوط ک��رده و ورقه های 
الزانیا را چیده و این م��واد را با پنیر داخل آن وارد کنید و س��پس ورقه دیگر و 
به همین ترتیب ادامه دهید و به مدت 3۰ دقیقه ب��ا دمای 3۷۰ درجه حرارت 
 دهید و به صورت داغ ب��ا تزئینات مصرف کنید. این الزانیای کم چرب ش��امل 
 س��بزیجات رنگى اس��ت که آن را تبدیل به یک شام س��الم و مغذی مى کنند. 
ش��ما حت��ى م��ى توانی��د آن را تهی��ه کنی��د و در یخچ��ال نگه��داری 
کنی��د ت��ا آم��اده پخ��ت ش��ود. اگ��ر ای��ن کار را کردی��د، بگذاری��د ۱۰ ت��ا 
 ۲۰ دقیق��ه قب��ل از اینک��ه در اج��اق ق��رار گی��رد در دم��ای ات��اق 

بماند .

اکمیا یکي از گیاهان تیره بروملیاس��ه اس��ت و مانند اکثر هم جنسان 
خودبعد از یک بار گل دادن مي میرد، عمر گل مي تواند به شش ماه برسد 

و در طول این مدت گیاه مي تواند زیبایي و طراوت خود را حفظ کند.
 برگ های کلفت گراس مانند آنها در پایین به صورت  جمع شده وفشرده 

رش��د کرده ودر باال باعث ایجاد یک کوزه مانند مى ش��وند.در مناطق 
طبیعى این کوزه مانن��د ها برای ذخیره آب باران اس��ت.چون اغلب به 

صورت اپى فیت)Epiphyte( روی گیاهان دیگر مى رویند.
بنابراین ریشه در خاک قرار نداردکه آب را از طریق خاک جذب نماید.

این گیاهان تقریبا همیشه سبز هس��تند، گل های زیبای نسبتا دائمى 
 تولید مى کنن��دو برگ های آنها نس��بتا خش��ن ودر حاش��یه خاردار

است.
 آنها را در خاک س��بک وعاری از گچ وآهک بکاری��د ودر جای گرم ودر

 نور کافى ولى نه در آفتاب مستقیم قرار دهید.
رطوبت یک اصل مهم برای گیاه مى باش��د.این کاررا مى توان از طریق 
اسپری برگ ها ،پر کردن مخزن کوزه مانند ار آب ومرطوب نگاه داشتن 

اطراف گیاه انجام داد.
چون عمر گیاه اکمیا کوتاه اس��ت از این رو محل نگهداري آن در منزل 

زیاد تعیین کننده نیست.
این گیاه به رطوبت زیاد احتیاج دارد به ط��وری که در برخى از گونه ها 
همواره باید در مرکزگیاه آب قرار داشته باشد و در طبیعت، زیستگاهى 

برای نوزادان حشرات و قورباغه ها است .
از قرار دادن گیاه در زیر نور مستقیم خورشید باید پرهیز کرد ، و زیر سایه 

گیاهان دیگر محل مناسبى برای آن مى باشد .
بهتری��ن راه تکثی��ر گی��اه از طری��ق همی��ن گیاهچه ه��ای کوچک 
 اس��ت.هنگامى که این گیاهچ��ه ها تقریبا ب��ه نصف ان��دازه گیاه مادر 
رش��د کردند،آن ها را مى توان کامال از نزدیک گیاه مادر با یک چاقوی 
 تیز قطع کرده ودر گلدان جداگانه  ای کاش��ت واز آن ها مراقبت کرد تا 

ریشه داده وبزرگ شوند.

