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 جلسه كميسيون 
ـ اجتماعى مجلس   سياسى 
خبرگان رهبرى، برگزار شد

سازمان ليگ
توپ را به زمين 

فدراسيون  انداخت

وزارت بهداشت، 
كار پليسى 

نمى كند
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سرپرست شركت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان 
گفت: اصفهانى ها در هفت ماه نخست امسال بيش از 

يك ميليارد ليتر بنزين مصرف كردند ...

 تقابل مدرنيته با بافت سنتى اصفهان داستانى است 
ــه به اعتراف  ــى ندارد چراك كه گويى هيچ گاه تمام

مسووالن شهرى با هر زخم كلنگ بر دل زمين ...

ــى از فراهم بودن  ــت كل باغ موزه هاى روس سرپرس
برگزارى نمايشگاه هاى موزه اى موزه داران ...

ــتان چهارمحال و بختيارى   مديركل هواشناسى اس
گفت: در 48 ساعت آينده بارش برف براى ارتفاعات 

چهارمحال و بختيارى پيش بينى مى شود ...

اصفهانى ها، بيش از يك 
ميليارد ليتر بنزين سوزاندند

صـداى زخمه كـلنگ و رخ 
كشيدن  نواى فرهنگ از دل زمين

ايجاد نمايشگاه دائمى 
اصفهان در يكى از باغ هاى 

سن  پترزبورگ

پيش بينى بارش برف
 در چهارمحال و بختيارى

 موريانه اى كه اقتصاد را 
مى خورد!

ــكن كاالها به صورت رندمى   واردات بدون نظارت و اس
ــه برخى بنادر و  ــاالى ورود كانتينرها ب به دليل حجم ب

گمركات كشور، احتمال واردات كاالهاى بى كيفيت ...
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3 ــبكه  ــاخت ها و ش ــه هماهنگى زيرس دومين جلس
ــوراى اسالمى و  انتخابات دهمين دوره مجلس ش
ــرى با حضور  ــن دوره مجلس خبرگان رهب پنجمي
ــين مقيمى و به صورت ويدئو كنفرانس  محمدحس
ــد.رييس ستاد انتخابات  در وزارت كشور برگزار ش
ــت مشترك با حضور  كشور طى سخنانى در نشس
ــوراى نگهبان، وزارت ارتباطات و  نمايندگانى از ش
فناورى، شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات 
ــاره به در پيش بودن انتخابات مجلس  سيار، با اش
ــالمى و مجلس خبرگان اظهارداشت:  ــوراى اس ش
بسيارى از مراحل انتخابات در دوره قبل به صورت 
ــده و در انتخابات  ــينى و الكترونيكى انجام ش ماش
پيش رو، كماكان اقدامات قبل انجام و ادامه خواهد 
يافت.وى ادامه داد: 23 مرحله اى كه در انتخابات هاى 

قبلى ...

در انتخابات، هيچ استفاده 
مخابراتى از خارج كشور 

نخواهيم داشت

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر در نظر دارد مناقصات زير را برگزار نمايد لذا از كليه شركتهاي داراي صالحيت، توان مالي و تجهيزات 
جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه دعوت بعمل مي آيد.

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر 1-مناقصه گزار:
2- مهلت و محل دريافت اسـناد مناقصه: از تاريخ 94/8/17 تاپايان وقت ادارى مورخ 94/8/21 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتى
ــهر  ــهر جديد فوالدش ــركت عمران ش  WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به ش

به نشانى، بلوار ولى عصر- ميدان ولى عصر، تلفن:0315-2630161-5.
3- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن : مهلت تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري مورخ 94/9/2 و محل 
تحويل دبيرخانه شركت عمران شهر جديد فوالدشهر بوده و زمان گشايش پاكتهاي پيشنهاد قيمت در تاريخ 94/9/3 در محل شركت عمران 

شهر جديد فوالدشهر مي باشد.
ــهر جديد فوالدشهر داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل  4- نوع سپرده شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكى در وجه شركت عمران ش
تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزى به حساب شماره 2173690205004 سيبا بانك ملى بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر 

جديد فوالدشهر.
5- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوري: ارائه معرفينامه كتبي.

روابط عمومى شركت عمران شهر جديد فوالدشهر

آگهـي  منـاقـصه

شماره و تاريخ رديف
موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين  شركت
درمناقصه(ريال)

گواهينامه صالحيتنحوه پرداختمبلغ برآورد(ريال)
(از سازمان مديريت)

1
مناقصه شماره

94/5385/1/ص 
مورخ 1394/8/13

تكميـل سـفت كاري و اجـراي 
كامل نازك كاري مدرسه دوازده 
كالسـه غرب مركز برزن پنجم 
واقـع در محدوده مسـكن مهر 
شـهر جديد فوالدشـهر شامل 
سـاختمان اصلـي، موتورخانه، 

محوطه و ديوار محوطه

210,000,000

ريـال   18,230,072,505
براسـاس فهارس بهاء ابنيه و 
تأسيسـات برقـي و مكانيكي 
سـال 94 بـا احتسـاب كليه 
ضرايـب متعلقـه و ضريـب 
بهنگام تا متوسط زمان اجراي 
پروژه و مبلغ تجهيز و برچيدن 

كارگاه به صورت مقطوع

شـصت درصـد از هزينه ها 
از طريـق تهاتـر بـا اراضي 
و واحدهـا بـا كاربري هـاي 
مختلـف در شـهر جديـد 
قيمـت  بـه  فوالدشـهر 
كارشناسـي روز و چهـل 

درصد به صورت نقدي

چهار ساختمان 
و ابنيه

2
مناقصه شماره

94/5385/2/ص 
مورخ 1394/8/13

تكميـل سـفت كاري و اجـراي 
كامل نازك كاري مدرسه دوازده 
كالسه شـرق مركز برزن پنجم 
واقـع در محدوده مسـكن مهر 
شـهر جديد فوالدشـهر شامل 
سـاختمان اصلـي، موتورخانه، 

محوطه و ديوار محوطه

200,000,000

17ريـال  ,320 ,203,977
براسـاس فهارس بهاء ابنيه و 
تأسيسـات برقـي و مكانيكي 
سـال 94 بـا احتسـاب كليه 
ضرايـب متعلقـه و ضريـب 
بهنگام تا متوسط زمان اجراي 
پروژه و مبلغ تجهيز و برچيدن 

كارگاه به صورت مقطوع

شـصت درصـد از هزينه ها 
از طريـق تهاتـر بـا اراضي 
و واحدهـا بـا كاربري هـاي 
مختلـف در شـهر جديـد 
قيمـت  بـه  فوالدشـهر 
كارشناسـي روز و چهـل 

درصد به صورت نقدي

چهار ساختمان 
و ابنيه

3
مناقصه شماره 

94/5385/3/ص 
مورخ 1394/8/13

تكميـل مسـجد محلـه E 2 در 
محدوده مسكن مهر شهر جديد 

فوالدشهر  
50,000,000

ل  يـا 2ر , 7 2 3 , 4 7 7 , 2 4 0
براسـاس فهارس بهاء ابنيه و 
تأسيسـات برقـي و مكانيكي 
سـال 94 بـا احتسـاب كليه 
ضرايـب متعلقـه و ضريـب 
بهنگام تا متوسط زمان اجراي 
پروژه و مبلغ تجهيز و برچيدن 

كارگاه به صورت مقطوع

شـصت درصـد از هزينه ها 
از طريـق تهاتـر بـا اراضي 
و واحدهـا بـا كاربري هـاي 
مختلـف در شـهر جديـد 
قيمـت  بـه  فوالدشـهر 
كارشناسـي روز و چهـل 

درصد به صورت نقدي

پنج ساختمان
 و ابنيه

م الف:22712 

الريجانى ، در نشست خبرى مشترك با رييس پارلمانى اتحاديه اروپا عنوان كرد :

مساله سـوريه ، بحث يك فـرد نيست

مديرعامل فوالد مباركه: 

ظرفيت هاى زيادى در فوالدسازى هاى ايران وجود دارد
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ــه هماهنگى زيرساخت ها و شبكه انتخابات  دومين جلس
ــالمى و پنجمين دوره  ــوراى اس دهمين دوره مجلس ش
ــين مقيمى  مجلس خبرگان رهبرى با حضور محمدحس
و به صورت ويدئو كنفرانس در وزارت كشور برگزار شد.

ــخنانى در نشست  ــتاد انتخابات كشور طى س رييس س
ــترك با حضور نمايندگانى از شوراى نگهبان، وزارت  مش
ــركت  ــركت مخابرات ايران و ش ــات و فناورى، ش ارتباط
ــودن انتخابات  ــاره به در پيش ب ــيار، با اش ــات س ارتباط
ــوراى اسالمى و مجلس خبرگان اظهارداشت:  مجلس ش
ــل به صورت  ــات در دوره قب ــيارى از مراحل انتخاب بس
ماشينى و الكترونيكى انجام شده و در انتخابات پيش رو، 

كماكان اقدامات قبل انجام و ادامه خواهد يافت.
ــه در انتخابات هاى قبلى  ــه داد: 23 مرحله اى ك وى ادام
ــده بود، به قوت خود باقى  ــينى انجام ش به صورت ماش
ــا بتوانيم يك  ــت ت ــعى ما بر اين اس ــد و س ــد مان خواه
ــمارش آرا به صورت ماشينى  ــوم راى گيرى و هم ش س

برگزار شود.
ــوراى نگهبان  ــورت تاييد ش ــرد: در ص ــى اضافه ك مقيم
در خصوص برگزارى مراحل انتخابات از نظر سخت افزار، 
ــراى برگزارى همزمان  ــزار و حوزه هاى انتخاباتى، ب نرم اف
ــوراى اسالمى و مجلس خبرگان  دو انتخابات مجلس ش
رهبرى تا يك سوم حوزه ها به صورت الكترونيكى برگزار 
ــد و الزمه آن استفاده و بهره بردارى حداكثرى  خواهد ش

از امكانات مخابراتى در كشور است.
معاون سياسى وزير كشور، ضمن ابراز خرسندى نسبت 
ــوى كارشناسان  به طراحى نرم افزار جامع انتخابات از س
ــتفاده  ــتم داخلى و عدم اس داخلى و بهره مندى از سيس
ــتفاده  ــور گفت: هيچ گونه اس ــه خارج از كش از مجموع
ــور نخواهيم داشت  مخابراتى را از مجموعه خارج از كش

و از اين نظر اطمينان ما بيشتر خواهد شد.
ــتاد انتخابات كشور با اشاره به انجام تمهيدات  رييس س

ــزارى انتخابات در زمان و روز  ــات الزم براى برگ و مقدم
ــن و با تأكيد بر ضرورت انجام همكارى و هماهنگى  معي
ــن به همكارانم  ــت: توصيه م در اين خصوص اظهارداش
ــور  ــر كش ــتادهاى انتخابات در سراس ــتان ها و س در اس
بر اين است كه ضمن توجه و بهره گيرى از سامانه جامع 
انتخابات، تمهيدات الزم را براى انجام آموزش هاى الزم 

در اين خصوص فراهم كنند.
ــان انتخابات  ــوزش مجري ــرورت توجه به آم ــر ض وى ب
به عنوان مهم ترين فعاليت هاى ستاد تاكيد كرد و گفت: 
ــتان ها، مانورهايى براى انجام آمادگى  بايد در تمامى اس
ــكل خالهاى قانونى  ــود.وى به وجود مش كامل انجام ش
ــينى  ــتم هاى الكترونيكى و ماش ــتفاده از سيس براى اس
ــب تغييرات  ــته و تصوي ــزارى انتخابات در گذش در برگ
ــوراى اسالمى اشاره كرد و  قانون انتخابات در مجلس ش
افزود: طى يك ماهه اخير خالهاى قانونى مرتفع شده و 
ــيد كه ما را در برگزارى  مجموعه قوانينى به تصويب رس

انتخابات، به صورت ماشينى يارى مى دهد.
ــا از وزارت ارتباطات، فن آورى  ــت: انتظار م مقيمى گف
ــت كه جهت كاربرى خطوط  اطالعات و مخابرات اين اس
ــان آغاز انتخابات تا امحاء رأى و تعرفه ها همراهى  از زم

ــور به  ــتاد انتخابات كش ــد.رييس س ــته باش الزم را داش
ــداران توصيه كرد: با توجه به برگزارى  فرمانداران و بخش
ــمند  ــات به صورت الكترونيكى، حتما كارت هوش اننخاب

خود را دريافت كنند.
ــجاعان رييس كميته فنآورى اطالعات ستاد انتخابات  ش
كشور نيز در اين نشست با ارائه گزارشى از مصوبات اولين 

جلسه ، به تشريح اقدامات انجام شده پرداخت.
ــران، آمادگى  ــركت مخابرات اي ــم مقام ش ــزار، قائ كارگ
ــور براى همكارى  ــركت هاى مخابرات كل كش كامل ش

وهماهنگى با وزارت كشور را اعالم داشت.
ــاورى اطالعات با  ــده وزير ارتباطات و فن انصارى، نماين
ــتور و تأكيد وزير ، از هماهنگى و همكارى  اشاره به دس
كليه زير مجموعه هاى زير ساختى كشور در امر انتخابات 

خبر داد .
ــتاد انتخابات و  ــى و روساى س همچنين معاونين سياس
ــركت مخابرات استاندارى هاى سراسر  مديران عامل ش
ــى از  ــور به صورت ويدئو كنفرانس ، به ارائه گزارش كش
ــتان پرداخته و در  ــه در آن اس ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــى هاى الزم  ــز جمع بندى و هماهنگ ــت ني پايان نشس

به عمل آمد .

مقيمى :

در انتخابات، هيچ استفاده 
مخابراتى از خارج كشور 

نخواهيم داشت

رييس مجلس شوراى اسالمى در نشست خبرى مشترك 
با رييس پارلمانى اتحاديه اروپا با اشاره به وجود تنش در 

منطقه گفت: مساله ى سوريه،مساله ى يك فرد نيست.
ــى الريجانى  ــنا، عل ــگار پارلمانى ايس ــزارش خبرن به گ
ــولتز رييس  ــا مارتين ش ــترك ب ــت خبرى مش درنشس
ــت  ــوريه بحث فرد نيس ــاله س ــان اروپا گفت: مس پارلم
ــاد منطقه عارى از تحركات  ــه يك طراحى براى ايج بلك
ــت. از اين رو تقليل بحران منطقه به فرد  تروريست هاس

اشتباه استراتژيك است.
ــاله سوريه شروعى براى آغاز بحران  وى هشدار داد : مس

در منطقه است.
ــولتز، نيز در واكنش به بحران منطقه اى گفت:  مارتين ش
ــد مختصر كرد بلكه همه  ــوريه را نبايد به اس ــاله س مس
ــت خود مشاركت داشته  گروه ها بايد بتوانند در سرنوش

باشند.
ــوريه مى توان  ــك ديالوگ ملى در س ــولتز گفت: در ي ش
ــه به عنوان  ــانى ك ــيد اما بايد همه كس ــه راه حل رس ب
ــد محاكمه  ــوريه عمل كرده ان ــى در س ــكار جنگ جنايت
شوند. مثال بايد به رفتار حكومت كه سر ملت خود بمب 

مى ريزد نيز رسيدگى شود.
ــاله ى سوريه را نبايد به اسد مختصر  وى تاكيد كرد: مس
ــد بتوانند در  ــوريه باي ــاى س ــه همه گروه ه ــرد، بلك ك

سرنوشت خود مشاركت داشته باشند.
ــوص وضعيت منطقه  به ويژه  الريجانى همچنين درخص
ــاى تقويت همكارى هاى  ــوريه و يمن و راه ه بحران س

اقتصادى بين ايران و اتحاديه ى اروپا سخن گفت.
ــت منطقه  ــق به وضعي ــا نگاه دقي ــان اينكه ب ــا بي وى ب

ــتيم گفت: تروريسم در  شاهد رشد مرتب تروريسم هس
ــتان وعراق  ــوريه و يمن و ليبى و افغانس ــورهاى س كش
مشكالت را افزايش داده است اگر اصرار بر پايدارى نظم 
ــوريه وجود دارد بايد با اين جريان مخرب  ــور س بر كش

برخورد شود.
ــورهاى  ــزاران نفر از آمريكا و كش ــان اينكه ه ــا بي وى ب
ــن اتفاق براى  ــته اند افزود: اي ــه داعش پيوس ــى ب اروپاي

كشورهاى غربى به معضل بزرگى تبديل شده است.
ــالمى رفع بحران در سوريه و  ــوراى اس رييس مجلس ش
ــاختار دموكراتيك در اين دو  ــن را منوط به ايجاد س يم
كشور دانست و افزود: چه در سوريه و چه دريمن قائل به 
ساختار دموكراتيك هستيم، بنابراين مبارزه با تروريسم 
بايد جدى گرفته شود و اصالحات سياسى بر اساس راى 
ــينند و براى  ــود، نه اين كه چند نفر بنش مردم انجام ش

آينده يمن وسوريه تصميم گيرى كنند.
وى درعين حال حضور كشورهاى ثالث را موجب تقويت 
ــت و در عين حال  ــوريه دانس كمك به حل بحران در س
ــد جايگزين مردم  ــن كمك كنندگى نباي ــد: اي متذكر ش

سوريه شود.
ــى ديگر از  ــالمى در بخش ــوراى اس ــس ش ــس مجل ريي
سخنانش با اشاره به جزييات ديدارش با رييس پارلمان 
ــابقه ى تاريخى طوالنى در  ــران و اروپا س ــا گفت: اي اروپ
زمينه هاى مختلف به ويژه همكارى هاى اقتصادى دارند، 
ــبى است تا پس از مذاكراتى كه بين  همين زمينه مناس
ــائل هسته اى انجام گرفت،  ايران و 1+5 در خصوص مس
ــالوه بر اين در  ــترش دهيم. ع همكارى هاى مان را گس
مساله ى منطقه اى نيز رايزنى هاى ايران و اروپا الزم است.

ــد براين كه در ديدار امروز در خصوص  الريجانى با تاكي
ــادى بين ايران  ــترش همكارى هاى اقتص ــاى گس راه ه
ــت  ــت كرديم افزود: در اين نشس ــه اروپا صحب و اتحادي
ــه ويژه  ــم منطقه ب ــائل مه ــن در خصوص مس همچني
ــاير بحران هاى منطقه اى گفت و گوهاى  ــم و س تروريس
سازنده اى داشتيم. بنده نقش اروپا را در حل و فصل هاى 
ــائل مثبت ارزيابى مى كنم. پارلمان اروپا جايگاه  اين مس
ــولتز  ــخص آقاى ش ــه اروپا دارد و ش ــرى در اتحادي موث
ــم از نزديك اين  ــته و مه ــت مدار برجس به عنوان سياس

مسائل را با ايران موردبحث و تبادل نظر قرار دادند.
وى ادامه داد: هر چند سفر رييس پارلمان اروپا به ايران 
ــن فرصت محدود  ــت اما تالش مى كنيم در اي كوتاه اس
ــند تا  ــته باش ــووالن ايران داش مذاكرات متعددى با مس
ــران و اتحاديه اروپا  ــل توجهى بين اي ــتاوردهاى قاب دس

حاصل شود.
رييـس پارلمان اروپـا: موضوع سـوريه را نبايد به 

اسد مختصر كرد
رييس پارلمان اروپا نيز در اين نشست مشترك با رييس 
ــالمى با اشاره به بحران سوريه گفت:  مجلس شوراى اس
در يك ديالوگ ملى در سوريه مى توان به راه حل رسيد. 
ــت جنگى گفته  ــورى كه جناي ــه بايد به همه ى ام البت
ــود پاسخ داده شود مثال بايد به رفتار حكومتى كه  مى ش

سر ملت خود بمب مى ريزد رسيدگى شود.
ــولز، گفت: به باور بنده آينده ى بلند مدتى براى اسد  ش
ــى زمان حال براى وى وجود دارد و اين  وجود ندارد، ول

دو مساله بايد با هم ديده شود.
ــط هر ملتى  ــت توس ــه داد: حق تعيين سرنوش وى ادام
ــده گرفت.  ــوان آن را نادي ــت و نمى ت ــده اس پذيرفته ش
در سوريه نيز بايد انتخابات آزاد برگزار شد و مردم آينده 

خود را تعيين كنند.
ــولتز، ايران ، روسيه، آمريكا و اتحاديه اروپا  به گفته ى ش

و عربستان مى توانند به حل بحران سوريه كمك كنند.
ــوريه نبايد به اسد مختصر  ــولتز متذكر شد: مساله س ش
ــد بتوانند در  ــورى باي ــاى س ــه گروه ه ــود بلكه هم ش

سرنوشت خود مشاركت داشته باشند.
ــاره به جزييات  ــخنانش با اش وى در بخش ديگرى از س
ــش پارلمان اروپا  ــا الريجانى گفت: نق گفت وگوهايش ب

ــيار مهم و  ــالمى بس ــترش روابط با جمهورى اس در گس
تاثير گذار است.

ــاره به طوالنى شدن زمان مذاكراتش با رييس  وى با اش
ــدن  ــت: علت طوالنى ش ــالمى گف ــوراى اس مجلس ش
مذاكرات مان اين بود تا چيزى جا نيفتد. ايران و اتحاديه 
ــده اى در روابط بينابينى  ــه ى تعيين كنن اروپا در مرحل

قرار دارند.
ــا ايران گفت: 14 اكتبر  ــاره به مذاكرات 1+5 ب وى با اش
ــس از آن  ــده بود و پ ــه قبول معاه ــارى مرحل ــال ج س
ــتيم.  ــاى داغ و هيجان انگيز مجلس ايران را داش بحث ه
در مرحله تعيين كننده اى در روابط ايران و اتحاديه اروپا 

قرار داريم و اكنون در مرحله اجراى معاهده هستيم.
رييس پارلمان اروپا ادامه داد: در پايان اين معاهده شاهد 
ــيرها براى همكارى هاى مشترك اقتصادى  باز شدن مس
ــتفاده  ــد از اين موقعيت اس ــود. از اين رو باي ــم ب خواهي
ــده اميدوار  ــوب اين معاه ــه نتايج مطل ــه كرد و ب بهين

باشيم.
ــائل مورد عالقه دو طرف  ــاره به ديگر مس ــولتز با اش ش
گفت: بر اين باورم كه هم ايران و هم اتحاديه اروپا داراى 
ــتند كه بايد درباره ى آنها صحبت  ــتركى هس عالئق مش
كنند. از جمله اين عالئق ثبات در منطقه و اوضاع سوريه 
ــت و گوهايمان به صورت مفصل در  ــت. ما نيز در گف اس

اين باره صحبت كرده ايم.
ــوريه  ــوع س ــران در موض ــش اي ــرد : نق ــد ك وى تاكي
ــازنده با  ــت و بنده براى تبادل نظر س ــن كننده اس تعيي

آقاى الريجانى تشكر مى كنم.
ــتقبال از حضور ايران در نشست وين براى حل  وى با اس
ــوريه گفت: بنده از حضور ايران در اين نشست  بحران س
ــكرمى كنم و اميدوارم در نشست آينده بتوانيم به راه  تش
ــاله  در گرو تحركات  ــيم. البته اين مس حل اجرايى برس
الزم همه طرف ها ، چه ايران و چه اتحاديه اروپا است.

ــدن مواضع ايران  ــولتز نقش الريجانى در نزديك تر ش ش
ــرد و افزود: دهه هاى  ــه اروپا را مهم توصيف ك و اتحادي
اخير ما را به يكديگر نزديك نكرد بلكه از يكديگر دورتر 
ــه يكديگر را داريم و  ــديم اما امروز فرصت نزديكى ب ش
ــن نزديكى ايفا  ــى را در اي ــهم مهم ــاى الريجانى س آق

كرده است.

ــو مجلس  ــا، دو عض ــارد هان ــى و ريچ ــد كونول جرال
نمايندگان آمريكا با انتشار يادداشتى در پايگاه خبرى 
ــر پايبندى كامل ايران به  ــل، با بيان اين كه بايد ب هي
برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) نظارت كامل شود، 
ــيده  ــر اين باوريم، زمان آن رس ــح كردند: ما ب تصري
ــت كه كنگره از بحث هاى باقى مانده درخصوص  اس
اين توافق فراتر برود و براى نظارت بر پايبندى كامل 

ايران به برجام گام بردارد.
ــه با تكيه  ــس نمايندگان در ادام ــن دو عضو مجل اي
ــكا عليه برنامه  ــاس غرب و آمري ــر ادعاهاى بى  اس ب
ــورمان تاكيد كردند كه جلوگيرى از  ــته اى كش هس
ــتيابى ايران به سالح هسته اى همچنان سياست  دس
آشكار واشنگتن است. از نظر متحدان نزديك آمريكا، 
ــر قابل تغيير  ــت غي ــرائيل نيز اين سياس ازجمله اس
ــى در منطقه  ــن امنيتى اساس ــه منزله يك تضمي ب
ــت.آن ها همچنين به ارائه  ــران زده خاور ميانه اس بح
ــان هم از پشتيبانى  ــنهادى كه به گفته خودش پيش
ــته اى برخوردار  ــان توافق هس ــان و هم مخالف حامي
ــره در تالش ها به منظور  ــاس آن كنگ ــت و بر اس اس
ــش حضور فعال  ــران به تعهدات ــن پايبندى اي تضمي
خواهد داشت، افزودند: كنگره همان گونه كه به اعمال 
رژيم تحريم هاى ايران كمك كرد، اكنون نيز مى تواند 
درخصوص تضمين اجراى دقيق برجام نقشى سازنده 

داشته باشد.
ــد كه  ــنهاد كرده ان ــه پيش ــده در ادام ــن دو نماين اي
ــكل از  ــره متش ــى در كنگ ــيون اجراي ــك كميس ي
ــا همواره  ــود ت ــزب ايجاد ش ــردو ح ــدگان ه نماين
ــى  كارآي و  ــق  تواف ــن  اي ــق  طب ــران  اي ــرد  عملك
ــى  ــده در آن را مورد بررس ــات امنيتى قيد ش اقدام
ــه حضور  ــد ك ــده معتقدن ــن دو نماين ــرار دهد.اي ق
ــور خارجه و  ــاع، انرژى، ام ــى از وزارت دف نمايندگان
خزانه دارى در اين كميسيون هماهنگى ميان كنگره 

و دولت را تسهيل خواهد كرد. 
به گزارش اين پايگاه خبرى وابسته به كنگره آمريكا، 
تشكيل اين كميسيون ازجمله معدود پيشنهادات درباره 
ــته اى ايران و گروه 1+5 است كه توانسته  توافق هس
حمايت هر دو حزب را به دست آورد و كنگره بايد از 
ــدن در اين زمينه استفاده  اين فرصت براى متحد ش
ــه تاكيد كردند:  ــن دو نماينده كنگره در ادام كند.اي
با اجراى اين پيشنهاد دو حزبى ايران درخواهد يافت 
ــى اجراى برجام نظارت  كه كنگره همواره بر چگونگ

دارد. 
ــد كه راى  ــره اذعان كرده ان ــتر نمايندگان كنگ بيش
ــى از مهم ترين  ــته اى احتماال يك آن ها به توافق هس
ــى بوده كه  ــت خارج ــا در عرصه سياس راى گيرى ه
ــكيل  ــركت كرده اند. بنابراين، كنگره با تش در آن ش
ــمندى  ــادر خواهد بود نقش ارزش ــيون ق اين كميس
ــته اى ايران ايفا كند. ــى اجراى تعهدات هس در بررس
ــاله اى  ــت: اين مس ــت آمده اس در پايان اين يادداش
ــوص آن اتفاق نظر  ــرف ها درخص ــت كه همه ط اس

دارند.

غالمعلى حداد عادل، رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس 
ــاره به موضوع نفوذ دشمن گفت:  ــالمى با اش ــوراى اس ش
موضوع نفوذ آمريكا امروز بايد در دستور كار همه مسووالن 
ــد، زيرا آمريكايى ها با طراحى جدى به دنبال  و مردم باش

نفوذ هستند.
ــفانه اين نگرانى وجود دارد كه عده اى در  وى افزود: متاس

داخل زمينه نفوذ را فراهم كنند.
ــن نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه مقام  اي
ــان از  معظم رهبرى بارها موضوع نفوذ را بيان كرده اند نش
آينده نگرى ايشان دارد. امريكايى ها برنامه براى نفوذ دارند 

و بايد در مقابل حربه دشمن بصيرت داشت.
ــورد طمع  ــواره م ــران هم ــرد: اي ــادل تاكيد ك ــداد ع ح
ــت آمريكايى ها از  آمريكايى ها بود و پس از انقالب كه دس
ــد هر روز آنها برنامه اى براى براندازى  منافع ايران قطع ش
ــران طراحى كرده اند و فتنه ها و توطئه هاى  و نفوذ در اي

فراوانى در اين مسير ايجاد كردند.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسالمى تاكيد 
كرد: امريكايى ها همواره سخن از تغيير تدريجى مى كنند 

و اين نشان از هدف آنها براى نفوذ است .
وى افزود: انقالب اسالمى باعث شد آمريكايى ها در تحريم 
ــته و حاال  ــخت گذش ــد و اين بر آنها خيلى س ــران برون اي
به بهانه هاى مختلف كه يكى از آنها موضوع هسته اى بود 
ــراى ورود و نفوذ خود باز كنند و بايد  ــى خواهند راه را ب م

مراقب باشيم.
ــت و بايد به فكر  ــده اس ــزود: موضوع برجام تمام ش وى اف
پسا برجام باشيم. نبايد بگذاريم دو دستگى در كشور باعث 

نفوذ آمريكايى ها و استكبار جهانى شود.
رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسالمى تاكيد 
ــيوه هاى نفوذ فرهنگى اين است  كرد: يكى از مهم ترين ش
ــى زبان روز به  ــبكه هاى ماهواره اى فارس كه مى بينيم ش
ــود از طريق  ــد و به دنبال اهداف خ ــترش مى ياب روز گس

برنامه سازى در اين كانال ها هستند.
ــووالن و  ــزود: در مقابله با نفوذ اقتصادى نيز هم مس وى اف
هم مردم بايد هوشيار باشند تا در پسابرجام دچار وابستگى 
ــى  ــاد مقاومت ــه اقتص ــويم؛ راه مقابل ــا نش ــى ه ــه غرب ب

است.

پيشنهاد اعضاى مجلس نمايندگان 
آمريكا براى تشكيل كميسيون 

نظارت بر برجام در كنگره

مراقب باشيم زمينه براى نفوذ 
دشمن به وجود نياوريم

خبر 

 جلسه كميسيون سياسىـ  اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى، مخالفت روحانى با حضور رسانه هاى منتقد، دروغ است
برگزار شد

مشاور فرهنگى رييس جمهور گفت:  واقعا حيف شد كه 
برخى رسانه ها در اين نمايشگاه حضور نداشتند. خيلى 
ــنيم و يا ساير رسانه ها  دوست داشتيم خبرگزارى تس

هم حضور داشته باشند.
ــاور فرهنگى رييس جمهور در  ــنا مش ــام الدين آش حس
ــت و يكمين  ــنيم، درباره برگزارى بيس ــو با تس گفت و گ
نمايشگاه مطبوعات و خبرگزارى ها و عدم حضور برخى 
رسانه ها و خبرگزارى ها در اين دور از نمايشگاه، گفت: 
ــانه ها در اين نمايشگاه  ــد كه برخى رس واقعا حيف ش
ــتيم خبرگزارى  ــت داش ــتند. خيلى دوس حضور نداش
ــنيم و يا ساير رسانه ها هم در اين نمايشگاه حضور  تس

داشته باشند.
ــوال كه چرا دولت و يا وزارت  ــخ به اين س وى در پاس
ــدم حضور  ــنيدن داليل ع ــر به ش ــاد حتى حاض ارش
ــگاه نشده است؟ گفت:  ــانه ها در اين دور از نمايش رس
ــنويم و حاضر  ــدان را مى ش ــداى منتق ــه ص ما هميش

هستيم گفت و گو كنيم.
مشاور فرهنگى رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه 
چرا تاكنون چنين درخواستى از سوى شما رخ نداده؟ 
تصريح كرد: آنها مى آمدند و ما هم صحبت مى كرديم.

ــما اين  ــه يعنى ش ــوال ك ــخ به اين س ــنا در پاس آش
ــانه هايى كه حضور نداشتند  ــتيد كه رس انتظار را داش

ــدم  ــل ع ــد و دالي ــات كنن ــت مالق ــما درخواس از ش
ــت:  ــما توضيح دهند؟ اظهار داش ــان را به ش حضورش
ــند ما حاضر بوديم،  ــى نبوده، اگر صحبتى داش تقاضاي

بشنويم.
ــده در فضاى  ــاى مطرح ش ــى خبره ــاره برخ وى درب
ــخص رييس جمهور و  ــه ش ــر اينك ــى ب ــازى مبن مج
ــاد  ــاور فرهنگى روحانى) از وزارت ارش حضرتعالى(مش
ــانه هاى منتقد در  ــور رس ــت حض ــتار محدودي خواس
ــر، چنين چيزى صحت  ــگاه بوده ايد؟ گفت:  خي نمايش
ندارد. اين يك دروغ است و نبايد براى پيشبرد اهداف 

از دروغ استفاده كنيم.

ــيون سياسى ـ اجتماعى مجلس خبرگان  جلسه كميس
ــرى، با حضور اعضاء برگزار و برخى مباحث داخلى  رهب

و منطقه اى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
ــيون سياسى ـ اجتماعى مجلس خبرگان  جلسه كميس
ــرى با حضور اعضا برگزار و برخى مباحث داخلى و  رهب
ــرار گرفت.در ابتداى  ــى ق منطقه اى مورد بحث و بررس
ــيون  ــادى رييس كميس ــت اهللا نعيم آب ــه آي اين جلس
ــليت  ــرگان با تس ــس خب ــى مجل ــى ـ اجتماع سياس
ــرت  ــهيدان حض ــاالر ش ــرور و س ــزادارى س ــام ع اي
ــب اهل بيت آن حضرت  ــين(ع) و مصائ اباعبداهللا الحس
ــتن پيام عظيم عاشورا و احياى شعائر  بر زنده نگهداش

حسينى تأكيد كرد.
ــيون سياسىـ  اجتماعى مجلس خبرگان  رييس كميس
ــخنان و تاكيدات مكرر  ــاره به س رهبرى در ادامه با اش
رهبر معظم انقالب مبنى بر عدم امكان سازش جمهورى 
ــالمى با مستكبران به ويژه آمريكاى جنايتكار گفت:  اس
فرمايشات و هشدارهاى مقام معظم رهبرى به ويژه در 
ــظ روحيه انقالبى  ــاى اخير در مورد حف ــا و روزه ماه ه
ــيم شده از  ــير ترس ــيارى و حركت در مس و لزوم هوش
ــيت  ــالمى، حساس ــذار كبير انقالب اس ــوى بنيانگ س
ــكارانه و  ــه هاى سازش ــبت به برخى زمزم ــان نس ايش
ــلطه گران  ــورد با س ــى در برخ ــث انحراف ــرح مباح ط

به خصوص آمريكاى پليد و خطر نفوذ او بعد از مذاكرات 
ــان مى دهد و اين مسووليت همگان را  هسته اى را نش
ــند با درگيرشدن به  ــنگين تر مى كند تا مواظب باش س
ــائل داخلى،  ــات داخلى و به بهانه ضعف ها و مس منازع
ــمن خارجى را فراموش نكنند.در ادامه جلسه اين  دش
ــا طرح ديدگاه هاى خود  ــيون، هر يك از اعضاء ب كميس
ــون اهم مباحث داخلى و منطقه اى به اظهار نظر پيرام

 پرداختند.
ــى  ــه بررس ــث مهم مطرح در اين جلس ــى از مباح يك
ــازى و راهكارهاى  ــاى مج ــرب فض ــى و مخ ــار منف آث
ــيون  ــن اعضاى اين كميس ــا آن بود. همچني ــه ب مقابل
ــكنى ها در جامعه و  ــروز برخى هنجار ش ــا انتقاد از ب ب
ــه با اين  ــراى مقابل ــزى فرهنگى ب ــرورت برنامه ري ض
ــرار دادند.  ــورد تاكيد ق ــى م ــاى اجتماع ناهنجارى ه
ــه كميسيون  ــائل مورد بحث در جلس يكى ديگر از مس
ــرگان، تاكيد بر لزوم  ــى مجلس خب ــىـ  اجتماع سياس
فرهنگ سازى درباره ازدواج آسان و ضرورت اجتناب و 
پرهيز از هزينه هاى سنگين و ريخت و پاش هاى بيهوده 
ــتگاه هاى  ــى خانواده ها و دس ــى هاى برخ و مانع تراش

مسوول بود.
كميسيون سياسى ـ اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى 

11 عضو اصلى و على البدل دارد.

الريجانى ، در نشست خبرى مشترك با رييس پارلمانى اتحاديه اروپا عنوان كرد :

مساله سـوريه ، بحث يك فـرد نيست



3روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1724  يكشنبه 17 آبان 1394  25 محرم 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1724 | November 8 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

 گرچه در سال هاي گذشته تهديدها و تحريم ها در 
بسياري از صنايع ايران محدوديت و كاستي هايي به 
وجود آورد اما به طور قطع موجب شد توليدكنندگان 
ــان را در بازارهاي جهاني  براي اينكه محصوالت ش
ــتر كرده و  ــاي خود را بيش ــد فعاليت ه عرضه كنن

برنامه هاي گوناگوني را در دستور كار قرار دهند.
با برداشته شدن تحريم ها انگيزه ها مضاعف شد، به 
ويژه اينكه توليدكنندگان فوالد به دنبال استفاده از 
اين فرصت هستند تا شرايط حاكم بر بازار فوالد كه 
ناشي از ركود در بخش ساختوساز است را تغيير داده 

و ادامه حيات واحدهاي فوالدي را تضمين كنند.
پاي سرمايه گذاران خارجي به كشور باز شود

ــم ها  ــدن تحري ــته ش ــام» و برداش ــس از «برج پ
ــاد كارخانه ها  ــر ايج ــد به فك ــدگان باي توليدكنن
ــتريان در  ــند چرا كه مش ــوالت جديد باش و محص
ــال تنوع كاالها  ــي و خارجي به دنب بازارهاي داخل
هستند و تا زماني كه حركت هاي نو در اين صنعت 
ــرمايه  ــاهد ورود س به وقوع نپيوندد نمي توانيم ش
ــيم. بهرام سبحاني، مديرعامل  گذاران خارجي باش
ــاره فضاي بعد از تحريم و  فوالد مباركه اصفهان درب
ــد: در اينباره  برجام در صنعت فوالد ايران مي گوي
ــرا فعاالن  ــود دارد زي ــبيني هاي فراواني وج خوش
ــت هاي زيادي در  اين حوزه بر اين باورند كه ظرفي
فوالدسازي ايران وجود دارد كه بايد به آنها اهميت 
ــود. وي مي افزايد: پس از برجام بايد به فكر  داده ش
ايجاد كارخانه ها و صنايعي باشيم كه در اين سال ها 
به دليل تحريم ها، محدوديت هايي در تأمين منابع 

مختلف از جمله منابع مالي آنها وجود داشته است.
وي خاطرنشان مي كند: فوالد؛ صنعت پرهزينه اي 
ــت كه نميتوان واحدهاي آن را با وام هاي يك تا  اس

سه ميلياردي بانكي احداث كرد. 
ــارد تومان  ــزار ميلي ــدود ه ــن صنعت ح ــراي اي ب
سرمايه گذاري الزم است بنابراين، اين رقم از طريق 
وام بانكي قابل تامين نيست حتي اگر امكان دريافت 
ــد با بهره هاي بانكي چنين وامي وجود داشته باش

 27 درصدي دريافت آن به صرفه نخواهد بود.
ــان بيان مي كند: بر  مدير عامل فوالد مباركه اصفه
همين اساس مجبوريم با فاينانس و وام هاي خارجي 
ــس از رفع تحريم ها  كار را پيش ببريم. اميدواريم پ
ــرمايه گذاران  ــبي ايجاد شده و پاي س فضاي مناس

خارجي به كشور باز شود.
ــه به ركود بازار جهاني فوالد  وي درباره اينكه با توج
ــي دارد، بيان مي  ــه منطق ــا افزايش توليد توجي آي
ــور تقريبي  ــت و به ط كند: ركود فعلي مقطعي اس
ــازار رخ مي  ــن ركودي در ب ــر دهه يكبار چني در ه
ــز دقيقا براي  ــال هاي 1381 و1382 ني دهد. در س
ــد و قيمت فوالد از  مدتي چنين وضعيتي حاكم ش
ــيد.وي تاكيد مي كند:  حدود 450 به 170 دالر رس
ــن ركود به  ــوان گفت كه اي ــاس مي ت بر همين اس
ــا نكته مهم  ــي دارد ام ــك منحني سينوس نوعي ي
ــود تمام اين افت و  آنكه مصرف فوالد در دنيا با وج
ــير صعودي دارد كما اينكه اين  ــه س خيزها هميش
ــال پيش  رقم از حدود يك ميليارد تن توليد 10 س
به حدود يك ميليارد و 860 ميليون تن رسيده كه 
رشدي 60 درصدي را نشان مي دهد. پيش بيني ها
ــال آينده اين  ــت كه در 10 س  هم حاكي از آن اس
ــيد. سبحاني  ظرفيت به دو ميليارد تن خواهد رس
تاكيد مي كند: در اين ميان نكته قابل توجه آنكه دوره 

ركود، بهترين دوره براي ساخت و احياي هر صنعتي 
ــمار مي آيد و با توجه به اينكه قيمت ها در كف  به ش
قرار دارد شرايط براي اين منظور بسيار فراهم است.