  قهوه جوش یکى از وس��ایل آشپزخانه است که س��وختگى آن به سختى از بین 
 مى رود. ب��ا چند مرحله س��اده زی��ر مى توانی��د قهوه ج��وش س��وخته تان را 

برق بیاندازید.
قهوه جوش سوخته را چگونه تمیز کنیم؟

یک لحظه حواس پرتى و قهوه جوشى که کف آن مى سوزد! شاید برای شما هم 
پیش آمده باش��د که کف قهوه جوش تان به دلیل بى احتیاطى س��وخته باشد. 
 احتماال بعد از آن هم قهوه جوش را به حال خود رها ک��رده اید و به همین دلیل

نمى توانید رنگى که کف قهوه جوش به خود گرفته را تمیز کنید. ادامه این مطلب 
به شما نشان مى دهد که چگونه این کار را انجام دهید.

۱- یک قاشق غذاخوری نمک درون قهوه جوش بریزید.۲-به اندازه دو فنجان یخ 
 به آن اضافه کنید. 3-  ¼ آب لیمو را بگیرید و درون قهوه جوش بریزید.4- محلول

 به دست آمده را کمى داخل قهوه جوش بچرخانید تا یخ شروع به ذوب شدن کند. 
اگر دیدید یخ ذوب نمى شود کمى آب سرد به آن اضافه کنید.5- هم زدن محلول 

را در جهات مختلف ادامه دهید تا رنگ سوختگى شروع به از بین رفتن کند.
 نکات و هشدارهای مهم برای تمیز کردن قهوه جوش سوخته

 اگر قهوه جوش به شدت تغییر رنگ داده اس��ت، باید این مراحل را چند بار 
تکرار کنید، اما در نهایت تمیز خواهد شد.

هم زدن محلول بسیار مهم است. مطمئن شوید که وقتى مشغول هم زدن 
هس��تید محلول به همه مناطق رنگ گرفته مى رسد. اگر جایى را فراموش کنید 

قهوه جوش به طور کامل تمیز نخواهد شد.

 از پاک کننده ها استفاده نکنید. هر چند به نظر مى رسد سریع تر قهوه جوش 
 را تمیز م��ى کند. قه��وه جوش ه��ا معموال لب��ه ای دارن��د که مق��دار کمى از 
 مواد پاک کننده مى تواند -حت��ى وقتى قهوه جوش را آب مى کش��ید- زیر آن 

باقى بماند.   این مقدار کم مى تواند وارد قهوه شود که بهداشتى نیست.

کتاب »کارنامه اسالم« نوش��ته ی دکتر»عبدالحس��ین زرین کوب« با موضوع 
فرهنگ و تمدن اسامى را انتشارات امیر کبیر تجدید چاپ کرد.

کارنام��ه اس��الم ی��ک فص��ل درخش��ان تاری��خ انس��انى اس��ت . نه فق��ط از 
جهت توفیقى که مس��لمین در ایج��اد یک فرهنگ ت��ازه جهان��ى یافتند بلکه 
 به س��بب فتوحاتى ک��ه آنه��ا را موف��ق ک��رد ب��رای ایجاد ی��ک دنی��ای تازه 
 ورای ش��رق و غ��رب. کت��اب »کارنام��ه اس��الم« ب��ه بررس��ى تاری��خ اس��الم 
 م��ى پ��ردازد و ب��ر اس��اس اس��ناد و حقای��ق تاریخ��ى ب��ه رش��ته ی تحریر 
در آمده اس��ت. کتاب موضوعات اجتماعى و علمى و فرهنگ��ى را در طول تاریخ 
 اس��الم روایت مى کند.  مطالب کتاب، ژرف  و پخته اس��ت و قلم جذاب و شیوای 

 دکتر زرین کوب این کتاب را اثری خواندنى ساخته است.
 »دکترعبدالحس��ین زری��ن ک��وب، ادی��ب، م��ورخ، اس��الم ش��ناس،