وي عنوان مي كند: پيش بيني مي كنيم پس از برجام 
شرايط براي توليدكنندگان فوالد بهتر شود و اهداف 

و انگيزه هاي بيشتري در اين حوزه به وجود آيد.
ــي به  وي تصريح مي كند: براي توليد فوالد دسترس
ــت  ــنگ آهن و انرژي از موضوعات مهم اس منابع س
ــران از منابع غني در اين  و با توجه به بهره مندي اي
بخش ها مي توان گفت كشور ما ازجمله كشورهايي 
است كه براي توليد فوالد ظرفيت هاي مناسبي دارد 
ــرمايه  و اگر ما به گونه  هاي برنامه ريزي كنيم كه س
گذاري ها در زمان پيك مصرف وارد فاز توليد شوند به 
طور قطع موفق خواهيم بود. مدير عامل فوالد مباركه 
اظهار مي كند: ما اكنون معادن غني سنگ آهن داريم 
ــنگ آهن سنگان با  و تنها در شرق كشور معدن س
بيش از يك ميليارد تن ذخيره را داريم و در كنار آن 

معادن يزد و كرمان هم وجود دارند.

 واردات بدون نظارت و اسكن كاالها به صورت رندمى به دليل حجم 
باالى ورود كانتينرها به برخى بنادر و گمركات كشور، احتمال واردات 

كاالهاى بى كيفيت و تاريخ مصرف گذشته را باال برد.
ــژه دارو مورد  ــور به وي اين روزها موضوع قاچاق برخى كاالها به كش
توجه مسووالن و رسانه ها قرار گرفته است؛ گرچه در وهله اول به نظر 
مى رسيد كه اين قاچاق از طريق مبادى غيررسمى صورت مى گيرد 
و بدون كنترل و نظارت ماموران گمركى و غيره است اما اخيرا برخى 
اظهارنظرهاى مسووالن دستگاه ها اين مساله را مطرح كرده است كه 
ــى از كاالها بدون نظارت و كنترل الزم از طريق همين مبادى  بخش

وارد كشور  مى شود.
ــوب  گرچه نمى توان گفت كه ورود كاالها از اين مبادى قاچاق محس
مى شود، زيرا واردات آنها در گمركات كشور به ثبت مى رسد اما فاقد 

كنترل هاى هوشمند و سيستماتيك اعالم شده است.
بر اساس آمارهاى غيررسمى ميزان قاچاق كاال به كشور ساالنه بيش 
از 20 ميليون دالر برآورد شده است كه اين ميزان قاچاق ضربه بزرگى 
به اقتصاد است. قاچاق لوازم آرايشى حدود يك ميليارد دالر و قاچاق 

دارو و سوخت هفت ميليارد دالر اعالم مى شود.
ــران هر يك دالر  ــيان رييس كل گمرك اي ــعود كرباس به اعتقاد مس
ــغل در خارج از كشور ايجاد  ــت كه يك ش قاچاق كاال به اين معنا اس
ــد به قيمت تمام  ــود و هر روز تاخير در ترخيص كاال يك درص مى ش

شده كاال  مى افزايد.
ــاورى هاى نوين و  ــتفاده از فن ــوان بهبود فرآيندها و اس البته نمى ت

دستگاه هاى پيشرفته طى سال هاى اخير در گمركات سراسر كشور 
را انكار كرد و كوتاه شدن زمان ترخيص كاالهاى وارداتى و صادراتى 
ــور، كمبودها  را ناديده گرفت، اما هنوز هم در برخى از گمركات كش
و كاستى هايى نمايان است. برخى از گمركات بزرگ كشور همچون 
ــهيدرجايى كه بخش اعظمى از فرآيند صادرات و واردات  گمرك ش
ــم با صف هاى  ــام مى دهند، هنوز ه ــور را انج و تجارت خارجى كش
ــد.در حال حاضر 88 گمرك و منطقه  كانتينرها براى كنترل مواجهن
آزادتجارى كه گمرك در آنها مستقر است در كشور فعاليت مى كنند 
ــهيد  ــن گمركات مربوط به گمرك ش ــترين حجم تجارت اي كه بيش
رجايى است به طوريكه در نيمه اول امسال 75/34 درصد از كل حجم 

تجارت خارجى كشورمان از طريق اين گمرك انجام شده است.
وى ادامه داد: چيزى در حدود چند هزار كانتينر كاال اسكن نمى شود و 
متأسفانه وقتى اسكن نمى شود هر كااليى به كشور ورود پيدا  مى كند. 
رييس سازمان تعزيرات حكومتى درباره اينكه آيا گمرك مسوول آن 
است؟ گفت: بر اين حجم كاال كه وارد كشور مى شود كنترل هوشمند 
و نظارت سيستمى صورت نمى گيرد بنا براين مى تواند منشأ بسيارى 

از قاچاق ها از جمله قاچاق دارو شود.
وى درباره اينكه تجهيز اين دستگاه ها با چه كسى است افزود: گمرك 
مى گويد براى تجهيز به اسكنرهاى بيشتر شش تا هفت ميليارد تومان 

نياز است كه اينها بايد از بودجه هاى سازمانى و دولتى تأمين شود. 
ــت به صورت  ــود. ممكن اس ــاى وارده كنترل نمى ش بقيه كانتينره
ــد گمرك به  ــى كند باي ــن كفايت نم ــوند اما اي ــكن ش تصادفى اس

ــود كه بتواند همه كانتينرهاى وارده را اسكن  سيستم هايى مجهز ش
كند.

ــيان رييس كل  ــعود كرباس ــت كه پيش از اين مس اين در حالى اس
ــتباهي به مردم  ــد آدرس اش ــه نباي ــد بر اينك ــران با تاكي گمرك اي
ــد  ــه باي ــود بلك ــاق نمي ش ــمي كاال قاچ ــادي رس ــت: از مب داد گف
ــن نكته كه  ــمي را گرفت. وى به اي ــير غيررس ــوي واردات از مس جل
ــت،  ــور باال اس ــراى گمركات كش ــتگاه ها ب ــاى خريد دس هزينه ه
ــتگاه ايكس رى  ــت كه گمرك داراى 13 دس ــاره و بيان كرده اس اش
ــتگاه ها 16  ــتقر كرده و ارزش خريد اين دس ــت كه در مرزها مس اس
ــخت ــت كه به دليل هزينه باال، امكان خريد آن س ميليارد تومان اس

 است.
تمامى اين مشكالت قاچاق كاال از طريق مبادى رسمى به نحوى است 
كه جمشيدى آن را به جز عدم پرداخت ماليات و عوارض واردكنندگان 
ــور كه كنترل آنها سخت  مى داند. وى از تعداد زياد گمركات در كش
است، انتقاد كرد و گفت: ما بايد در بحث قاچاق كاال در دو سه حيطه 
ــد در اين  ــت و باي ــم كه يك حيطه نظارت اس ــدى انجام دهي كار ج
خصوص تجميع صورت گيرد و بعد نظارت را به يك بخش بسپاريم. 

بايد به جاى برخورد با مغازه ها گمرك را اصالح كنيم و نظام مالياتى 
را سفت بگيريم و اگر اين اصالحات صورت گيرد مسلما از حجم ورود 
كاالهاى قاچاق به كشور كاسته خواهد شد. وى در بيان بعد دوم قاچاق 
ــت، كانون هاى ثروت و  ــودآور اس كاال مطرح كرد كه چون قاچاق س

قدرت فشار مى آورند.

ــط سازمان  ــال توس  هفت طرح معدن و صنايع معدنى تا پايان س
ــران راه اندازى  ــى اي ــع معدن ــازى معادن و صناي ــعه و نوس توس

مى شود.
ــال جارى قرار است 10 طرح  ــاس پيش بينى ها تا پايان س براس
ــه  ــكله منطق ــرح اس ــه ط ــون س ــه تاكن ــود ك ــدازى ش راه ان
ــك و پايلوت  ــور و بيابان ــزى،  پتاس خ ــى و فل ــژه صنايع معدن وي
ــون دالر افتتاح  ــذارى 95 ميلي ــرمايه گ ــوم كك با رقم س پترولي

شده  است.
ــفيدآبه،    ــوان س ــرح آنتيم ــت هفت ط ــرار اس ــاس، ق بر اين اس
ــادگان،   ــفنجى ش ــن اس ــوج،   آه ــوم كهن ــوت تيتاني پايل

ــواد كوه،    ــويى س ــفنجى چهار محال و بختيارى،   زغال ش آهن اس
ــده) و احداث جاده و  ــالن ريخت آلومينيوم المهدى(واگذار ش س
ــرمايه گذارى 277 ميليون دالر راه  خطوط انتقال برق با ارزش س

اندازى شود.
ــفنجى  ــن اس ــروژه آه ــارى دو پ ــال ج ــاى س ــان طرح ه در مي
ــا 120 ميليون  ــدام ب ــال و بختيارى هر ك ــار مح ــادگان و چه ش
ــود اختصاص  ــرمايه گذارى را به خ ــهم از س ــترين س دالر،  بيش

داده اند. 
ــدرو در ــه ايميـ ــى ك ــذارى طـرح هـــاي ـــرمـايه گـ ارزش س

ــون دالر  ــه 372 ميليـ ــد، ب ــى كنـ ــارى افتتـاح م ـــال جـ  س
مـى رسد.

ــازان داخلى از برنامه توليد خودرو در سال جارى تا حد  خودروس
ــه شوراى سياست  ــتند. جديد ترين جلس قابل توجهى عقب هس

گذارى خودرو با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
ــازان داخلى از برنامه توليد  در اين جلسه عنوان شد كه خودروس
ــتند به گونه اى كه در هفت ماهه  خودرو در سال جارى عقب هس
ــبك تنها 69 درصد برنامه محقق  ــال در حوزه خودروهاى س امس
شده است. همچنين در حوزه خودروهاى سنگين نيز در هفت ماهه 
امسال تنها 25 درصد از برنامه توليد سال جارى محقق شده است.
ــازان داخلى از برنامه توليد خودرو در سال  عقب ماندن خودروس
جارى در حالى است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد حدود 
ــتگاه خودرو را در برنامه سال جارى  يك ميليون و 400 هزار دس

خود پيش بينى كرده است.
در جديد ترين جلسه شوراى سياست گذارى خودرو وزير صنعت، 
ــازان و قطعه سازان  ــتفاده خودروس معدن و تجارت خواستار اس
ــراى مذاكره با  ــودرو ب ــن المللى صنعت خ ــت همايش بي از فرص
ــى و انتقال دانش  ــازان خودروى خارج ــازان و قطعه س خودروس
ــد. در اين زمينه محمدرضا نعمت زاده از  ــور ش فنى به داخل كش
قطعه سازان خواست در حاشيه سومين همايش بين المللى صنعت 
خودرو نمايشگاه قطعات را نيز برگزار و از اين طريق به دنبال توليد 

مشاركتى با قطعه سازان مطرح بين المللى باشند.

ــكن، نبود متقاضى را دليل محكمى بر رد ادعاى رسيدن  يك كارشناس مس
قيمت مسكن به كف عنوان كرد.

ــقاقى اظهار كرد: وقتى ما صحبت از رسيدن قيمت مسكن به كف شهريار ش
ــت كه  مى كنيم مخاطب بايد بتواند ادعاى ما را بپذيرد؛ زيرا واقعيت اين اس
ــكن در سال 1391 توانايى  مردم با توجه به جهش 300 درصدى قيمت مس

خريد ندارند و تقاضا هنوز كمتر از عرضه است.
ــبت به  ــيدن بازار به كف قيمت، نس وى افزود: بايد ببينيم ارائه تحليل از رس
تورم 300 درصد سال 1391 محاسبه شده يا نسبت به درآمدهاى فعلى. اگر 
بخواهيم نسبت به درآمدهاى فعلى، نتيجه گيرى كنيم بايد به عرضه و تقاضا 
رجوع كنيم. وقتى تعداد معامالت نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/8 درصد 
و نسبت به شهريورماه 4/10 درصد كاهش داشته يعنى تقاضا روز به روز كمتر 
از عرضه شده، پس نمى توانيم صحبت از رسيدن مسكن به كف قيمت كنيم. 
اين كارشناس مسكن با اشاره به تحليل بانك مركزى مبنى بر اينكه ماه هاى 
ــبى براى ورود خريداران مصرفى به بازار مسكن خواهد  پيش رو، زمان مناس
بود، تاكيد كرد: اين سياست بيشتر در خدمت سازندگان و فروشندگان است 
ــكن با يك  ــقاقى، در بخش مس نه در خدمت متقاضيان مصرفى. به گفته ش
تورم جدى مواجهيم و متقاضيان قدرت خريد ندارند. فروشندگان هم حاضر 
ــتند قيمت ها را تعديل كنند. به همين دليل قيمت ها ساكن است اما با  نيس
ــت. بنابراين زمانى مى توان گفت قيمت  درآمد عمومى جامعه در تعادل نيس
ــيده كه متقاضيان مثل چهار سال پيش توان خريد واحد  مسكن به كف رس

مسكونى داشته باشند.

ــكن به نبود آمار و ارقام صحيح  ــكالت بخش مس وى اظهار كرد: يكى از مش
ــض از يك بخش ارائه  ــوول، آمارى متناق برمى گردد. پيش آمده كه دو مس
مى دهند. حجم و نقاط مورد بررسى در آمار مهم است. مثال بايد ذكر شود كه 
نتايج استخراج شده مربوط به فالن تعداد مسكن در فالن نقطه شهر است تا 

مخاطب تكليف خود را بداند.
اين كارشناس مسكن با اظهار ترديد نسبت به صحت آمار ارائه شده از آخرين 
تحوالت بازار مسكن گفت: طبق اين آمار قيمت خانه در تهران نسبت به مدت 
ــال قبل 9/0 درصد افزايش يافته؛ در حالى كه نرخ اجاره بها 4/12  مشابه س
ــكن و اجاره بها 5/11  ــت. يعنى بين رشد قيمت مس درصد افزايش يافته اس

درصد اختالف وجود دارد كه با منطق جور در نمى آيد.

خودروسازان از برنامه عقب اندراه اندازى هفت طرح معدنى تا پايان سال رد شدن ادعاى رسيدن قيمت مسكن به كف

اخبار كوتاه فوالد مباركه

ــاورزى از رشد 700 درصدى   رييس مركز توسعه مكانيزاسيون كش
ــاورزى در دو سال اخير  ــين آالت و ادوات كش ــازى ماش استانداردس

خبر داد.
ــال اخير استانداردسازى  كامبيز عباسى با بيان اينكه در حدود دو س
ماشين آالت و ادوات كشاورزى با رشد 700 درصدى همراه بوده است، 
ــرمايه گذارى خوبى كه در بخش  اظهار داشت: اين مساله به دليل س

صورت گرفته، اتفاق افتاده است.
ــرمايه گذارى  ــال اخير فضاى س ــاره به اينكه طى دو سه س وى با اش
ــاورزى در كشور ايجاد شده است،  خوبى در زمينه مكانيزاسيون كش
ــرمايه گذارى در  ــن دوران به عنوان دوران طاليى س اضافه كرد: از اي
ــعه  ــود. رييس مركز توس ــاورزى ياد مى ش ــيون كش حوزه مكانيزاس
مكانيزاسيون كشاورزى با اشاره به تدوين برنامه جامع 12 ساله براى 
ــور در تمامى زيربخش ها، افزود:  توسعه مكانيزاسيون كشاورزى كش
ــب با اين برنامه نيز ايجاد شده  خطوط اعتبارى مكانيزاسيون متناس
ــش از 1550 ميليارد تومان  ضمن اينكه طى خطوط اول و دوم آن بي

اعتبار در حوزه، جذب شده است.
عباسى با بيان اينكه روند جذب اعتبار، كند پيش مى رود، اضافه كرد: 
ــال همراهى و همدلى اين است كه با  توقع ما از بانك كشاورزى در س

بخش كشاورزى همكارى بيشترى داشته باشند. 
ــاورزى،  ــيون كش وى با بيان اينكه مهم ترين ركن در حوزه مكانيزاس
ــن، وضعيت  ــت افزود: توجه به فناورى هاى نوي ــرمايه گذارى اس س
ــرايط اقليمى از  ــيون مبتنى بر ش ــور و توسعه مكانيزاس اقليمى كش
ــت كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار  جمله مهم ترين مواردى اس

بگيرد.

ــا پايان  ــى ت ــاى داخل ــد خودروه ــى خري ــون تومان ــت وام 25 ميلي پرداخ
ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد يافت.

ــارت و بانك  ــن وزارت صنعت، معدن و تج ــده بي  طبق تفاهمنامه منعقد ش
مركزى، پرداخت وام خريد خودرو از هجدهم ماه جارى (آبان) آغاز خواهد شد.
ــت گذارى خودرو عنوان  ــه شوراى سياس در اين زمينه در جديدترين جلس
ــاس تفاهم صورت گرفته بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و  شده كه براس
بانك مركزى، پرداخت وام 25 ميليون تومانى خريد خودرو تا پايان ارديبهشت 

ماه 1395 ادامه خواهد يافت.
بهره وام 25 ميليون تومانى خريد خودرو 16 درصد بوده و بازپرداخت آن بسته 

به انتخاب خريداران، حداكثر تا هفت سال خواهد بود.
طبق آنچه كه اعالم شده، خريداران براى دريافت اين وام نيازى به مراجعه به 
بانك نداشته و از طريق نمايندگى هاى فروش خودروسازان اعتبار وام خريد 

به آنها تعلق خواهد گرفت.

 با دست يابي به داش فني بومي سازي سيستم توزين (لودپين هاي) 
ــازي و نورد پيوسته سبا،  ــقفي فوق حساس فوالد س جرثقيل هاي س
ــرل و مونيتورينگ مجهز  ــن، كنت ــتم توزي ــن جرثقيل ها به سيس اي

گرديد.
ــرات جراثقال هاي  ــري و تعمي ــس راهب ــك محمدي ريي مهرزاد مل
فوالدسازي و نورد سبا با اعالم اين خبر افزود: با دستيابي به تكنولوژي 
ساخت اين تجهيز كه در انحصار كشورهاي آلماني و آمريكائي بود از 
اين پس امكان بكارگيري اين تجهيز بر روي كليه جرثقيل هاي موجود 

در شركت فوالد مباركه فراهم شد.
ــماره 6 و 8 ناحيه سبا  وي ادامه داد: اين طرح كه بر روي جرثقيل ش
ــازي شد قابليت ضبط اطالعات بر  با ظرفيت 260 و 270 تن پياده س
روي سيستم مربوطه و انتقال اطالعات از طريق وايرلس و شبكه فوالد 
ــط با رمز ورود  ــته و اين امكان را دارد واحدهاي مرتب مباركه را داش

مربوطه كليه اطالعات را بررسي و چك نمايند. 
ــزار ، پارامترهاي جرثقيل  ــتفاده از نرم اف ــوان با اس ضمن اينكه مي ت
ــبكه تنظيم  ــل را از طريق ش ــن لودس ــاال و پايي ــدود ب ــل ح از قبي

كرد.
ــرق واحد جرثقيل هاي ــناس ب در همين رابطه علي رضاقليان كارش

ــاخت لودپين ها  ــان كرد: فرآيند طراحي و س ــقفي نيز خاطر نش  س
ــاله با توانمندي كاركنان شركت فوالد مباركه  طي يك پروسه يك س
ــا برنامه ريزي  ــگران فن آور زنده رود ب ــركت دانش بنيان كاوش و ش
ــرداري  ــره ب ــال به ــه و در ح ــورت گرفت ــه گام ص ــق و گام ب دقي

مي باشد.
ــرل از  ــن و كنت ــتم توزي ــه سيس ــن ك ــه اي ــه ب ــا توج ــن ب همچني
ــا ايجاد  ــد ب ــد، مي توان ــل مي باش ــك جرثقي ــي ي ــزات حيات تجهي
ــل، ثبت  ــل حم ــار قاب ــن ب ــه توزي ــي الزم از جمل ــي تجهيزات ايمن
ــش هاي  ــاي بخ ــل و دماه ــي جرثقي ــاي الكتريك ــان موتوره جري
ــيار مؤثر ــزات بس ــول عمر تجهي ــودن و ط ــي ب ــف در عمليات مختل

 باشد. 
ــقفي نيز در  ــاي س ــيفت فرمن واحد جرثقيل ه ــرلك ش ــعيد س س
ــن موفقيت  ــت يابي به اي ــه مزاياي دس ــات مربوط ب تكميل اطالع
ــاري كه  ــبه مقدار ب ــر محاس ــتم عالوه ب ــن سيس ــا نصب اي گفت: ب
ــود، مي توان در هر لحظه جريان موتورهاي  توسط قالب حمل مي ش
ــد ضمن  تراورس را مانيتور كرد و از وضعيت حرارت موتورها آگاه ش
ــتم اين امكان را مي دهد كه در شيفت هاي مختلف،  اينكه اين سيس
ــي  ــر فرمان دادن اصولي به جرثقيل بررس عملكرد اپراتورها را از نظ

كرد.
ــان در خاتمه از مديريت ناحيه، واحدهاي بومي سازي ، بازرسي  ايش
ــي فني جرثقيل ها و همچنين  ــيون و ابزاردقيق، بازرس فني اتوماس
ــان برق واحد، تشكر و  گروه تعميرات واحد جرثقيل ها به ويژه بازرس

قدرداني كردند.

رشد 700 درصدى استانداردسازى 
ماشين آالت كشاورزى

اعتبار وام خودرو تا پايان ارديبهشت 95

بومى سازى سيستم توزين 
جرثقيل هاى سقفى فوق حساس

 گرچه در سال هاي گذشته تهديدها و تحريم ها در 
بسياري از صنايع ايران محدوديت و كاستي هايي به 
وجود آورد اما به طور قطع موجب شد توليدكنندگان 
ــان را در بازارهاي جهاني  براي اينكه محصوالت ش
ــتر كرده و  ــاي خود را بيش ــد فعاليت ه عرضه كنن

با برداشته شدن تحريم ها انگيزه ها مضاعف شد، به 
ويژه اينكه توليدكنندگان فوالد به دنبال استفاده از 
اين فرصت هستند تا شرايط حاكم بر بازار فوالد كه 
ناشي از ركود در بخش ساختوساز است را تغيير داده 

ــم ها  ــدن تحري ــته ش ــام» و برداش ــس از «برج پ
ــاد كارخانه ها  ــر ايج ــد به فك ــدگان باي توليدكنن
ــتريان در  ــند چرا كه مش ــوالت جديد باش و محص
ــال تنوع كاالها  ــي و خارجي به دنب بازارهاي داخل
هستند و تا زماني كه حركت هاي نو در اين صنعت 
ــرمايه  ــاهد ورود س به وقوع نپيوندد نمي توانيم ش
ــيم. بهرام سبحاني، مديرعامل  گذاران خارجي باش
ــاره فضاي بعد از تحريم و  فوالد مباركه اصفهان درب
ــد: در اينباره  برجام در صنعت فوالد ايران مي گوي
ــرا فعاالن  ــود دارد زي ــبيني هاي فراواني وج خوش

روايت ولخرجى قاچاقچيان در مرزها؛

 موريانه اى كه اقتصاد را مى خورد!

 گرچه در سال هاي گذشته تهديدها و تحريم ها در  گرچه در سال هاي گذشته تهديدها و تحريم ها در 

مديرعامل فوالد مباركه: 

ظرفيت هاى زيادى در فوالدسازى هاى ايران وجود دارد
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عکس روز 

دریچه

کشاورزی عمودی، راهکار   خروج از بحران غذا زمستان گذشته، بیرون انباری با مس��احت 2800 مترمربع واقع 
در 65 کیلومتری شیکاگو )در آمریکا(، چنان برفی باریده بود که 
چیزی نمانده بود در آن منطقه رکورد بزند، اما وقتی به درون انبار 
 قدم می گذاش��تید، انگار نه انگار که در دل زمستان هستید. آنجا 
پر از نورهای ال ای دی قرمز و آبی رنگ و محصوالتی از کاهو و دیگر 
سبزیجات بود. این انبار در واقع بزرگ ترین مزرعه عمودی ایاالت 

متحده است.
رابرت کوالنگلو، صاحب این مزرعه، س��بزیجات متفاوت ازجمله 
ریحان ب��ه ص��ورت هیدروپونیک )روش کش��ت ب��دون خاک( 
 تولید کرده و با اس��تفاده از یک جریان دائم��ی آب مغذی، آنها را 
 بی وقفه آبیاری می کند. این س��بزیجات در قفس��ه هایی کاشته 
می شوند که هشت متر ارتفاع داشته، زیر آنها المپ های مخصوص 
»ال ای دی« کار گذاشته شده است، به طور مرتب تحت نظر رایانه 

ها قرار دارند و اغلب هفته ای دوبار محصول می دهند.
بنا به گفته کوالنگلو، آنها در مکانی با مس��احت ک��م، می توانند 
در 365 روز س��ال، محصوالت��ی در حج��م باال برداش��ت کنند. 
 محصوالت هرگز در معرض باران های س��یل آس��ا یا خشکسالی 
قرار نمی گیرند. هوای انبار به راحتی کنترل می شود و همیشه در 

بهترین و عالی ترین وضع قرار دارد.
این روزها کش��اورزی عمودی در محیط بس��ته در ب��ازار فروش 
گیاهان محلی و همچنین س��بزیجات زود فاس��د ش��دنی مانند 
کل��م پیچ، ش��اهی آب��ی و کاهو جای��گاه وی��ژه ای پی��دا کرده و 

بسیار س��ودآور اس��ت. این نوع کش��اورزی، نیاز به آفت کش ها 
 را حذف کرده و از خراب ش��دن س��بزیجات هن��گام جابه جایی 

به اقصی نقاط کشور جلوگیری می کند.
 همچنی��ن ب��ه دلی��ل ع��دم نی��از ب��ه تراکتوره��ای مزرع��ه و 
کامیون های یخچال دار، از تولید کربن رو به افزایش در اتمس��فر 
به طور چشمگیری می کاهد. درضمن با کشاورزی عمودی، نیاز 
رو به رش��د محصوالت تازه بین ساکنان ش��هری طبقه متوسط 

برطرف می شود.
بس��یاری از افراد معتقدند چنانچه کش��اورزی عمودی در آینده 
جایگزین شیوه های کشاورزی رایج ش��ود، می تواند بحران مواد 
غذایی سراسر دنیا را از میان بردارد. پیش بینی می شود تا اواسط 
این قرن، 66 درصد جمعیت کره زمین در شهرها ساکن خواهند 
بود و این موضوع بحرانی برای سیر کردن انسان های روی زمین 

ایجاد خواهد کرد.
 با افزایش تقاض��ای روزافزون و فش��ار به زمین های کش��اورزی 
به همراه خشکسالی و س��یل، بیشتر محصوالت در معرض صدمه 
دیدن و از بین رفتن هس��تند. در نتیجه قیمت مواد خوراکی نیز 
افزایش می یابد. یک راه حل موثر ب��رای مواجهه با این وضعیت، 
تولید مواد خوراکی در شهرهاست، جایی که مردم به آن نیاز مبرم 

دارند و کشاورزی عمودی می تواند اینجا به کمک بیاید.
 بس��یاری از اف��راد در سراس��ر دنی��ا از م��دت ه��ا پیش س��راغ 
فن��اوری ه��ای موج��ود رفت��ه و با ص��رف میلی��ون ه��ا دالر به 

 پ��رورش محصوالت عم��ودی در فضاه��ای بس��ته پرداخته اند. 
 به ط��ور مثال در ش��رق ژاپ��ن، یک دانش��مند گیاه ش��ناس در 
کارخانه ای با استفاده از کشاورزی عمودی توانسته است در عرض 
یک روز 10 هزار دسته کاهو برداشت کند. همینطور در نیوجرسی 
یکی از استادان کشاورزی دانش��گاه کرنل با کمک همکاران خود 
 توانس��ت یک کارخانه قدیمی فوالد را به مزرعه ای با مس��احت 
21 کیلومترمربع تبدیل کرده و به کشاورزی عمودی بپردازد. این 
مزرعه توان تولید 900 تن محصول را در سال دارد. این نوع مزارع 
جدید کمتر از م��زارع معمول، آب مصرف می کنند و بیش��ترین 

بازدهی را دارند.
طیف��ی از نورهای آبی و قرمز، که برای فتوس��نتز در س��بزیجات 
برگدار مطلوب اس��ت، در این مزارع اس��تفاده می ش��ود و وقتی 
گیاهان زی��ر این نورهای تنظیم ش��ده ق��رار می گیرن��د، انرژی 
را برای رش��د طولی مصرف نم��ی کنند. بلکه ب��ه صورت عرضی 
رش��د می کنن��د و برگ ه��ای آنه��ا انبوه ش��ده و م��واد مغذی 
 بیشتری در آنها تولید می ش��ود. در ضمن طی زمان کمتری نیز 
رش��د می کنند. به طور مث��ال برخی س��بزیجات کوچک تقریبا 
ه��ر 12 روز یک ب��ار تولید می ش��وند و برخی دیگر ه��ر 30 روز 
یک بار. همچنین س��بزیجاتی مانن��د کلم را ه��ر 35 روز یک بار 
 می توان برداش��ت ک��رد. این در حالی اس��ت که در کش��اورزی 
به شیوه سنتی معموال در هر فصل یک یا دو بار می توان محصول 

را برداشت کرد.

خبر
جوجه تیغی یا خارپشت به جانوران پستانداری گفته می شود 
که در خانواده خارپش��ت ها قرار می گیرن��د. جوجه تیغی ها 

همه چیزخوار و از راسته پستانداران حشره خوار هستند.
در مجموع 1۷ گونه جوجه تیغی در نقاط مختلف آسیا، اروپا 
و آفریقا شناسایی شده که در پنج رده زیستی جای می گیرند. 

این حیوان، در استرالیا و آمریکا نیست. 
نزدیک ترین خویش��اندان این جانور، حش��ره خوارها یعنی 
اعض��ای خان��واده ی Soricidae هس��تند ک��ه ظاه��ری 
ش��بیه موش کور دارند؛ اما مث��ل جوجه تیغی ها به راس��ته 
حشره خوارها تعلق دارند. جوجه تیغی ها از پستانداران اولیه 
به شمار می روند و مثل اغلب آن ها به زندگی شب زی و رژیم 

غذایی حشره خواری خو گرفته اند.
جوجه تیغ��ی تقریب��ا در تمام مناط��ق دنیا موجود اس��ت، 
همچنین در ایران و به ویژه در مناطق گرمس��یری زیاد است 

وبه گویش محلی هرمزگانی به آن »ُزُزه« می گویند.
این جانور به وسیله ی خارهای که برپشتش قرار دارد از خود 
دفاع می کند. این خارها در واقع موهایی توخالی هستند که 
 با کراتین موجود در آن ها باعث تیزی و س��فتی شده است و 

بر خالف باور عمومی، سمی نیست.
احس��اس خط��ر،  اغل��ب در هن��گام   جوجه تیغی ه��ا 
خ��ود را به ص��ورت گلول��ه در می آورند، ب��ه طوری که تمام 

تیغ های آن ها رو به سمت بیرون قرار می گیرد. 
 تم��ام گونه ه��ای جوج��ه تیغی 

از این مکانیسم دفاعی بهره مند هس��تند؛ اما موفقیت آن ها 
بستگی به میزان تیغ های شان دارد. به همین دلیل گونه هایی 
از جوجه تیغ��ی که ب��رای وزن کمت��ر از تیغ ه��ای کمتری 
برخوردارند، بیش��تر تمایل دارند تا از دش��من ف��رار کرده و 
گاهی به او حمله کنند و از تیغ های ش��ان ب��ه عنوان آخرین 

حربه استفاده کنند. 
پرندگان ش��کاری به ویژه جغد، راس��و، روباه، گرگ، گورکن 
 و خدن��گ، از جمل��ه دش��منان طبیع��ی جوج��ه تیغی ها 

به شمار می روند.
مشخصات جوجه تیغی

طول تقریبی و متوس��ط جوجه تیغی در حدود 19 سانتیمتر 
 اس��ت، و طول ُدَم��ش در ح��دود 2/5 س��انتی متر اس��ت، 
خار پشتش س��یاه، و در نهایت به رنگ س��فید کمی مایل به 
خاکی منتهی می ش��ود. اما رنگ ش��کمش س��فید همراه با 
رنگ خاکی مانند اس��ت. جلوی صورتش از موهای س��فید، 

پوشیده است.
»جوجه تیغی گوش دراز« یکی از کوچک ترین جوجه تیغی ها 
 اس��ت ک��ه در مناط��ق ش��به صح��راوی زندگ��ی می کند. 
 از ای��ن ن��وع جوجه تیغی در ش��به جزی��ره عربس��تان زیاد 
 وجود دارد. گوش های درازش باش��نیدن صدا از اماکن دور 
به او کمک می کند؛ همچنین حس شامه قوی دارد و می تواند 

از نقاط متفاوت قربانی خود را تشخیص دهد.
س��الی یک ب��ار می زاید، به بچه اش ش��یر می دهد، س��رش 
کوچک است و گردن ندارد، بینی اش کمی دراز 
است، پاهایش کوتاه و تمام بدنش از خار 
پوشیده است. هروقت احساس 
خط��ر ک��رد مانن��د ی��ک 
 توپ خ��اردار جمع،

 گرد یا گلوله 
می شود.

 جوجه تیغی ه��ا معم��وال ب��ه دلی��ل وج��ود ای��ن تیغ ه��ا 
برپش��ت ش��ان بی باکن��د؛ زی��را اگ��ر ب��ا خط��ری روبه رو 
ش��دند می توانند به ش��کل یک گلول��ه خ��ارداری درآیند، 
 و معم��وال دش��منان طبیع��ی، ب��ه آنه��ا کاری ندارن��د؛ 
اما بیش��تر جوجه تیغی ها روی جاده ها که خارهای ش��ان در 
برابر اتومبیل ها حفاظی به حساب نمی آیند، کشته می شوند.

 در زمس��تان می خوابند، و در به��ار برمی خیزن��د. در پاییز 
به جفت گی��ری و زاد ولد می پردازند. بیش��تر در ش��ب های 

مهتابی ظاهر می شوند.
تغذیه

جوجه تیغی ها در طول روز می خوابند، عصرها در جستجوی 
 غذا به بیرون می روند، حتی گاهی تا نیم فرس��نگ از پی غذا 
 راه ط��ی می کنن��د. آنه��ا از حش��رات، حلزون ه��ا، لیس��ه، 
الرو حشرات و به ندرت قورباغه و مارمولک، »تخم پرندگان«، 
»میوه ج��ات«، »م��ار«، »کرم ها«، موش، صم��غ درختان و 

سبزیجات صحرایی، تغذیه می کنند.
جوجه تیغی ها غذای خ��ود را عمدتا به کم��ک حس بویایی 
می یابند. جوجه تیغی ها در مقایس��ه با اندازه جثه ش��ان زیاد 
غذا می خورند. در س��رمای زمس��تان هنگامی که غذا دیگر 
به وفور در دس��ترس نیس��ت، زمس��تان خوابی می کنند و از 
 ذخی��ره چربی ک��ه در فصل فراوان��ی غذا ذخی��ره کرده اند، 

استفاده می کنند.
یکی از دشمنان جوجه تیغی، روباه اس��ت که به گونه بسیار 
متفکران��ه ای جوجه تیغی را ش��کار می کند؛ ب��ه این صورت 
که حی��وان را که به ص��ورت گرد در آمده به س��مت آب هل 
می دهد و می برد. جوجه تیغی به مح��ض تماس با آب برای 
 جلوگی��ری از غ��رق ش��دن، خ��ود را 
ازحال��ت گلول��ه ای خ��ارج 
م��ی کن���د، 

 درهمی��ن لحظه، روب��اه بادندان ی��ا پنجه، ش��کم حیوان را 
پاره می کند.

زیستگاه
در زیستگاه ها و قلمرو بیابان های شنی، دره های کوهستانی، 
 دش��ت ها، مناطق خاکی ونرم ک��ه دارای درختچه باش��د،

این جانور النه اش را در زیر زمین می سازد.
جوجه تیغی، عاش��ق آب وهوای لطیف و آزاد است، بنابراین 
 هنگام س��اختن النه زیر زمین، دو درب برای آن می س��ازد، 
 یکی رو به س��مت ش��مال و دیگ��ری رو به س��مت جنوب، 
به طوری که هروقت باد از سوی شمال باشد به درون النه وارد 
شود و از درب جنوبی خارج شود، همچنین اگر هوای جنوبی 
باشد، از س��مت شمال خارج ش��ود، به این صورت النه اش را 

همیشه خنک نگه می دارد.
 جوجه تیغی، بیش��تر در ش��ب ه��ای مهتابی و زی��ر نور ماه 

به دنبال غذا می رود.
زاد ولد

جوجه تیغی معموال از آغ��از ماه ژوئیه تا اواخر ماه س��پتامبر 
زادولد می کند. جوجه تیغی ماده، بین 3 ت��ا 6 بچه می زاید؛ 
مدت بارداری در حدود ۴0 روز اس��ت. ماده ها سالی یک بار 

می زایند.
بچه ها، بع��د از والدت، خار به پش��ت ندارن��د و لخت و کور 
هستند، بعد ۷ روز چشم باز می کنند، و بعد 21 روز می توانند 
غ��ذا بخورن��د. جوجه تیغی حیوانی ش��برو اس��ت، در روزها 

می خوابد، و فقط در شب از النه خارج می شود.
 مهم ترین اس��تفاده ای ک��ه می ت��وان از جوج��ه تیغی کرد 
در کنترل آفات درکش��اورزی اس��ت؛ به طوری که هر عدد 
 جوجه تیغی قادر است 200 گرم حشره را در هر شب خورده و 
 بدی��ن طریق ب��ه کنترل آف��ات و حش��رات در کش��اورزی 

کمک کند.

بر اساس مطالعه اخیر دانش��مندان، میزان یخ های موجود در بخش 
 غربی قطب جن��وب، به اندازه ای اس��ت که در صورت ذوب ش��دن، 
می تواند منجر به باال رفتن س��ه تا چهار متری س��طح آب دریاهای 

جهان شود.
این موضوع عواقب و خطراتی مانند آب گرفتگی و س��یل در مناطق 
س��احلی را در پی داشته و به ویژه در ش��هرهای ساحلی پرجمعیت، 
خطرساز خواهد بود. بر اس��اس مطالعات پژوهش��گران، در شرایط 
وخیم، این اتفاق می تواند طی تنها چند س��ده رخ داده و تمامی این 

یخ ها آب شوند.
»پیتر کانوی«، یکی از پژوهش��گران در حوزه بررسی این تغییرات، 
 در ای��ن ارتباط م��ی گوید: » هن��وز بی��ش از 9۷ درص��د از مناطق 
 قطب جنوب، توس��ط یخ پوش��انده ش��ده و بحث گرمایش زمین و 
ذوب یخ های قطبی به این معنی نیس��ت که تمام��ی این یخ ها آب 
ش��ده اند. باید در نظر داش��ت که ذوب ش��دن این یخ ها آغاز شده 
 و متاس��فانه در ص��ورت ذوب تنها قس��مت کوچکی از ای��ن یخ ها، 
حجم زیادی از آب وارد اقیانوس ها شده که شاهد افزایش سطح آب 

دریاها در تمام جهان خواهیم بود«.
گفتنی اس��ت هنوز بخش عم��ده ای از یخ های قطبی س��الم بوده 
 و می��زان کم��ی کاهش در ی��خ ه��ای موج��ود در جزی��ره روبرت 
قطب جنوب مشاهده می شود. در همین زمینه »آنجلیکا کاسانوا«، 
متخصص زیس��ت شناس��ی گیاهی، می گوید: » میزان یخ های این 
 جزیره از زمان��ی که آن را در حدود 20 س��ال پیش مش��اهده کرده 

تا به امروز کاهش داشته است«.
افزای��ش رش��د گیاه��ان در کره زمی��ن و عق��ب نش��ینی مناطق 
قطبی، نش��انه های اولی��ه اخطار در م��ورد آن چه که قرار اس��ت به 
 وقوع بپیوندد محس��وب می شود. وی در ادامه س��خنان خود افزود: 
»بر اساس اطالعات موجود، مناطق قطب جنوب در سراسر دنیا شاهد 
بیشترین میزان افزایش دما بوده و طی 50 سال گذشته، میزان دمای 
این منطقه در حدود سه درجه افزایش پیدا کرده است. ما اعتقاد داریم 
تمامی نشانه های وقوع تغییرات آب و هوایی در سیاره ما قابل مشاهده 
است و گرمایش زمین تنها بخش��ی از این واقعه محسوب می شود«.  
این موضوع از این منظر نیز دارای اهمیت است که تنها میزان دمای 
محیط اطراف مناطق قطبی افزایش نیافته است، بلکه به دلیل ایجاد 
تغییر در نوع وزش بادهای جهان��ی، میزان زیادی آب گرم به مناطق 
تحتانی یخ های زیرین بخش غربی قطب جنوب وارد شده و در حال 

ذوب کردن آنها است.
بانک جهانی نیز پیش از این در هشداری اعالم کرده بود که در صورت 
عدم انجام اقداماتی مناسب جهت پیش��گیری از این رویداد، برخی 
شهرهای مهم س��احلی در سراس��ر دنیا از قبیل بمبئی، گوانگ ژو و 

نیویورک ،دچار آب گرفتگی شده و به زیر آب فرو خواهند رفت.