 ایران ش��ناس، محقق و نویس��ندۀ ب��زرگ معاصر، در ۲۷ اس��فند م��اه ۱3۰۱ 
شمس��ى در بروجرد، چش��م به جهان گش��ود. در س��ال ۱3۲4، پس از آنکه در 
امتح��ان ورودی دانش��کده »علوم معق��ول و منق��ول « و »دانش��کده ادبیات« 
حای��ز رتب��ه اول ش��ده ب��ود، وارد رش��ته ادبی��ات فارس��ى دانش��گاه ته��ران 
ش��د.  وی در س��ال ۱335 با رتبه دانش��یاری، کار خود را دانش��گاه تهران آغاز 
 کرد و ب��ه تدریس تاریخ اس��الم، تاری��خ ادیان، تاری��خ کالم و مج��ادالت فرق،

 تاریخ تصوف اسالمى و تاریخ علوم پرداخت. 
در قسمتى از کتاب »کارنامه اسالم« مى خوانیم :

»تم��دن اس��المى ک��ه الاق��ل از پای��ان فت��وح مس��لمین ت��ا ظه��ور مغ��ول 
 قلمرواس��الم را از لح��اظ نظ��م و انضب��اط اخالقى،برت��ری س��طح زندگ��ى،

 س��عه صدر واجتن��اب نس��بى از تعص��ب،و توس��عه و ترق��ى عل��م و ادب،طى 
قرن های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربى فرهنگ عالم انسانیت قرار داد  
بي شک یک دوره درخشان از تمدن انسانى است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان 

امروز بدان مدیون است اگر از دینى که به یونان دارد بیشتر نباشد کمتر نیست،با 
این تفاوت که فرهنگ اسالمى هنوز در دنیای حاضر تاثیرمعنوی دارد،و به جذبه 
و معنویت آن نقصان راه ندارد.«کتاب »کارنامه  اسالم« را انتشارات امیر کبیر در 

قطع وزیری و با قیمت ۱۰ هزار تومان تجدید چاپ کرده است.

الزانیا سبزیجات، الزانیا گیاهی

ایکمیا باران آبی  

قهوه جوش سوخته تان را برق بیاندازید!!

کارنامه اسالم 

پی��ری اجتن��اب ناپذیر اس��ت. اگر ش��ما وس��ط 
 روز دچ��ار خس��تگى مى ش��وید و ش��اهد ایجاد 
چین و چروک بر روی صورت خود هستید، در نوع 
تغذیه و رفتارها و عادات روزانه ی خود دنبال دلیل 
آن بگردید. در اینجا به برخى عادات و رفتارهایى که 
منجر مى شود ش��ما زودتر از دیگران درگیر پیری 

شوید اشاره مى کنیم. 
 بی��دار مان��دن ت��ا دی��ر وق��ت ب��ه ظاه��ر برای 
نوجوان��ان س��رگرم کنن��ده اس��ت، ام��ا مصرف 
ان��رژی ب��دن در میانه های ش��ب ممکن اس��ت 
آنان را مس��ن تر از هم س��ن و س��ال های ش��ان 
 نش��ان دهد. محرومیت از خواب ش��ب م��ى تواند 
س��بب فرورفتگ��ى زیر چش��م، رن��گ پریدگى و 
افتادگ��ى پلک ه��ا گردد. ب��ه گفته ی پزش��کان 
 این بى خوابى و ک��م خوابى ها مى توانند س��طح 
سالمت بدن را کاهش داده و جذابیت ظاهری فرد را 
نابود کند. برای بهبودی روند خواب تان، تا دو هفته 
ساعات خوابت ان را افزایش دهید. سپس این امر به 

صورت یک عادت در مى آید. 
 کینه توزی  

اگر به گذشته اجازه دهید ش��ما را به تسخیر خود 
درآورد، س��ال های عمرتان را کوت��اه تر مى کنید. 
نبخشیدن اشتباهات دیگران و کینه به دل داشتن 
باعث بروز مش��کالت عصبى ش��ده و خواب تان را 
نیز تحت تأثیر قرار مى دهد. کینه س��بب افزایش 
هورمون کورتیزول مى شود که خود افزایش فشار 
خون، افزایش وزن و افزایش قند خون و دیابت را به 
دنبال دارد. یاد بگیرید که چگونه از س��ر تقصیرات 