تاثیر گرمایش جهانی 
در غرق شدن شهرهای ساحلی

آشنایی با زندگی جوجه تیغی



5روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1724 |   يكشنبه 17 آبان 1394 | 25 محرم 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1724 |  November 8،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

دريچه

ــوزش از راه دور وزارت  ــز آم ــر مرك ــاهمرادى، مدي ــودرز ش گ
ــم فورى در  ــش كه «آيا ديپل ــخ به اين پرس ــوزش و پرورش، در پاس آم
ــت: خير، چنين چيزى  ــود؟»، اظهار داش آموزش از راه دور صادر مى ش
ــر اكاذيب  ــام مى دهد، نش ــن كارى انج ــزى كه چني ــم و هر مرك نداري
ــت. وى با بيان اينكه براى تمام مدارس و همچنين آموزش از راه دور  اس
ــان كرد: دانش آموزان در تمامى  مكانيزم آموزشى يكى است، خاطرنش
دوره ها و فرايندها بايد ابتدا ثبت نام، تحصيل و يادگيرى و سپس آزمون 
ــطوح  دهند و در نهايت مدرك دريافت كنند كه اين موضوع در تمام س
آموزش و پرورش يكسان است.شاهمرادى افزود: همچنين افرادى داريم 
كه برابر ضوابط حضورى، امكان ادامه تحصيل ندارند، مانند فرزندان كار 
ــه عادى نمى توانند  ــت خانواده را دارند و به مدرس كه مسووليت معيش
بروند كه در اين صورت آنها مى توانند در آموزش از راه دور ادامه تحصيل 
ــه بروند. وى با تاكيد  دهند و فقط 6 ساعت براى رفع اشكاالت به مدرس
ــوزش از راه دور نداريم،  بر اينكه چيزى به نام صدور مدرك فورى در آم
ــت  ــالى واحدى اس به فارس گفت: تحصيل در آموزش از راه دور، نيم س
ــد مى تواند 2 پايه تحصيلى را در مدت  ــته باش و اگر فردى توانايى داش
ــپرى كند.مدير مركز آموزش از راه دور وزارت آموزش  ــال و نيم س يكس
ــال قبل متوجه شديم آموزشگاه هاى  و پرورش تصريح كرد: حدود 2 س
ــتند پودمان هايى برگزار  فنى و حرفه اى كه وظيفه آموزش مهارت داش
ــود كه افرادى كه  ــا با آموزش از راه دور اين ب مى كرد كه نقطه تالقى آنه
ــارت و نصف  ــف تحصيل آنها مه ــش بخوانند نص ــتند كاردان مى خواس
ــاس مصوبه 849 شوراى عالى آموزش  عمومى بود. وى ادامه داد: بر اس
ــوزش و پرورش و  ــارج از آم ــارت را دانش آموزان بايد خ ــرورش، مه و پ
ــه به اينكه  ــپرى كنند كه با توج ــاد س ــز فنى و حرفه اى يا ارش در مراك
ــن باره انجام  ــد تبليغاتى در اي ــپرى مى ش بايد 45 واحد در آن مراكز س
ــاهمرادى با بيان اينكه در همان زمان دادخواستى به دادستانى  شد.ش
براى مقابله با اين موارد ارائه كرديم، اظهار كرد: حكمى در اين خصوص 
صادر شد و با آنهايى كه تبليغاتى درباره ديپلم داشتند برخورد شد اگر چه 
در بخش آموزش و پرورش نبود؛ اما براى اعاده حيثيت، اين برخورد انجام
ــيوه تبليغات اين دسته افراد براى ديپلم   شد. وى با بيان اينكه اكنون ش
تغيير كرده است، گفت: اكنون ديپلم را درشت در تبليغات چاپ مى كنند 
و زير آن به موضوع مهارت اشاره مى شود كه تحت هر عنوانى اين ها قابل 

قبول نيست.
ــرورش در پايان گفت:  ــوزش از راه دور وزارت آموزش و پ مدير مركز آم
مردم در دام اين افراد و مراكز نيافتند و اگر كسى قصد ادامه تحصيل دارد 

به مراكز آموزش از راه دور يا ادارات آموزش و پرورش مراجعه كند.

صدور مدرك تحصيلى فورى،
در آموزش از راه دور نداريم

ــذار در  ــت: قانون گ ــه گف ــوه قضائي ــى ق ــاون حقوق مع
ــوب 1389 تنقيح  ــن مص ــح و تدوين قواني ــون تنقي قان
ــس مجلس اين  ــته  پ ــن را از تكاليف مجلس دانس قواني
ــوه مجريه ــال ارتباطى به ق ــام دهد و اص ــد انج كار را باي

ندارد.
ــخ  ذبيح اهللا خدائيان در جمع خبرنگاران قضائى در پاس
ــنهاد وكال  ــوال  مهر مبنى بر اينكه با توجه به پيش به س
ــى  درباره بازنگرى در تبصره ماده 48 قانون آيين دادرس
ــد  ــس قوه قضائيه مطرح ش ــه در ديدار با ريي كيفرى ك
آيا اين تبصره بازنگرى مى شود، گفت: قانونى كه تصويب 
ــت. قاعدتا مدت اجراى آزمايشى آن  شده، آزمايشى اس
ــت اصالحاتى در آن  ــال) كه تمام شود ممكن اس (سه س
ــت  ــت فعلى اصالح قانون دس ــود. اما در وضعي انجام ش
مجلس است و چون مدت كوتاهى از تصويب اين تبصره 
ــه در اين مجلس چنين چيزى  مى گذرد،  بعيد مى دانم ك

قابل طرح باشد.
ــوال كه آيا از زمان اجراى قانون  ــخ به اين س وى در پاس
ــا ابهامى درباره  ــكال ي ــى كيفرى اش جديد آيين دادرس
ــره ماده 48 گزارش  ــون از جمله درباره تبص مواد اين قان
شده است، گفت: موارد زيادى ابهام وجود دارد كه مرتبا 

آنها را از استان ها مى پرسيم و به ما اعالم مى شود. 
ــوه قضائيه فعال  ــى را در اداره حقوقى ق ــا كارگروه هاي م
ــى مى كنند  ــات را بررس ــواالت و ابهام ــه س ــم ك كردي
ــد. اخيرا هم  ــترى ها مى دهن ــه دادگس ــخ آنها را ب و پاس
ــم كه در  ــى كيفرى چاپ كردي ــون آيين دادرس يك قان

ــا حدودى  ــده و ت ــورتى درج ش ــيه آن نظرات مش حاش
توانسته ايم سواالت را كمتر كنيم ولى هنوز هم سواالتى 

وجود دارد.
ــه داد: باالخره اين قانون  معاون حقوقى قوه قضائيه ادام
ــاخت هايى نياز دارد.  ــت و اجراى آن به زيرس جديد اس
ــا مددكارى  ــهود ي ــال در بحث حمايت از ش به طور مث
اجتماعى، زيرساخت ها فراهم نيستند. اين قانون، قانون 
خوبى است اما مواردى از آن آرمانى هستند و زمان مى برد 

تا بتوانيم آنها را اجرايى كنيم.
اليحـه جامـع وكالـت به عمـر ايـن مجلس 

نمى رسد
ــع وكالت گفت:  ــت اليحه جام ــاره وضعي خدائيان، درب
ــس در مركز  ــه و طرح مجل ــنهاد دولت، قوه قضائي پيش
ــت كه بعيد مى دانم  ــى اس پژوهش ها در حال كارشناس
ــت و مقدارى  ــد؛ زيرا مواد آن زياد اس به اين مجلس برس
ــود دارد؛ بنابراين به مجلس  ــاره آن وج اختالف نظر درب

بعدى موكول مى شود.
دولت نمى تواند قانون را تنقيح كند

وى در پاسخ به سوال درباره چالش بين معاونت حقوقى 
دولت و مجلس درباره تنقيح قوانين گفت: ما بايد ببينيم 
ــت. قانون گذار در قانون تنقيح و  قانون گذار چه گفته اس
ــح قوانين را از تكاليف  تدوين قوانين مصوب 1389 تنقي
ــته  پس مجلس اين كار را بايد انجام دهد و  مجلس دانس
اصال ارتباطى به قوه مجريه ندارد. منتها در همين قانون 
ساير قوا از جمله قوه قضائيه و تمام سازمان ها، وزارتخانه ها 

و نهادها مكلف شده اند قوانين مربوط به خودشان را تنقيح 
كنند و نتيجه را به مجلس بدهند. 

ــت كه بايد تصميم بگيرد يك ماده  چون اين مجلس اس
ــده يا خير؛ بنابراين اگر معاونت حقوقى  ــخ ش قانونى نس
قوه قضائيه يا دولت اين كار را انجام مى دهند بايد نتيجه را 
به مجلس اعالم كنند تا مجلس درباره آن تصميم بگيرد.

ــوالى  ــه س ــخ ب ــه در پاس ــوه قضائي ــى ق ــاون حقوق مع
مبنى بر اينكه چرا اليحه جرم سياسى همچنان بى نتيجه 
ــت، گفت: اين اليحه در مجلس است و مجلس  مانده اس

بايد آن را به صحن بياورد.
وضعيت اليحه پليس قضائى در مجلس

وى درباره آخرين وضعيت پليس قضائى هم گفت: كليات 
ــيد و در جزئيات به كميته اى با  اين اليحه به تصويب رس
ــيون قضائى ارجاع  ــووليت يكى از نمايندگان كميس مس
ــات از جمله حدود  ــد. در آنجا دارند روى برخى جزئي ش
اختيارات و ارتباط پليس قضائى با نيروهاى مسلح بحث 

مى شود.
آغاز تدوين اليحه قاچاق اسلحه و مهمات

وى با بيان اينكه در معاونت حقوقى قوه قضائيه اخيرا چند 
اليحه تهيه كرده ايم، گفت: يكى از اين لوايح، اليحه اصالح 
قانون قاچاق اسلحه و مهمات است. يك سرى خالءهاى 
ــرده و اليحه را خدمت  ــتيم كه آنها را رفع ك قانونى داش

رييس قوه قضائيه ارائه كرديم.
ــوالى  ــه س ــخ ب ــه در پاس ــوه قضائي ــى ق ــاون حقوق مع
ــره اى كه  ــه مواد منفج ــا در اين اليح ــى بر اينكه آي مبن
ــود هم پيش بينى  ــورى استفاده مى ش در چهارشنبه  س
ــرى خالءهاى قانونى از جمله  ــت، گفت: يك س شده  اس
ــن اليحه  ــم كه در اي ــواد منفجره داري ــاره همين م درب
بررسى شد و در برخى موارد مجازات ها را تشديد كرديم. 
همچنين به طور مثال در عروسى ها برخى با اسلحه مجاز 
تيراندازى مى كنند كه اين مورد را نيز در اليحه پيش بينى 

كرديم.
ــت كه  ــه داد: مورد ديگرى هم وجود داش خدائيان، ادام
متاسفانه در قانون قبلى مهلتى براى تحويل اسلحه هاى 
غيرمجاز تعيين كردند و اين امر باعث ايجاد مشكالتى از 
جمله ورود اسلحه و مهمات غيرمجاز به داخل كشور شد. 
ــكل پيش بينى  بنابراين ما اين موضوع را ديگر به اين ش

نكرديم.
اليحه جامع داورى روى ميز رييس قوه قضائيه
ــا همچنين  ــه تصريح كرد: م ــى قوه قضائي معاون حقوق
ــت رييس قوه قضائيه  اليحه جامع داورى را تهيه و خدم
ــيار  ــر تصويب كنند اليحه اى بس ــال كرديم، كه اگ ارس
ــيدگى به امور مردم  ــتاى قضازدايى و رس مهم و در راس

است.
اصالح كتاب پنجم قانون مجازات اسالمى در 

معاونت حقوقى قوه قضائيه
ــتور كار بودن اصالح كتاب پنجم  ــاره به در دس وى با اش
قانون مجازات اسالمى (قانون تعزيرات)، گفت: متاسفانه 
ــت كه  ــود دارد اين اس ــكلى كه االن در جامعه وج مش
قوانين ما پراكنده هستند. يعنى اگر بخواهيم ببينيم در 
ــد  ــت چه جرايمى داريم متوجه خواهيم ش محيط زيس

صدها قانون از سال 1285 تاكنون وجود دارد.
ــه منابع طبيعى،   ــاله درباره موارد ديگر از جمل  اين مس
ــن زمينه داريم  ــز وجود دارد. ما در اي جرايم مالى و... ني
ــم و مواد  ــه خيلى حجي ــيم ك ــون جديدى مى نويس قان
ــوز نهايى  ــت. بنابراين اين اليحه هن ــيار زياد اس آن بس
ــوه قضائيه  ــرم ق ــت رييس محت ــا آن را خدم ــده ت نش

ارائه كنيم.
ــالح قانون مجازات  ــن گفت: طرح اص خدائيان، همچني
ــر در مجلس  ــه اگ ــت ك ــس اس ــم در مجل ــالمى ه اس
ــكالت اين قانون برطرف  ــيارى از مش تصويب شود، بس

مى  شود.

ــداد و مجمع  ــه ام ــن كميت ــكارى بي ــه هم تفاهم نام
ــدن و گسترش  جهانى اهل بيت (ع) با هدف مردمى ش
ــان و نيكوكارى در داخل و  هرچه بيشتر فرهنگ احس

خارج كشور به امضاى طرفين رسيد.
ــيد پرويز فتاح، رييس كميته امداد و آيت اهللا محمد  س
حسن اخترى دبيركل مجمع جهانى اهل بيت (ع) اين 
ــكارى در خارج از  ــت تعامل و هم تفاهم نامه را در جه
ــب با وظايف و ماموريت هاى سازمانى كه  كشور متناس
در اساسنامه هر يك از طرفين آمده است ، امضاء كردند.

ــريح عملكرد فعاليت هاى  فتاح، در اين ديدار ضمن تش
ــنامه جديد كه از سوى  كميته امداد به تغييرات اساس
رهبر معظم انقالب ابالغ شده است اشاره كرد وگفت: اين 
اساسنامه تفاوت هاى زيادى با اساسنامه قبلى دارد و در 
حال انطباق با آن هستيم، بنابراين الزم است تغييراتى 
در دستورالعمل ها، روش ها و ساختارهاى امداد صورت 
ــه برخى تغييرات نيز به تدريج و  پذيرد. وى با بيان اينك
ــح كرد:  ــد، تصري ــام خواهد ش ــان انج ــت زم با گذش
فعاليت هاى مثبت و مثمرثمرى كه در دوره هاى گذشته 
انجام شده است ادامه مى يابد ولى برخى امور كه داراى 

نقص بودند تغيير خواهند كرد.
رييس كميته امداد با اشاره به اينكه طبق سنوات قبل 
جمع آورى صدقات از طريق صندوق هاى فلزى صورت 
ــن طرح به دليل هزينه و  مى گيرد، اظهاركرد: اجراى اي

ــكالتى مواجه است كه  زمان بربودن و امنيت كم با مش
در حال تغيير و الكترونيكى كردن صندوق هاى صدقات 

هستيم.
وى با بيان اينكه صندوق هاى صدقات درگذشته منشا 
خير و بركت بوده اند گفت: روش هاى نوين الكترونيكى 
همچون كارت پول ها به دليل حمل راحت، هزينه كمتر 
و امنيت بيشتر بايد جايگزين صندوق هاى فلزى شوند 
ــى در برخى از  ــه صورت آزمايش كه اجراى اين طرح ب

استان هاى كشور و تهران درحال انجام است.
فتاح، به وقوع سيل در برخى استان هاى كشور اشاره و 
ــات الزم براى حمايت از  اظهار كرد:كميته امداد اقدام
خانواده هاى تحت پوشش و نيازمندان در اين استان ها 
را آغاز كرده است.وى تصريح كرد: با برنامه ريزى هاى اين 
نهاد، تمامى خانواده هاى تحت پوشش امداد در مقابل 
بالياى طبيعى(زلزله، سيل و آتش سوزى) بيمه حوادث 
ــكونى خانواده هاى  شده اند و در صورتى كه منازل مس
ــيل اخير ديده اند،  ــارت مالى در س تحت حمايت خس

بيمه، خسارت هاى وارد شده را پرداخت مى كند.

ــى خانواده هاى  ــه تامين اجتماع فتاح در ادامه به بيم
ــون 340هزار  ــاره كرد و گفت: تاكن ــش اش تحت پوش
خانوار تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار گرفته اند 
ــرايط نيز  ــاى واجد ش ــج مابقى خانواده ه ــه تدري كه ب

بيمه مى شوند.
ــاس كميته امداد  ــداد گفت: براين اس رييس كميته ام
ــتگى  ــاس حداقل حقوق وزارت كار بيمه بازنشس براس
ــتقيم به سازمان تامين  خانوارهاى تحت پوشش را مس
ــداد با  ــس كميته ام ــت مى كند.ريي اجتماعى پرداخ
ــكالت موردى  ــه دنبال رفع مش بيان اينكه اين نهاد ب
ــت افزود: شرايط  مراجعه كنندگان به كميته امداد اس
ــخص  ــش قرار گرفتن افراد مش جذب براى تحت پوش
ــعى دارد تا حد امكان به صورت  ــت ولى اين نهاد س اس

موردى مشكالت مراجعين را برطرف كند.
ــن اخترى، دبيركل مجمع جهانى  آيت اهللا محمد حس
ــر از ارائه خدمات  ــدار ضمن تقدي اهل بيت، در اين دي
ــان گفت: با توجه  ــه نيازمندان و محروم كميته امداد ب
ــع آورى اعانات مردم  ــالت كميته امداد در جم به رس

ــى، اين نهاد  ــتن نيازمندان واقع ــش داش و تحت پوش
ــاى مردمى  ــاندن كمك ه ــراى رس ــبى ب مكان مناس
به دست نيازمندان و محرومان است.تفاهم نامه همكارى 
كميته امداد و مجمع جهانى اهل بيت با موضوع تعامل 
ــور متناسب با ماموريت هاى  و همكارى در خارج از كش
ــت و طرفين متعهد به تبادل  سازمانى تدوين شده اس
ــه كارگيرى ظرفيت هاى  اطاعات و تجربيات خود در ب
ارتباطى نخبگان علمى، فرهنگى، اجتماعى و خيرين، 
ــالمى با هدف  ــنت هاى اس ــه و ترويج س ــال تجرب انتق
ــترك  ــل در فعاليت ها و اقدامات مش ــكارى متقاب هم

شدند.
ــن تفاهم نامه  ــى اهل بيت دراي همچنين مجمع جهان
متعهد به معرفى و ايجاد ارتباط بين خيرين ايرانى مقيم 
خارج از كشور با كميته امداد، مشاركت در ايجاد مراكز 
ــازى و صندوق قرض الحسنه با  حرفه آموزى، توانمندس
ــتفاده از امكانات در كشورهاى مختلف  زمينه هاى اس
ــى ظرفيت هاى  ــايى و معرف ــع محرومان، شناس به نف
ــام (ره) به منظور  ــه كميته امداد ام خيريه اى محلى ب
ــاى مجمع جهانى  ــتفاده از ظرفيت ه انتقال تجربه، اس
اهل بيت براى برپايى نمايشگاه ها و شناسايى و معرفى 
ظرفيت هاى خيريه اى محلى به كميته امداد شد.گفتنى 
است، مدت اعتبار اين تفاهم نامه سه سال خواهد بود و 

تمديد آن با توافق طرفين بالمانع است.

ــهر تهران، با اشاره  رييس كميته اجتماعى شوراى اسالمى ش
ــت:  ــوب تهران،اظهار داش ــوزادان در جن ــد و فروش ن به خري
ــاى كارتن خواب  ــان مى دهد خانم ه ــفانه گزارش ها نش متاس
ــتان هاى  ــپى به هنگام زايمان در برخى از بيمارس و زنان روس
جنوب و مركز شهر مراجعه و پس از به دنيا آمدن نوزاد با دريافت 

100 تا 200 هزار تومان بچه خود را مى فروشند.
ــده مبتالء  ــور، با بيان اينكه اكثر نوزادان متولد ش فاطمه دانش
ــتند، تصريح كرد: خريد و فروش اين بچه ها  هم  به HIV هس
اكنون در اطراف چند بيمارستان انجام مى شود كه البته اين نكته 
حائز اهميت است كه مسووالن بيمارستان هيچ تقصيرى در اين 
زمينه ندارند. دانشور، ادامه داد: برخالف تماس مكرر مددكاران 
بيمارستان هاى مدنظر با سازمان بهزيستى، هيچ اتفاق مثبتى 
ــوع و جلوگيرى از  ــتى براى ورود به اين موض ــوى بهزيس از س
فروش نوزادان انجام نمى شود. عضو شوراى اسالمى شهر تهران 
ــادران معتاد و  ــط م ــه توس ــرد: نوزادانى ك ــان ك ــر نش خاط

ــط باندهاى مختلف اعم از  ــوند، توس كارتن خواب متولد مى ش
ــيار  ــود كه به دليل بيمارى هاى بس متكديان خريدارى مى ش
اين كودكان و عدم نگهدارى صحيح اين بچه ها هم عمر زيادى 
ــالمى شهر تهران  ــوراى اس ندارند. رييس كميته اجتماعى ش
ــهر، در حال گسترش است،  ادامه داد: موضوع ديگرى كه در ش
ــت،  ــدن آنهاس ــران و باردار ش ــه ته ــرارى ب ــران ف ورود دخت
ــوى اين  ــده از س ــه برخى از افراد نوزادان متولد ش به طورى ك
دختران را نيز با قيمت هاى باالترى مى خرند. وى با ابراز نگرانى 
ــواب و معتاد در تهران و  ــرايط فعلى و آينده زنان كارتن خ از ش
ــهروندان تهرانى  ــهر،گفت: از همه ش به ويژه مناطق جنوبى ش
درخواست مى كنم مطلقا به متكديان و به ويژه آنهايى كه نوزاد 
ــن افراد باعث  ــك نكنند؛ چون كمك به اي به همراه دارند، كم
رونق گرفتن كارشان مى شود. دانشور افزود: چنانچه شهروندان 
تهرانى با اين گروه موارد برخورد كردند، مى توانند با شماره 137 
و يا  موسسه خيريه مهرآفرين به شماره 35260 تماس بگيرند. 
ــهر تهران همچنين با انتقاد از عملكرد  عضو شوراى اسالمى ش
سازمان بهزيستى در واگذارى كودكان و نوزادان به خانواده هاى 
ــازمان باعث  ــخت گيرى هاى اين س متقاضى، بيان داشت: س
به وجود آمدن خريد و فروش كودكان شده است كه اميدواريم در 
سياست  هاى شان تجديد نظر كنند، به طورى كه هم اكنون در 

شهر روزانه يك كودك به فروش مى رسد.

ــتاد مبارزه با قاچاق  مدير دفتر مقابله با كاالى هدف س
ــالم ممنوعه  ــفيات اق ــه آمار كش ــاره ب كاال و ارز با اش
ــف تجهيزات  ــش كش ــال از افزاي ــه اول امس در 6 ماه
ــى دى هاى مستهجن و كاهش كشفيات  ماهواره اى و س

مشروبات الكلى خبر داد.
ــت  ــرد 6 ماهه نخس ــاره به عملك ــى، با اش عباس نخع
ــاق كاال و ارز اظهار  ــا قاچ ــى در مبارزه ب نيروى انتظام
ــال با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده،  داشت: امس
ــى در محورها و  ــارت و كنترل خوب نيروى انتظامى نظ
ــت و اقدامات اين نيرو در  ــور داش مبادى ورودى به كش
مبارزه با قاچاق انواع كاال و به خصوص برخى اقالم خاص 
ــمردن برخى اقالم  رضايت بخش بوده است. وى با برش
ــفيات همراه بوده است،  ــال با رشد كش قاچاق كه امس
ــطه اقدامات انجام شده  ــال جارى و به واس گفت: در س

خوشبختانه شاهد افزايش كشفيات در برخى كاالهاى 
ممنوعه از جمله تجهيزات دريافت ماهواره، سى دى هاى 

مستهجن و اقالم ضد فرهنگى بوديم.
ــتاد مبارزه با قاچاق  مدير دفتر مقابله با كاالى هدف س
ــت گذارى هاى  ــد كرد: با توجه به سياس كاال و ارز، تاكي
ــود را بر برخورد  ــده نيروى انتظامى تمركز خ انجام ش

قاطعانه با كاالهاى ممنوعه گذاشته است.
ــروبات الكلى  ــفيات مش نخعى، در خصوص ميزان كش
در 6 ماهه نخست امسال نيز گفت: امسال كنترل خوبى 
در مرزهاى غربى كشور انجام شد و كشفيات خوبى نيز 
ــت آمد ولى متاسفانه كشفيات  از مرزهاى غربى به دس
ــبتا  ــاى جنوبى به ميزان نس ــروبات الكى از مرزه مش
ــت، ولى در مجموع ميزان كشفيات  كمى افزايش داش
ــال با كاهش  ــت امس ــروبات الكلى در 6 ماهه نخس مش

روبه رو بود.
ــروى انتظامى در مبارزه با  وى در پايان با بيان اينكه ني
قاچاق كاال در سطح عرضه ورود ندارد، خاطرنشان كرد: 
امسال عملكرد نيروى انتظامى راضى كننده بود و عالوه 
بر افزايش برخى كشفيات اقالم ممنوعه، طى يكى دو ماه 
گذشته نيز محموله هاى بزرگ پوشاك قاچاق نيز توسط 

پليس كشف شده است.

افزايش كشفيات تجهيزات 
ماهواره اى و كاهش 

كشف مشروبات الكلى

خريد و فروش 100 هزار تومانى 
نوزاد در تهران

خبر 

ــگيرى از  نماينده معاونت راهبردى قوه قضاييه در كميته ملى پيش
خشونت از افزايش 17 درصدى پرونده جرايم خشن در دادگاه هاى 

كيفرى خبر داد.
ــگيرى از خشونت  ــه كميته ملى پيش قنبرنژاد، در نخستين جلس
ــگيرى از جرم  كه با حضور محمدباقر اُلفت، معاون اجتماعى و پيش
قوه قضايى در محل سالن جلسات اين معاونت و با حضور كارشناسان 
و مسووالن مختلف در حوزه آسيب هاى اجتماعى در حال برگزارى 
است، اظهار كرد: يكى از مهم ترين مراجع براى رسيدگى به جرايم 
ــال 93 حدود  ــت. در س ــن دادگاه هاى كيفرى 1 استان هاس خش
ــتان  ــده وارد دادگاه هاى كيفرى 1 اس ــره پرون 20 هزار و 259 فق
ــال 92، افزايش 17 درصدى را  ــه با س شده كه اين رقم در مقايس
ــال هاى گذشته افزايش  نشان مى دهد اين درحالى است كه در س
ــيار كم بوده است. پرونده هاى ورودى به دادگاه هاى كيفرى 1، بس

ــگيرى از  نماينده معاونت راهبردى قوه قضاييه در كميته ملى پيش
ــونت، ضرب و جرح، توهين و تخريب را جزو 10 اتهام نخست  خش
كشور طى 5 سال اخير خواند و گفت: به لحاظ جمعيتى استان هاى 
چهارمحال و بختيارى، اردبيل و كهگيلويه و بويراحمد طبق معاينات 
ــترين آمار نزاع در كشور در سال  پزشكى قانونى در حوزه نزاع بيش

93 را داشته اند.
ــتان، هرمزگان و  ــتان هاى سيستان و بلوچس به گفته قنبرنژاد اس
خراسان جنوبى به ترتيب كمترين آمار نزاع در كشور درسال گذشته 
را به خود اختصاص دادند.وى با بيان اينكه طبق آمار پزشكى قانونى 
درسال 93 دو هزار و 300 مورد قتل عمد اتفاق افتاده است، گفت: 
استان هاى سيستان و بلوچستان، ايالم و كرمان داراى بيشترين قتل 

عمد در كشور در سال 93 به نسبت جمعيت خود بوده اند.
ــاه و كردستان بيشترين ميزان  قنبرنژاد با بيان اينكه ايالم، كرمانش
خودكشى را در سال گذشته داشته اند، افزود: طبق آمارهاى موجود 
ــوم حلق آويز و پس از آن  ــى ها به صورت مرس 50 درصد خودكش
مسموميت با سم، مسموميت دارويى، سوختگى و سالح گرم ديگر 
شيوه هاى خودكشى بودند.نماينده معاونت راهبردى قوه قضاييه در 
كميته ملى پيشگيرى از خشونت از افزايش 62 درصدى پرونده هاى 
ــال 89 تا 93 خبر داد و گفت: در سال 89، 116 هزار و  تخريب از س
971 فقره پرونده تخريب تشكيل شده بود كه اين رقم درسال 93 به 
189 هزار و 92 فقره افزايش يافت.قنبرنژاد در ادامه با اشاره به وقوع 
يك هزار و 313 مورد تجاوز به عنف در سال 93، اظهار كرد: تجاوز 
ــال 92، حدود 30 فقره كاهش داشته اما از  به عنف در مقايسه با س

سال 89 تا سال 93 حدود 200 الى 300 مورد افزايش يافته است.
ــت براى زنان  ــاى نيروى انتظامى مزاحم به گفته وى طبق آماره
ــال 91 افزايش  ــبت به س ــال 93، 98 درصد نس ــران در س و دخت
ــده  ــورد پرون ــزار و 933 م ــال 93، 142 ه ــت: در س ــه، گف يافت
ــال 91 ، ــتيم كه اين رقم درس مزاحمت براى زنان و دختران داش

 72 هزار و 61 مورد بود.

افزايش 17 درصدى پرونده جرايم خشن 
در دادگاه هاى كيفرى

حمايت خيرين خارج از كشور، 
از مددجويان كميته امداد 

اصـالح قـانون 
قاچاق مهمـات و اسلـحه
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 پوستر هشتمين جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجر رونمايى 
شد.پوستر هشتمين جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجر كه 
ــت در جلسه شوراى هنرى اين  توسط ساعد مشكى طراحى شده اس
ــوراى هنرى هشمين جشنواره  ــد.در جلسه ش جشنواره رونمايى ش
بين المللى هنرهاى تجسمى فجر گزارشى از روند اجرايى جشنواره 
پس از اعالم فراخوان بيان شد و مجتبى آقايى دبير جشنواره گفت: در 
ــتقبال از جشنواره قابل  مدت حدود 20 روز پس از اعالم فراخوان، اس
توجه است و هنرمندانى نيز از كشورهايى ديگر در جشنواره ثبت نام 
كرده اند.دبير هشتمين جشنواره تجسمى فجر بيان كرد: تغيير رويكرد 
جشنواره به سمت معرفى ايده ها و آفرينش هاى اصيل و خالق هنرى و 
مفهومى در اين دوره با واكنش هاى مثبت هنرمندان مواجه شده است.

پوستر هشتمين جشنواره 
تجسمى فجر منتشر شد

 تقابل مدرنيته با بافت سنتى اصفهان داستانى است كه گويى 
ــووالن شهرى با هر  هيچ گاه تمامى ندارد چراكه به اعتراف مس
ــى از ميراث اين شهر سر از خاك  زخم كلنگ بر دل زمين بخش

برمى آورد.
ــيم تمامى قواعد از پيش  ــته باش چگونه مى توانيم انتظار داش
تعيين شده دنيا درباره سرزمينى چاره ساز باشد كه هيچ شهرى 
ــن ندارد و هيچ گامى  در برابر ميراث كهن آن حرفى براى گفت
ــا يك ميراث  ــد احتمال دهى كه ب ــر اينكه باي برنمى دارى مگ
ناشناخته روبرو شوى. درست چند روز پس از افتتاح فاز نخست 
خط يك متروى اصفهان و در شرايطى كه مديران شهرى خبر 
ــت مترو تا دو سال ديگر به دليل قرار  از تكميل ادامه خط نخس
ــى مى دادند بازهم  ــتن آن در بافت تاريخى چهارباغ عباس داش
ــهرى را غافلگير كرد و  ــاك، مديران ش ميراث نهفته در دل خ
اين بار در ميدان تختى و به فاصله تنها يك ايستگاه از ايستگاه 
دردسرساز ميدان امام حسين (ع) آثارى متعلق به دوره سلجوقى 
كشف شد تا بار ديگر عمليات مترو در اين ميدان ز متوقف شود.
گرچه مسووالن قطار شهرى سعى كردند تا بگويند عمليات مترو 
در اين بخش ادامه دارد اما مسووالن ميراث خبر از توقف مترو 

در اين بخش دادند.
ــتان اصفهان،  ــركل ميراث فرهنگى اس فريدون الهيارى، مدي
دراين ارتباط اظهار داشت: عمليات ساخت وساز ايستگاه متروى 
ميدان تختى در نقطه اى كه آثار سفالى تاريخى كشف شده است 
ــى متوقف شده است.وى با  تا بررسى كامل گروه باستان شناس
توجه به اظهارنظرهايى مبنى بر ادامه عمليات مترو در اين بخش 
ابراز داشت: تنها عمليات ساختمانى كه در اين بخش ادامه دارد 
نازك كارى ديواره هاى ايستگاه مترو است و عمليات ساختمانى 
در بخش ساخت هواكش هاى ايستگاه مترو و محل كشف آثار 

سفالى دوره سلجوقى به شكل كامل متوقف شده است.
ــهرى تصور نمى كردند درجايى غير از  شايد مسووالن قطار ش
ميدان دروازه دولت تا انقالب با مشكل ميراث فرهنگى روبه رو 
ــعرباف مديرعامل قطار شهرى اصفهان درست  شوند گرچه ش
ــاح خط يك متروى  ــم افتت دو روز قبل از اين اتفاق و در مراس
اصفهان اظهار كرد يك سال است درگير ساخت مترو در ميدان 
امام حسين (ع) و انقالب هستيم چراكه هر كلنگى كه به زمين 
ــكلى ميراثى برخورد مى كنيم.البته مسووالن  مى زنيم به مش
شهرى در مراسم افتتاح خط يك متروى اصفهان در كمال تعجب 
اعالم داشتند كه ساخت متروى اصفهان تنها در بخش ميدان 
ــد كه مدت زمان  ــال طول مى كش تختى تا دروازه دولت يك س
ــتگاهى كه تا آن زمان در آن خبرى از  طوالنى براى تكميل ايس
آثار ميراثى نبود، اعتراض استاندار اصفهان را نيز در پى داشت 
اما برخالف تصورات اوليه اكنون به نظر مى رسد كه مسووالن از 
ــته اند و  قبل پيش بينى هايى هرچند ضعيف دراين ارتباط داش
شايد به همين دليل زمان راه اندازى اين بخش كوچك يك ساله 

برآورد شده است.
تمامى بافت شهر اصفهان تاريخى و ويژه است

ــوال  ــخ به س ــتان اصفهان در پاس مديركل ميراث فرهنگى اس
ــه ميدان تختى  ــر اينكه چرا پيش ازاين ب خبرنگار مهر مبنى ب

عنوان يك بافت تاريخى دقت نشده بود، ابراز داشت: بيشتر توجه 
ــير خط يك متروى اصفهان به چهارباغ  ميراث فرهنگى در مس
عباسى به عنوان يك خيابان تاريخى متمركزشده بود اما اكنون 
بايد اذعان كنيم كه كل بافت شهرى اصفهان ويژه است و ممكن 
است هر بخشى كه مورد كاوش قرار گيرد آثارى تاريخى در آن 
يافت شود.اما عليرضا جعفرى زند باستان شناس  دراين ارتباط 
ــووالن  ــدارهاى الزم در اين زمينه به مس مى گويد: از قبل هش
داده شده است. وى افزود: حدود دو ماه پيش در گفتگو با رسانه ها 
مكان هاى تاريخى اصفهان كه امكان كشف آثار تاريخى در آن ها 
وجود دارد مانند خيابان هاى فروغى، ابن سينا، منطقه دوباره و 
دردشت، بيدآباد، و ازجمله ميدان تختى را نام بردم چراكه اغلب 
بخش هاى اين سمت رودخانه بافت تاريخى محسوب مى شود.

باستان شناس ميراث فرهنگى بابيان اينكه اصال عجيب نيست 
كه در اين منطقه آثار تاريخى يافت شود، تأكيد كرد: اين منطقه 
ــت كه آثار تاريخى از دل زمين در ميدان عتيق  ادامه راهى اس
به دست آمده كه اين بافت در ادامه از عبدالرزاق تا چهارراه تختى 

ادامه داشته است.
ــج درگذر زمان  ــت تاريخى اصفهان به تدري وى تأكيد كرد: باف
تكامل يافته است و بارها بيان كرده ايم كه از ميدان شهدا تا دروازه 
دولت و از اين منطقه تا خيابان حافظ نيز از مهم ترين بافت هاى 
تاريخى اصفهان است.وى در ارتباط با آثار كشف شده در منطقه 
ميدان تختى اصفهان ابراز داشت: تصاوير سفال هاى يافت شده 
ــان مى دهد كه اين آثار مربوط به قرن چهار و  در اين منطقه نش

حتى قبل از دوره سلجوقى است.
احتمال وجود خانه هاى تاريخى در مسير مترو

اما سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه دليل وجود اين سفال ها 
در اين منطقه چيست؟

پيش ازاين مدير ميراث فرهنگى بيان داشته بود كه با توجه به 
ــفالى خيلى زياد نيست  ــياى س اينكه عمق محل يافت اين اش

احتمال مى رود كه اين اشياء ارتباطى به منازل اين منطقه نداشته 
باشد اما جعفرى زند دراين ارتباط عقيده ديگرى دارد.اما جعفرى 
ــاط به مهر مى گويد:  ــده را دارد و دراين ارتب زند خالف اين عقي
همان گونه كه امروزه اغلب وسايل خانه هاى ما شيشه اى است 
زمانى تمام مايحتاج مردم از سفال بوده است.وى افزود: سفال 
از ديدگاه ما يك نشانه خاص است چراكه هر جا سفال هست به 
معناى وجود زندگى و خانه هاى تاريخى است.اين باستان شناس 
ــوده بر زمين اين  ــفال ها بيه بابيان اين نكته كه به يقين  اين س
منطقه نريخته است، اضافه كرد: ما مطمئن هستيم كه در اين 
منطقه بنا و آثار معمارى وجود دارد، اما چگونه مى توان انتظار 
داشت كه دستگاه هايى مانند لودر در اين مناطق كار كند و اين 

آثار معمارى كه اغلب آن ها خشتى است سالم بماند.
ــتانى بايد باظرافت و شيوه هاى خاص  وى تصريح كرد: آثار باس
ــود، اما من زمانى كه هر بار از سر برآوردن  از دل زمين خارج ش
آثار در دل زمين طى توسعه شهرى مطلبى مى شنوم به عنوان 
ــف مى خورم كه چه آثار گران قيمتى  ــناس تاس يك باستان ش
ــاس مطمئنا در  ميدان تختى نيز  ــت؛ بر اين اس ازميان رفته اس
ــته و ازميان رفته است تا تعداى  تعداد زيادى آثار سفالى شكس

سفال سالم به دست آمده است.
اجازه عبور مترو از بافت تاريخى اصفهان را نمى داديم

ــووالن از هماهنگى و همدلى ميان ميراث و  ــت مس مدتى اس
شهردارى براى حفظ ميراث فرهنگى اصفهان در عين پيشبرد 
ــهرى خبر مى دهند، چراكه داستان عبور مترو از  پروژه قطار ش
ــر چاره اى براى  ــت كه ديگ بافت تاريخى اصفهان موضوعى اس
آن وجود ندارد.مدير ميراث فرهنگى دراين ارتباط معتقد است: 
زمانى كه من در ميراث اصفهان حضور پيدا كردم مترو ديگر از 
ــال پيش بود به هيچ عنوان  چهارباغ عبور كرده بود و اگر 10 س
اجازه نمى داديم مترو از چهارباغ رد شود.وى ادامه داد: براى عبور 
مترو از سايت هاى تاريخى دو نظريه مطرح بود كه يكى مخالف 

بود و ديگرى پروژه هاى مشابه در جهان را الگو قرار داده بود كه 
ــا از اين نكته غفلت  ــتند پس ما هم مى توانيم» ام «آن ها توانس
كرديم كه اوال ما فناورى دنيا را نداريم و دوم شرايط زمين شناسى 

كشورهاى مختلف، متفاوت است.
مدير ميراث فرهنگى اصفهان تأكيد كرد: بر اين اساس در اصفهان 
محدوديت هاى زيادى دراين ارتباط وجود دارد و با توجه به اينكه 
ــطح آب هاى زيرزمينى در اصفهان بسيار باالست مشكالت  س
فنى بسيارى نيز در راستاى خط اول مترو ايجاد شد.وى افزود: 
ــت كه پس از ــت دارد، اين اس ــه امروز اهمي به هرحال آنچه ك
ــرمايه گذارى ديگر نمى توان مترو را متوقف كرد و  اين همه س
ــهرى و مشكالت زيست محيطى  اين پروژه به دليل ترافيك ش
ــود و اميدواريم بخش باقيمانده با  بايد هرچه سريع تر انجام ش

تعامل رفع شود.
دلهره از تكرار تجربه ناگوار خط يك متروى اصفهان
با توجه به سخنان ضد و نقيضى كه در ارتباط با عبور خط دوم 
ــوى مسووالن مختلف  مترو اصفهان از ميدان نقش جهان از س
ــود دلهره تكرار تجربه خط يك متروى  ــنيده مى ش شهرى ش
اصفهان دست از سر مردم اصفهان و دوست داران ميراث فرهنگى 
برنمى دارد. البته مديركل ميراث فرهنگى اصفهان در اين زمينه 
اعالم داشت كه حتى حفظ يك خشت ميراثى نيز براى ما مهم 
است.وى با اشاره به اينكه برخى افراد اگر بتوانند حاضرند براى 
كم كردن ترافيك شهرى و ساخت خيابان، عالى قاپو را هم خراب 
كنند، گفت: وظيفه ميراث فرهنگى اصفهان حفظ ميراث اين 
ــت گرفته تا آثار بزرگ باستانى است و  شهر تاريخى از يك خش

وظيفه دارد در اين زمينه وسواس به خرج دهد.
الهيارى، بيان داشت: موضع ما در ارتباط با خط دو مترو جدى 
است و اجاره نخواهيم داد خالف صالح حفظ آثار ميراثى اصفهان 
اتفاقى رخ دهد.اميد همه دوستداران ميراث فرهنگى اين است 
ــهرى كه همه بافت آن  ــهرى به احترام ش كه اين بار توسعه ش
ــت توقف كند و به بافت تاريخى اصفهان اجازه دهد  تاريخى اس
كه به شكل طبيعى و نه مصنوعى نفس بكشد؛ شايد كه رايحه 
دلپذير خشت ها و سفال هاى قديمى اصفهان از كوچه هاى مدرن 

آينده نيز عبور كند.