دیگران بگذرید و گذشته را فراموش کنید. 
 ورزش برای کاهش وزن 

 اگر شما تنها زمانى س��راغ ورزش مى روید که نیاز 
به کاه��ش وزن داری��د و زمانى که ب��ه هدف خود 
رسیدید آن را ترک مى کنید، باید بدانید یک متقلب 
محسوب شده و نمى توانید کمکى به سالمتى بدن 
خود نمایید.  اکثر افرادی که چند کار را با هم انجام 
مى دهند و یا وظایف متعددی به عهده مى گیرند، 
 به دلیل افزایش استرس، مسن تر از دیگران به نظر 

مى رسند. 
 فق��ط ورزش منظم و مداوم اس��ت که م��ى تواند 
عالیم پی��ری و مش��کالت س��المتى را دور کند. 
ورزش منظ��م کم��ک مى کن��د س��طح هورمون 

کورتی��زول کاهش یافته ودر عوض میزان ترش��ح 
 هورمون ه��ای س��ودمند مانن��د تستوس��ترون

 افزایش یاب��د.  ای��ن کار همچنین باع��ث کنترل 
 فش��ارخون و اص��الح خل��ق و خ��وی مى ش��ود. 
3۰ دقیقه ورزش در روز بهترین راه برای جلوگیری 

از پیری زودرس است. 
 مصرف شیرینی جات 

  اگ��ر هرگ��ز نم��ى توانی��د به ش��یرینى ج��ات و
  دس��رهای ش��یرین ن��ه بگویی��د، قطع��ا ب��ه 
چی��ن و چ��روک ها بل��ه گفت��ه اید. ش��کر باعث 
 پی��ری هم��ه ی ارگان ه��ای ب��دن مى ش��ود و

 م��ى تواند باع��ث افزایش خط��ر ابتال ب��ه دیابت، 
ظه��ور آکن��ه و چین و چروک در پوس��ت ش��ود.  
مصرف قندها س��بب اتصال مولک��ول های قندی 
 به پروتئی��ن های بدن م��ى گردد. ای��ن امر باعث 
مى ش��ود پروتئین هایى که وظیفه ی اس��تحکام 

باف��ت پوس��ت را برعهده داش��ته ان��د، نتوانند به 
 خوبى کار خود را انجام دهند و در نتیجه پوس��ت

 دچار افتادگى شود. 
 سیگار کشیدن 

  ارتباط روش��نى بی��ن پی��ری و مصرف س��یگار
 وج��ود دارد. اگ��ر م��ى نم��ى خواهی��د زودتر با 
زندگ��ى دنیای��ى ت��ان وداع کنید، همی��ن حاال 
اس��تعمال س��یگار را کن��ار بگذاری��د. اف��رادی 
که قب��ل از 35 س��الگى س��یگار را ت��رک کنند، 
هش��ت س��ال بی��ش ت��ر از س��ایر س��یگاری ها 
 عمر م��ى کنن��د. مص��رف س��یگار باع��ث تولید 
رادی��کال های آزاد مى ش��ود که ای��ن رادیکال ها 
باعث زنگ زدن بدن مى ش��وند. س��یگار کشیدن 
 بیش از هر عامل دیگ��ری باعث ب��روز بیماری ها 
مى ش��ود، بیماری ه��ای نظیر مش��کالت قلبى، 
 س��رطان، دیاب��ت، زوال عق��ل و در نهای��ت 

مرگ زودرس. 
 مالش زیاد چشم ها  

مالش زیاد چشم ها در زمان خستگى باعث کاهش 
کالژن و کشش پوست و شکسته شدن مویرگ ها 
مى شود که سبب بروز چین و چروک خواهد شد. 