اسكلت كشف شده در مولوى به موزه 
ملى ايران انتقال يافت

ــكلت بانوى  ــال اس ــى از انتق ــكده باستان شناس ــس پژوهش  ريي
7 هزار ساله كشف شده در خيابان مولوى به موزه ملى ايران خبر داد 

و گفت: اين اسكلت در بخش پيش از تاريخ موزه ملى، آرام گرفت.
ــته از خيابان مولوى به  حميده چوبك گفت: اين اسكلت روز گذش
ــرايط حضور اين اسكلت در  موزه ملى ايران انتقال يافت، چرا كه ش
خيابان نامناسب بود. اين اسكلت در هفته پژوهش رونمايى مى شود 
ــكلت، باقى مانده  ــت.  به همراه اين اس و از آن زمان قابل بازديد اس
ــده بود نيز انتقال داده  اسكلت دومى كه در همين سايت كشف ش

شده است.
وى گفت: اگر سازمان ها و نهادهاى ديگر مانند شهردارى به كمك 
ــازمان ميراث فرهنگى مى آمدند مى توانستيم اولين سايت موزه  س
ــيم، اما چنين اتفاقى اكنون نيفتاده و  شهرى را در ايران داشته باش
مجبور هستيم تا محل كشف اين اسكلت ها را پر كرده تا زمانى كه 
شرايط الزم براى كاوش هاى گسترده تر پيش آمد، دوباره اين سايت 

را باز كنيم.

كشف اشياى سفالى تاريخى در 
ايستگاه متروى ميدان تختى اصفهان؛

صـداى زخمه 
كـلنگ و رخ كشيدن

 نواى فرهنگ از دل زمين

اخطار  اجرائى
8/385 شماره 93-868 به موجب راى شماره 161-94/3/24 حوزه 
39 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه 1- سيد مصطفى كاظمى 2- احمدرضا رستگار مجهول 
المكان محكوم است به: خوانده رديف اول آقاى سيد مصطفى كاظمى 
محكوم به حضور در دفترخانه اسناد رســمى و انتقال سند مالكيت 
يكدستگاه خودرو پژو جى ال ايكس به شــماره انتظامى 641 هـ 19 
ايران 33 به نام محكوم له اصغر خودســيانى با وكالت امير حسين 
روزبهانى و الهه نوروزى به نشــانى اصفهان، دروازه دولت، ارگ 
جهان نما، ط 2 واحد1 و خوانده رديف 2 به پرداخت مبلغ ســيصد و 
شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و نيم عشر 
حق االجرا به شماره موتور 12486041328 و ش.ش 40318437 . 
ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21278 دفتر شعبه 39 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

8/386 شماره 94-106 به موجب راى شماره 400-94/3/26 حوزه 
33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليــه عليرضا ابراهيمــى مجهول المكان محكوم اســت به: 
پرداخت ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و شصت 
و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
90/9/26 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له حسين سلطانى فرزند 
محمود به نشانى اصفهان شاهپور خ مشــيرالدوله تعمير گاه آزاد و 
همچنين نيم عشر حق اجرا در حق اجراى احكام شوراى حل اختالف 
. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21271 دفتر شعبه 33 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

8/387 شماره 93-1250 به موجب راى شماره 199-94/2/23 حوزه 
33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه عطاء كاشى ساز مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت مبلغ 175/000 ريال بابت خسارت 
دادرســى و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك 93/5/15 لغايت زمان 
اجراى حكم در حق محكوم له محمدرضــا رفيعى با وكالت عليرضا 
مختارى و الهه صباغى به نشانى خيابان امام خمينى، جنب سازمان 
تامين اجتماعى، مجتمع الماس طبقه 6 واحد 617 و پرداخت نيم عشر 
اجرايى . ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 

ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21269 دفتر شعبه 33 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

8/388 شماره 94-105 به موجب راى شماره 423-94/3/31 حوزه 
33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليــه عليرضا ابراهيمــى مجهول المكان محكوم اســت به: 
پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و 
شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 
و خسارت تاخير تاديه از 94/1/27 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم 
له حسين سلطانى فرزند محمود به نشانى اصفهان خ شاهپور جديد 
خ مشــير الدوله تعميرگاه آزاد و همچنين نيم عشر حق اجرا در حق 
اجراى احكام شوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21270 دفتر 

شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

5/380 شــماره 651/93 به موجــب راى شــماره 94/01/08-34 
حوزه 7 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه حســين پاكزاد دهكردى مجهول المكان محكوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
دويست و پانزده هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ ســر 
رســيد چكها 397332-92/04/22 و -397333-92/06/22 لغايت 
وصول با احتساب  نيم عشــر اجرايى در حق محكوم له على هنرى 
فر با وكالت فرزانه طباطبايى فخار به نشــانى :سه راه سيمين جنب 
پمپ بنزين مجتمــع آرش ط 4 واحــد 402. مــاده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كــه اجرائيه به محكــوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه 
مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم و

 اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21245 دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
اخطار  اجرائى

5/381 شماره 1005/93 به موجب راى شماره 90-94/02/20 حوزه 
20 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محمد باقر جوادى فرزند اكبــر مجهول المكان محكوم 
اســت به: پرداخت مبلغ 47/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
255/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى وپرداخت خسارت تاخير در 

تاديه از تاريخ سر رسيد چك 93/10/25 لغايت اجراى حكم و پرداخت 
نيم عشــر حق االجرا در حق محكوم له :مهدى حسن پور فرد فرزند 
حميد شغل آزاد به نشــانى :بزرگمهر روبروى بانك ملى فروشگاه 
سونى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21251 دفتر شعبه 20 شوراى حل 

اختالف اصفهان
اخطار  اجرائى

5/382 شماره 249/94 به موجب راى شماره 459-94/05/19 حوزه 
23 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه حميدرضا قمبوانى مجهول المكان محكوم است به تنظيم 
و انتقال ســند موتور سيكلت به شــماره13-44973به نام خواهان 
محمد رضا شبانى به نشــانى :ميدان طوقچى 24 مترى اول ايستگاه 
آســياب كوچه جماران پ 35 صادر و پرداخت و نيم عشر اجرايى.

ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21256 دفتر شعبه 23 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

5/383 شــماره 244/94 بــه موجب راى شــماره 94/04/31-399 
حوزه 23 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه سيد يحيى حسينى كينكى مجهول المكان محكوم 
اســت به: پرداخت مبلــغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
1/730/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى و هزينه كارشناســى 
در حق خواهان حسين جعفرى به نشــانى :پل تمدن شش راه جاده 
قهجاورستان روستاى هفشويه ك شهيد حسن فروغى پ384 صادر 
و اعالم مى نمايد و پرداخت نيم عشراجرايى. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى

 پرداخت محكوم بــه بدهد يا معالــى معرفى كند كه اجــراى حكم و 
اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتى كــه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت

 جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21257 دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
اخطار  اجرائى

5/384 شــماره 1531/93 به موجب راى شماره 93/11/19-1941 
حوزه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه :امين پرتاشــك مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت مبلغ 43/750/000 ريال بابت اصل خواســته و  هزينه هاى 
نشــر آگهى و 225/000هزار ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير 

تاديه از تاريخ دادخواســت 93/09/10 و نيم عشــر اجرايى در حق 
محكوم له شركت فن آوران سنگستان با مدير عاملى افشين مدديان 
چالشترى  به نشانى : بلوار كشاورز ساختمان افشار ط 1 واحد. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21267 دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف 

اصفهان
اخطار  اجرائى

8/389  شماره 1075/93 به موجب راى شماره 691-94/5/5 حوزه 
ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه فرحناز كيوان داريان مجهول المكان محكوم اســت به: 
پرداخت مبلغ مبلــغ 2/595/000 تومان بابت هزينــه فيزيوتراپى و 
مگنت درمانى و ليزر درمانى به مدت 15 جلسه براى هر زانو و مبلغ 
124/500 تومان بابت هزينه ويزيت 15 جلسه هر جلسه 8300 تومان 
وفق بند 6 تعرفه نظام پزشكى و 300/000 تومان هزينه كارشناسى 
و مبلغ 16000 تومان هزينه دادرســى و 80/000 ريال هزينه نشــر 
آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (93/4/15) 
لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له محمد پور اسماعيلى فرزند 
يداله به نشانى اصفهان خ توحيد چهارراه مهرداد جنب داروخانه دى 
فيزيوتراپى مهرداد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21289 دفتر شعبه ششم 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار  اجرائى

8/390  شماره 1472/93 به موجب راى شماره 99-94/1/25 حوزه 
13 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه فرشــيد كريمى جونى فرزند عبداله شغل آزاد مجهول 
المكان محكوم اســت به: پرداخت مبلغ 5/600/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 170/00 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 92/5/30 لغايت 
زمان وصول در حق محكوم له محســن واعظ دليلى به وكالت زهرا 
كردگارى فرزند جواد شــغل آزاد به نشانى خيابان صدوق شمالى، 
نبش خيابان شيخ مفيد طبقه ســوم واحد 6 همراه با نيم عشر دولتى. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21293 دفتر شعبه 13 شوراى حل 

اختالف اصفهان



7 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1724  يكشنبه 17 آبان 1394  25 محرم 1437

اخباركوتاه خبر

فرماندار شهرستان شهركرد برگزارى انتخابات سالم و به دور از هرگونه 
ــووالن اجرايى انتخابات شهرستان  حاشيه را از دغدغه هاى اصلى مس

اعالم كرد.
ــتاد انتخابات شهرستان اظهار  ــت اعضاى س حميد ملك پور در نشس
داشت: فعاليت هاى تخريبى در انتخابات ممنوع و قانون فصل ا لخطاب 

تمامى مجريان برگزارى انتخابات است.
ــووالن اجرايى  ــل، همفكرى و همدلى بين مس وى تصريح كرد: تعام
ــردم در پاى  ــور م ــش مهمى در حضور پرش ــزارى انتخابات، نق برگ

صندوق هاى راى دارد.
ملك پور هدف از برگزارى اين نشست را افزايش آمادگى، تقويت روحيه 

تعامل و هم انديشى بين مجريان برگزارى انتخابات برشمرد.
گفتنى است؛ دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى و پنجمين 
ــارى، به طور  ــال ج ــفند س ــس خبرگان رهبرى، هفتم اس دوره مجل

همزمان در سراسر كشور برگزار مى شود.

ــى استان   مديركل هواشناس
چهارمحال و بختيارى گفت: 
در 48 ساعت آينده بارش برف 
ــات چهارمحال و  براى ارتفاع
بختيارى پيش بينى مى شود.

مهرداد قطره با اشاره به اينكه 
طى 48 ساعت آينده يك توده 
ــى منطقه استان  هواى بارش
چهارمحال و بختيارى را تحت 

ــامانه بارش برف و باران در اين  تاثير قرار مى دهد، عنوان كرد: طى ورود اين س
استان پيش بينى مى شود كه بارش در ارتفاعات به خاطر كاهش دما به صورت 

برف است. 
وى عنوان كرد: دما در روزهاى آينده كاهش مى يابد. مديركل هواشناسى استان 
چهارمحال و بختيارى بيان كرد: با ورود اين سامانه، بارش ها در برخى نقاط استان 
به صورت رگبارى است و همچنين احتمال وقوع رعد و برق نيز وجود دارد كه به 
دامداران و كوهنوردان تاكيد مى كنيم در اين مدت به نقاط مرتفع كوهستانى 
استان صعود نكنند.وى يادآور شد: هم اكنون حداقل دماى شهركرد هفت درجه 
ــت و گرم ترين نقطه چهارمحال و بختيارى مالخليفه با دماى21  سانتگراد اس
درجه سانتيگراد است.مدير كل هواشناسى استان چهارمحال و بختيارى اظهار 
ــانتيگراد سردترين نقطه چهارمحال و  داشت: كوهرنگ با دماى چهار درجه س

بختيارى است.

ــگاهى چهارمحال و بختيارى از افزايش بيش از 80 درصدى  رييس جهاددانش
ــهركرد نسبت به سال  ــگاهى ش ــجو در مركز علمى كاربردى جهاد دانش دانش

گذشته خبر داد.
ــتانى هاى عزيز  ــخ به اعتماد هم اس وحيد خليلى اردلى افزود: اكنون براى پاس
وظيفه همه ماست كه براى پيشرفت همه جانبه و بهبود كمى و كيفى اين مركز 

دانشگاهى تالش مضاعف كنيم.
وى همچنين گفت: در سال هاى گذشته تعداد دانشجو در مركز علمى كابردى 
ــدت با كاهش روبه رو بوده كه به لطف خداوند  جهاد دانشگاهى شهركرد به ش
متعال، تالش مستمر همكاران، استادان و تبليغات و اطالع رسانى متنوع، روند 
ــگاهى از بهمن ماه  1393 آغاز شده و اكنون  افزايش دانشجوى اين مركز دانش
شاهد افزايش بيش از 80 درصدى دانشجو در مقاطع كاردانى و كارشناسى مركز 
هستيم.  خليلى اضافه  كرد: در مركز علمى كاربردى جهاد دانشگاهى شهركرد 
ــته هاى قبلى اين مركز افزوده شده  براى نيمسال جارى سه رشته جديد به رش
كه رشته هاى «حقوق ادارى» و «شبكه هاى كامپيوترى» براى نخستين بار داير 
شده اند.وى گفت: در مجموع هفت كدرشته و 14 گروه در رشته ها و گرايش هاى 

مختلف «فناورى اطالعات» و «حقوق» در اين مركز فعال هستند.
رييس جهاد دانشگاهى با اشاره به پيشرفت قابل توجه تكميل ساختمان جديد 
ــت كه فاز اول  ــهركرد اضافه كرد: تمام تالش ما اين اس جهاد دانشگاهى در ش
ــاختمان در حال احداث، يعنى بخش علمى كاربردى آن، به زودى آماده اين س
 بهره برداى شود.  خليلى، حمايت  هاى همه جانبة جهاد دانشگاهى مركز، نظارت 
و هدايت خوب مركز علمى كاربردى استان، استفاده از مجموعه استادان مجرب، 
پرسنل توانمند و همچنين ارتباط مؤثر با حوزه هاى پژوهشى، آموزشى و فرهنگى 
جهاد دانشگاهى استان را از ديگر مزاياى مركز علمى  كاربردى جهاد دانشگاهى 

شهركرد برشمرد.

 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى از كاهش 
صادرات اين استان درشش ماه گذشته امسال خبر داد.

ــتان  ــل از صادركنندگان نمونه اس ــم تجلي ــيدنعيم امامى درمراس  س
چهارمحال وبختيارى با بيان اينكه درشش ماه اخيرشاهدكاهش صادرات 
رادر استان بوده ايم، گفت: چهارمحال وبختيارى بايد 106 ميليون دالر 
ــد كه اين امر محقق نشد و فقط  در هشت ماه اخير صادرات داشته باش

استان 50 ميليون صادرات را داشته است.
ــاره به  ــا اش ــتان ب ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ريي
ــتان، گفت:اين آمار توسط اداره گمرك  كاهش50درصدى صادرات اس
ارائه شده است ولى اين درحالى است كه برخى از صادركنندگان استان 
همچون فرش صادرات خود را ازطريق استان هاى ديگر انجام مى دهند 
و به همين منظور بايد براى مشخص شدن آمار دقيق برنامه ريزى هاى 
ــراى حمايت از صنايع  ــرد.  وى با بيان اينكه قانون هايى ب الزم انجام گي
وجود دارد، گفت: اين قوانين به منظور رفع مشكالت صنايع ايجاد شده 
درحالى كه برخى از ماده هاى موجود دراين قانون ها ضد آن عمل مى كند 

و بايد مورد بازنگرى قرار گيرد.

فرماندار شهرستان شهركرد:
قانون فصل ا لخطاب تمامى مجريان 

برگزارى انتخابات است

پيش بينى بارش برف
 در چهارمحال و بختيارى

رييس جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري:
افزايش بيش از 80 درصدى دانشجو در 

مركز علمى كاربردى جهاددانشگاهى

صادرات چهارمحال و بختيارى كاهش يافت

  نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى 
و امام جمعه شهركرد گفت: نفوذ دشمنان در داخل 
ــاز ايجاد فتنه هاى جديد  كشور مى تواند زمينه س

باشد.
ــالم محمد على نكونام با اشاره به اينكه  حجت االس
نفوذ در كشور از اهداف اصلى آمريكا است و راه نفوذ 
به كشور توسط مردم بسته شده است، اظهار داشت: 
ــران در روز راهپيمايى 13 آبان  مردم با بصيرت اي
مخالفت خود را با نفوذ آمريكا در كشور اعالم كردند.

ــالمى ايران با رهبرى امام  وى افزود: جمهورى اس
خمينى (ره) بر پايه حكومت اسالمى تشكيل شد.

نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى و 
امام جمعه شهركرد با اشاره به اينكه نبايد اجازه نفوذ 
به داخل كشور داده شود، گفت: نفوذ به داخل كشور 
از اهداف اصلى دشمنان نظام و كشور است كه بايد 

در اين خصوص بسيار هوشيار بود.
ــالم محمد على نكونام با اشاره به اينكه  حجت االس
ــمنان در داخل كشور مى تواند زمينه ساز  نفوذ دش
ايجاد فتنه هاى جديد باشد، تاكيد كرد: بايد در برابر 

نفوذ دشمنان به داخل كشور ايستادگى كرد.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى 
ــهركرد در ادامه با اشاره به برگزارى  و امام جمعه ش
راهپيمايى پر شور 13 آبان در نقاظ مختلف استان 
ــور  چهارمحال و بختيارى، عنوان كرد: حضور پر ش
دانش آموزان، دانشجويان و قشرهاى مختلف مردم 

در راهپيمايى امسال قابل تقدير است.
حجت االسالم محمد على نكونام يادآور شد: مردم 
ــى 13 آبان  ــور در راهپياي ــر با حضور پر ش بار ديگ

امسال استكبار ستيزى خود را نشان دادند.
وى ادامه داد : بايد تالش كرد كه همدلى و هم زبانى 
در جامعه بيشتر شود، با وحدت و همدلى مى توان 

به اهداف و آرمان هاى انقالب اسالمى رسيد.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى 
ــهركرد گفت: بايد اقتصاد مقاومتى  و امام جمعه ش

ــه اقتصاد  ــرار داد. توجه ب ــتر ق را مورد توجه بيش
ــكالت امروز جامعه را حل  مقاومتى بسيارى از مش

خواهد كرد.