  به ج��ای مالش چش��م ها، دو بس��ته چای س��بز 
کیس��ه ای را بجوش��انید. پس از خنک شدن، آن 
ها را برای ۱۰ دقیق��ه بر روی چش��م هایتان قرار 
 دهید. اس��تفاده از کرم های حاوی ویتامین دی و 
کا در اط��راف چش��م ه��ا ه��م م��ى توان��د 
را ه��ا  موی��رگ  ش��دن  شکس��ته   جل��وی 

 بگیرد. 
 بی ثباتی وزن 

  جوان مان��دن ب��ا داش��تن وزن مناس��ب و ثابت
رابط��ه مس��تقیم دارد. کاه��ش وزن و افزای��ش 
دوب��اره آن خط��ر ابت��ال به بیم��اری ه��ای قلبى 

 و دیاب��ت را افزایش مى دهد و ش��ما را نس��بت به 
هم سال های تان پیرتر نشان مى دهد. 

 خوابیدن با صورت بر روی بالش 
  فش��ار آمدن ب��ه ص��ورت در این موقعی��ت باعث 
تجزیه ی کالژن و آسیب دیدگى پوست و در نهایت 
ایجاد چین و چروک مى ش��ود. همچنین به دلیل 
اصطکاک صورت با بالش، جریان خون در پوس��ت 

دچار مشکل مى شود .
 استراحت نکردن و عدم کنترل استرس 

 آخری��ن بار چ��ه زمان��ى ب��ه مس��افرت رفتید و 
اس��تراحت کردی��د؟ مردان��ى ک��ه س��ال ه��ای 
 زیادی درگیر ش��غل های پراس��ترس هستند، تا 
 ۰ 5 درص��د زودت��ر از دیگ��ران م��ى میرن��د.

اس��ترس های مزمن باعث بیماری ه��ای قلبى و 
عروقى، آسم و اختالالت خودایمنى مى شود.  

بنابر این سعى کنید گاهى برای دور شدن از استرس 
به مسافرت بروید، ورزش کنید و یا منشا استرس را 

یافته و آن را از بین ببرید. 
 کم نوشیدن آب 

 مص��رف آب باع��ث آبرس��انى و تغذی��ه ی بهتر 
پوست و در نتیجه ش��اداب ماندن آن مى شود. در 
 عوض مصرف کم آب، خش��کى و س��فتى پوست 
 و چ��روک ش��دن را ب��ه دنب��ال دارد. ب��ه ع��الوه 
مصرف مواد غذایى مانند خیار، گوجه فرنگى، کدو 
و بادمجان، که بیش از ۹۰ درصد دارای آب هستند 

نیز موثر است. 
 انتخاب تلویزیون به عنوان بهترین دوست 

 طب��ق آزمایش ه��ا ، هر ی��ک س��اعت زمانى که 
افراد برای تماش��ای تلویزیون م��ى گذرانند، ۲۲ 
دقیقه از عمرش��ان کم مى ش��ود. در واقع افرادی 
 که ح��دود ش��ش س��اعت در روز را به تماش��ای

  برنامه های تلویزیونى مى نشینند، پنج سال کمتر از 
هم سن و سال های شان عمر مى کنند. 

 چند کاره بودن 
 اکث��ر اف��رادی ک��ه چن��د کار را ب��ا ه��م انج��ام 
م��ى دهن��د و ی��ا وظای��ف متع��ددی ب��ه عهده 
م��ى گیرن��د، ب��ه دلی��ل افزای��ش اس��ترس 
 نم��ى توانن��د هی��چ ک��دام را ب��ه نح��و احس��ن

 انجام دهند. این استرس های مزمن، رادیکال های 
آزاد در بدن آزاد مى کند و شما را مسن تر از دیگران 

نشان مى دهد.

12 راه زود پیـر شـدن
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