اجرائيه
8/377 شــماره اجراييه: 9410426825300175 شــماره پرونده: 
940251  بموجــب  9409986825300214 بايگانــى شــعبه:
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409976825300502  محكوم عليه  1- اصغر كاشــى 2- مرتضى 
مطاع فرزند محمود هر دو به نشــانى مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت خســارت تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى شده به مبلغ 
13000000 ريال از تاريــخ 83/7/22 تا زمــان رد اصل مال در حق 
محكوم له محمد نوغان چهارمحال فرزند نيار على به نشــانى استان 
اصفهان – شهرستان شاهين شهر و ميمه – شاهين شهر – خ كارگر 
– فاز 3 خ نور – ك آبان – پ 25 پرداخــت مبلغ 2500000 ريال بابت 
حق االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحــوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 
34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:  
21387 مدير دفتــر دادگاه حقوقى شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

8/333  خانم منيژه اسمعيلى شــاهزاده على اكبرى داراى شناسنامه  
شماره 24 به شرح دادخواســت  به كالســه 162/94  از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه  
شــادروان حســين على عطائى كچويى بشناســنامه 225 در تاريخ 
93/12/19  اقامتگاه  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم  نحصر است به 1- منيژه  اسمعيلى  شاهزاده على اكبرى 
ش.ش 24 مادر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را  در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از  متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف  867 رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف 

باغبادران  
حصر وراثت

8/343  آقاى محمد رضا صابرى  داراى شناســنامه  شــماره 64 به 
شرح دادخواست  به كالسه 713/94  از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  شادروان زينب صابرى 
بشناسنامه 1968 در تاريخ 1394/7/10  اقامتگاه  دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  نحصر اســت به 1- عبداله 
صابر ى ش.ش 2. 2-  محمدرضا صابرى ش.ش 64. 3-  ليال صابرى 
ش.ش 885. (فرزندان متوفى) 4- ميرزا حسين صابرى ش.ش 209  
(همســر متوفى)  متوفى بجز  نامبردگان ورثه ديگرى ندارد. اينك با 

انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را  در يك نوبت پى در 
پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا 
وصيتنامه از  متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف  3212 

رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف  نجف  آباد
حصر وراثت

8/344  آقاى حميد قربانى جالل آبادى داراى شناســنامه  شــماره 
29161 به شــرح دادخواســت  به كالســه 718/94  از ايــن دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه  
شــادروان قاســمعلى قربانى جالل آبادى بشناســنامه 1 در تاريخ 
1394/5/8  اقامتگاه  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم  نحصر اســت به 1- حســين قربانى جالل آبادى كد ملى 
1080310791  . 2- ســعيد قربانــى ش.ش 1207.  3- حميد قربانى 
جالل آبادى ش.ش 29161. 4- اعظم قربانى جالل آبادى ش.ش 1968 
(فرزندان متوفى)  5- خديجه جاللى جالل آبادى ش.ش 23 (همســر 
متوفى) 6-  زهرا  حاج عليخانى جالل آبادى ش.ش 391 (مادر متوفى) 
متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد.  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را  در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از  متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف  3208 رئيس شــعبه 14 

شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

8/345  آقاى محمد على چره ساز   داراى شناسنامه  شماره 22987 به 
شرح دادخواست  به كالسه 725/94  از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  شــادروان حسين چره 
ساز نجف آبادى  بشناســنامه 183 در تاريخ 1394/7/15  اقامتگاه  
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم  نحصر 
است به 1- فاطمه چره ساز نجف آبادى  ش.ش  627. 2- عباس الهى 
دوست  ش.ش  2675. 3- مهدى چره ساز  نجف آبادى ش.ش 1573. 
4- محمدعلى چره ســاز نجف آبادى ش.ش 22987. 5- محمد الهى 
دوست ش.ش 2182 (فرزندان متوفى)  متوفى به جز نامبردگان ورثه 
ديگرى ندارد.  اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور 
را  در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از  متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شــد. م الف  3225 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف 

آباد
حصر وراثت

8/346  آقاى محمدعلى  پورعابدين داراى شناسنامه  شماره 342 به 
شرح دادخواست  به كالسه 723/94  از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  شــادروان محمود پور 
عابدين نجــف آبادى بشناســنامه 13473 در تاريــخ 1340/10/15  
اقامتگاه  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  
نحصر اســت به 1- محمد على پورعابدين نجف آبادى ش.ش 342. 
2-  حسينعلى پور عابدينى نجف آبادى ش.ش 20182. 3- حسن پور 
عابدين نجف آبادى ش.ش 103. 4- عشقعلى پور عابدين نجف آبادى 
13475. 5- حميده پور عابدينى  نجف آبادى  ش.ش 20181  (فرزندان 
متوفى) 6- ماه سلطان پور عابدينى نجف آبادى  ش.ش 13474 (همسر 
متوفى)  متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى نــدارد.  اينك با انجام 

تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت پى در پى ماهى 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از  
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف  3227 رئيس شعبه 14 

شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

8/354  آقاى سيد حامد صفائى اردستانى داراى شناسنامه  شماره 
28 به شرح دادخواست  به كالسه 406/94  از اين دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  شــادروان سيد 
حسن  صفائى اردســتانى بشناســنامه 50 در تاريخ 1393/12/23  
اقامتگاه  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  
نحصر است به 1- سيد  حامد صفائى اردستانى به شماره شناسنامه 
28. 2-  ســيد مهدى صفائى اردستانى به شــماره شناسنامه  97  و 
سه دختر به نامهاى  1- راحله السادات صفائى اردستانى  به شماره 
شناسنامه 192 و 2-  سودابه صفائى اردستانى به شماره شناسنامه 
153 و  3- سوسن صفائى اردستانى به شماره شناسنامه 292 و يك 
همسر دائمى به نام فاطمه اصفهانى به شماره شناسنامه 103 والغير.  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت پى 
در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از  متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف  798 

رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسيدگى

8/347 شــماره نامــه9410113732200599 شــماره  پرونــده: 
9209983736200459شــماره بايگانى شعبه: 920473 احتراما در 
خصوص  پرونده كالســه 9209983732400467  موضوع شكايت 
نوذر  ظاهرى عبده وند فرزند ابراهيم به طرفيت رستم محمدى فرزند 
كلدل مبنى بر  شــركت در نزاع دســته جمعى  با توجه به اينكه متهم 
رستم محمدى مجهول المكان مى باشد  لذا طبق  قانون آيين دادرسى  
كيفرى  يك  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى درج 
تا بدينوسيله به متهم مذكور ابالغ مى گردد در تا در روز شنبه مورخ 
94/9/28 ساعت 8 صبح جهت رسيدگى به اتهام خود حاضر شود و 
در صورت عدم حضور و ارائه اليحه اقدام به صدور تصميم خواهد 
گرديد. در ضمن حق دادرسى وكيل نيز به شما تفهيم مى گردد. م الف 

3206 دادستان دادسرى عمومى و انقالب شهرستان نجف آباد 
اجرائيه

8/378  شــماره اجراييه: 9410426825300174 شــماره پرونده: 
9309986825300010 بايگانى شعبه:930012 بموجب درخواست 
اجراي حكــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه  
9409976825300123 محكوم عليه اكبر قادرى زفره فرزند محمد 
اسماعيل به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد 
و چهل و دو ميليون ريال بابت اصل خواسته وبانضمام خسارت تاخير 
تاديه و ارزش واقعى وجه چك بر مبناى نرخ تــورم از تاريخ چك تا 
زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانك مركز جمهورى اسالمى 
كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى وصول خواهد گرديد 
و پرداخت كليه خســارات دادرســى وفق مقررات در حق محكوم له 
فرامرز عنايتى دولت آبادى فرزند رضا به نشانى شهرستان اصفهان 
خ كهندژ، خوار بار فروشــى بحق با وكالت مهدى محمدى فشاركى 
فرزند مصطفى به نشانى اصفهان خ نيكبخت غربى مقابل دادگسترى 
ساختمان ديبا طبقه 5 واحد 9، پرداخت مبلغ 7100000 ريال بابت حق 

االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحــوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 
34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف: 
21388 مدير دفتــر دادگاه حقوقى شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
اجرائيه

8/379  شــماره اجراييه: 9410426825300173 شــماره پرونده: 
9309986825300004 بايگانى شعبه:930004 بموجب درخواست 
اجراي حكــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه  
9309976825300125 محكــوم عليــه ميثم ملكيــان فرزند اكبر به 
نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ يك ميليارد و 
هشــتصد و شــصت و چهار ميليون و پانصد و هفتاد و يك هزار و 
سيصد و هشتاد و چهار ريال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخير تاديه و ارزش واقعى وجه چك بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك 
تا زمان وصول بر اساس شــاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى وصول خواهد 
گرديد و پرداخت كليه خســارات دادرســى و حق الوكاله وكيل وفق 
مقررات در حق محكوم له سازمان نظام مهندسى اصفهان به نشانى 
اصفهان پل چمران جنب معاونت شهرسازى اصفهان به وكالت آقاى 
سيامك اكبرى قلعه تكى فرزند خداداد به نشانى شاهين شهر خيابان 
عطار نبش فرعى 3 شــرقى ســاختمان ســينا واحد 8 پرداخت مبلغ 
9322856 ريال بابت حق االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مى باشــد. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و 
پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفى نكنيد يا صورت خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بــر موارد باال كه 
قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام 
مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائيد.م الف: 21389 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 

امام جمعه شهركرد:

نفوذ دشمنان به كشور زمينه ساز ايجاد 
فتنه هاى جديد است

مانور امداد و نجات در حوزه امداد رسانى در زمان 
جنگ و بمباران موشكى در بروجن چهارمحال و 

بختيارى برگزار شد.
ــركت گاز منطقه بروجن با  ــور در محل ش اين مان
حضور نيروهاى امدادى جمعيت هالل احمر، ستاد 

بحران، آتش نشانان و... برگزار شد.
ــالل احمر اين  ــور نيروهاى جمعيت ه در اين مان
استان آمادگى خود را براى امداد رسانى به موقع 
ــان جنگ مورد  ــكى در زم در زمان حمالت موش

ارزيابى قرار دادند.
ــتان  معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اس

ــيه برگزارى اين  ــال و بختيارى در حاش چهارمح
ــج تيم امداد و  ــن مانور با حضور پن مانور گفت: اي

نجات هالل احمر برگزار شده است.
برومند جهانگيرى عنوان كرد: در اين مانور حدود 
30 امداد گر از جمعيت هالل احمر حضور داشتند 
ــانى در زمان  ــراى امداد رس كه آمادگى خود را ب
ــكى به مناطق مختلف شهرى مورد  حمالت موش

ارزيابى قرار دادند.
ــتان چهارمحال و بختيارى  وى تاكيد كرد: در اس
ــانى  ــى امداد رس ــب آمادگ ــراى كس ــاله ب هر س
ــط نيروهاى امدادى جمعيت هالل احمر در توس

ــانى  ــاى مختلف امدادى مانند امدادرس  عرصه ه
ــانى جاده اى و... مانورهاى  ــتان، امدادرس كوهس
ــود كه اين مانورها نقش  ــيارى برگزار مى ش بس
مهمى در كسب آمادگى نيروهاى امدادى جمعيت 

هالل احمر استان دارد.
ــتان  معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اس
ــت: در مانورها  چهارمحال و بختيارى اظهار داش
ــى كنند كه  ــب م ــدادى تجربه كس نيروهاى ام
ــات امداد  ــل و كيفيت خدم ــرعت عم اين امر س
ــتر  ــانى واقعى بيش ــانى را در زمان امداد رس رس

مى كند.

مانور امداد و نجات بمباران موشكى در چهارمحال و بختيارى برگزار شد
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ابالغ
8/368  شماره درخواست: 9410460365800003 ، شماره پرونده: 
9409980365800913، شــماره بايگانى شــعبه: 940918، نظر به 
اينكه آقاى حســن كريمى فرزند على به اتهام خيانت در امانت حسب 
شكايت خانم بهناز حسنوند فرزند احمد على از طرف اين دادسرا در 
پرونده كالســه 940918 د/ 39 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه 
بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در 
اجراى ماده 115 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفــرى مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف يك مــاه از تاريخ 
انتشار آگهى در شعبه 39 داديارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگوئى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.
 شماره م/الف:  22347 داديار شــعبه 39 دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

8/369 شــماره نامــه: 9410110360000242 ، شــماره پرونــده: 
9409980360000938 ، شــمابه بايگانى شــعبه: 940943، نظر به 
اينكه خانم صديقه ســورانى فرزند اســفنديار به اتهام تحصيل مال 
غير از طريق نامشروع حسب شــكايت مهناز جوادى فرزند فريدون 
از طرف اين دادسرا در پرونده كالســه 940943 ب 21 تحت تعقيب 
است و ابالغ احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده بدينوســيله در اجــراى مــاده 174 قانون آئين دادرســى 
دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امــور كيفرى مراتب بــه نامبرده 
ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه 21 بازپرسى
 دادســراى عمومى و انقالب اصفهــان جهت پاســخگوئى به اتهام 
خويــش حاضر شــود. در صــورت عدم حضــور پــس از يك ماه
 از تاريــخ انتشــار آگهــى اقــدام قانونــى معمــول خواهد شــد.
 شماره م/الف: 22353  بازپرس شعبه 21 دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان 
ابالغ

8/370  شــماره ابالغيه: 9410106837100746 ، شــماره پرونده: 
9409986837100167، شماره بايگانى شعبه: 940772 ، خواهان/ 
شاكى نفيســه حاج كريميان دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم 
مجتبى عبدى نيان به خواســته طــالق به درخواســت زوجه تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى 
به شــعبه 11 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان 
ارجاع و بــه كالســه 9409986837100167 ثبت گرديــده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/10/29 و ســاعت 11:00 تعين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكى و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. ضمنا داور واجد شــرايط باالى سى سال و 
متاهل و از اقارب خود را ظرف 7 روز از تاريخ روزنامه به اين دادگاه
 معرفى نماييد. نشانى دادگاه خ مير نبش ك آفتاب نقل مكان مى نمايد. 
شماره م/الف: 22358 منشى دادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان 

ابالغ
8/371 شــماره ابالغيه: 94101068237100634 ، شماره پرونده: 
9309980352300555، شماره بايگانى شــعبه: 940469، خواهان 
مژگان اشرف دادخواستى به طرفيت خوانده محمد غفارى خان فرزد 
خداداد به خواسته مطالبه نفقه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهــان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 11 دادگاه خانواده 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ شــهيد 
نيكبخت – ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان ارجاع و به كالسه 
9309980352300555 ثبت گرديده كه موضوع به كارشناسى ارجاع 
و نظر كارشاس دريافت گرديده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم و نظر كارشناسى را دريافت 
و نظر خود را نفيا يا اثباتا به اين دادگاه اعالم نمايد. ضمنا اين شــعبه 
دادگاه از تاريخ 94/9/1 به خ مير نبش كوچه آفتاب نقل مكان مى نمايد. 
شماره م/الف: 22359 منشى دادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

8/372  شــماره ابالغيه: 9410100350409673، شــماره پرونده: 
9109980350400425، شماره بايگانى شــعبه: 910432، محكوم 
له حسين جاللى تقاضاى صدور اجراييه نســبت به دادنامه شماره 
9309970350400539 شعبه 4 و 930997037061077 شعبه 21 
تجديد نظر در پرونده كالسه 910432 و 911031 ح /4 شعبه چهارم 
دادگاه عمومى حقوقــى اصفهان را نموده كه بــه موجب آن محكوم 
عليه عبدالباقى جاللى دستجردى محكوم گرديده به حضور در يكى 
از دفاتر اسناد رسمى و ســپس انتقال رسمى مقدار 425 متر مربع از 
شش دانگ يك قطعه زمين به پالك ثبتى 4534 بخش 5 ثبت اصفهان در 
حق محكوم له و نيم عشر اجرا به مبلغ يك ميليون ريال در حق دولت 
لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مراتب در اجراى ماده 
9 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
اصفهان درج و آگهى مى گردد و به محكوم عليه مجهول المكان ابالغ 
مى گردد ظرف ده روز از تاريخ نشــر آگهى نســبت به اجراى مفاد 
اجراييه اقدام و اال از طريق اجراى احكام اين شــعبه نسبت به اجراى 
دادنامه اقدام كه در اين صــورت ابالغ ديگرى صورت نخواهد گرفت 
مگر محكوم عليه آدرس دقيق خود را كتبا به اجراى اين شعبه اعالم 
نمايند. شماره م/الف: 22364 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقى 

اصفهان 
ابالغ

8/373  در خصــوص تجديد نظر خواهى خانــم فاطمه دهقان فرزند 
حســنعلى به طرفيت آقاى ســعيد قائــد امينى هارونى فــرزد بهزاد 
بخواست تجديد نظر خواهى از دادنامه شماره 9409970352200070 
با توجه به اينك تجديد نظر خواه ، تجديد نظر خوانده را مجهول المكان 
معرفى نموده است لذا بدينوســيله به آقاى سعيد قائد امينى هارونى 
ابالغ مى گردد ظرف مدت ده روز پس از نشــر آگهى به دفتر شعبه 5 
خانواده مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و چنانچه پاسخى دارد ارائه نمايد. شماره م/الف: 22387 مدير دفتر 

شعبه 5 خانواده اصفهان 

اجرائيه
8/374  شــماره اجراييه: 9410420351100248 شــماره پرونده: 
9309980351100484 بايگانى شعبه:930558  بموجب درخواست 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9410090351100822 و شــماره 
دادنامه مربوطه  94009970351100400 محكوم عليه حسين بابائى 
به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سيصد ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشت ميليون و نهصد هزار 
ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ هشت ميليون و چهارصد 
هزار ريال بابت حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه به انضمام خســارات 
تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان وصول آن راساس 
شاخص نرخ  تورم كاال كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران اعالم گرديده در حق محكوم لــه حجت اله مومنيان دهاقانى به 
نشانى شهرستان اصفهان – شــاپور جديد خ مشير الدوله  روبروى 
شهردارى روبروى تاكسى تلفنى ارابه به وكالت مراد اسمعيلى كرانى 
فرزند على همت به نشانى چهار محال بختيارى – فارسان – فارسان 
ح بهشتى روبروى بانك ملى مركزى پاساژ مرتضوى طبقه دوم پالك 
1  (و اجراى احكام مكلف است در زمان اجراى دادنامه خسارت تاخير 
تاديه را محاسبه و نسبت به اســتيفاى حقوق خواهان اقدام نمايد) و 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان نيم عشــر اجرايى در حق 
صندوق دولت (راى صادره غيابى بوده) محكوم عليه مكلف اســت 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحــوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 
34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصــوب 10آبــان 1377 توجه نمائيد.

م الف: 21370مدير دفتــر دادگاه حقوقى شــعبه 11 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان 

اجرائيه
8/375 شــماره اجراييه: 9410426825300177 شــماره پرونده: 
940218  بموجــب  9309986825300181 بايگانــى شــعبه:
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409976825300503 محكــوم عليهمــا 1- اصغر كاشــى فرزند 
مرتضى به نشــانى اصفهان – بزرگاه خيام – خ ميــرزا طاهر بعد از 
كالنترى نبش كوى حميد كاظمى (53) پ1 ، 2- مرتضى مطاع فرزند 
محمود به نشــانى خ نيك بخت اول – بن بست وحدت مجتمع وكالى 
نيك بخت كد پســتى 8163983593 محكوم اند به نحو تســاوى به 
پرداخت خســارت تاخير در پرداخــت وجه كالهبردارى شــده به 
مبلغ 115000000 ريــال از تاريخ 83/2/27 تا زمــان رد اصل مال 
در حق محكوم له ندا على اكبرى فرزند اكبر به نشــانى اصفهان – خ 
كاوه – سه راه ملك شهر – منال هسا چهار راه رضا زاده – ك مريم 

پ 289 ط دوم   پرداخت مبلغ 2500000 ريال بابت حق االجرا نيز بر 
عهده محكوم عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند بايد ظــرف مهلت ده روز 
صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى 
ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه ســال بعــد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحــوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشــد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محكوم خواهيد شــد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 
34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجــراى محكوميت هاى مالى مصــوب 10آبــان 1377 توجه نمائيد

.م الف:  21385 مديــر دفتر دادگاه حقوقى شــعبه 31 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان 

اجرائيه
8/376 شــماره اجراييه: 9410426825300170 شــماره پرونده: 
930272  بموجــب  9309986825300257 بايگانــى شــعبه:
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409976825300456 محكوم عليه نجات جعفرى زاده به نشــانى 
شهرستان اصفهان – خ صمديه لباف – خ مدرس نجفى ك 20 بن بست 
ياس منزل اخر سمت راست محكوم اســت به پرداخت مبلغ شصت 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يك ميليون و هشــتصد و 
شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى بانضمام خسارت تاخير تاديه 
براساس شــاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى از تاريخ 
93/11/21 لغايت وصول كه در دايره اجراى مدنى محاسبه و به حيطه 
وصول در خواهد آمد در حق محكوم له محمد عابدينى كوهانستانى 
فرزند محمود به نشانى شهرستان اصفهان – خ اتشگاه جنب مسجد 
چهارده معصوم كوهانستان پرداخت مبلغ 3000000 ريال بابت حق 
االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مى باشــد محكوم عليه مكلف اســت 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحــوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 
اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين 
دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:  21386 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 

خبر خبر

 فيلترهاى سرنگى كه با فناورى نانو توسط يك شركت دانش بنيان 
ــود. اين فيلتر ها در  ــت به زودى وارد بازار مى ش ــده اس ــاخته ش س

داروسازى، آزمايشگاه ها و ... كاربرد دارند.
ــش بنيان با  ــركت دان ــو هيات مديره يك ش حميده عظيمى، عض
ــرنگى از دو جزء اصلى تشكيل شده است، گفت:  بيان اينكه فيلتر س
ــا پليمرى داراى تخلخل، اندازه، منافذ  ــرنگى، غش يك جزء فيلتر س
ــرنگ يا  ــت كه قابليت اتصال به س ــخص و ماژول نگهدارنده اس مش
ــرنگ را دارد و جزء دوم  ــابه انتهاى س ــتم داراى مسير مش هر سيس
ــبتا باال است كه اين  ــرنگى نيز پليمرى داراى استحكام نس فيلترس
ــان اينكه در اين  ــا را به خوبى محافظت مى كند.وى با بي جز از غش
ــتفاده از دستگاه  ــرنگى را با اس ــديم فيلترهاى س شركت موفق ش
ــده، طراحى كنيم، اظهار  الكتروريسى كه در اين شركت ساخته ش
ــاختارهاى اليافى غشا  ــتفاده از نانو س ــركت با اس داشت: در اين ش
ــدازه منافذ  ــرنگى با ويژگى تخلخل و ان ــتفاده در فيلتر س مورد اس
ــرنگى به  مطلوب طراحى كرديم.وى با بيان اينكه اين فيلترهاى س
ــوند، افزود: اين محصول با استفاده از فناورى  زودى وارد بازار مى ش
ــبت به نمونه هاى تجارى  ــى با قيمت بسيار پايين تر نس الكتروريس
ــا اين نمونه ها  ــه ب ــت و از طول عمر بااليى در مقايس قابل عرضه اس
ــرنگى در صنايع و  برخوردار هستند.به گفته عظيمى، فيلترهاى س
آزمايشگاه هاى بيولوژيكى، داروسازى، بيمارستان ها، دستگاه هاى

 آناليز، سيستم هاى چاپ و ...كاربرد دارد.همچنين  فيلترهاى سرنگى 
فيلترهاى نسبتا كوچكى هستند كه در مسير جريان هاى كم سياالت 
بيولوژيكى و غير بيولوژيكى قرار مى گيرند و ذرات ناخواسته با اندازه 
ابعاد خاص را فيلتر مى كنند. اين فيلترها در حين آنكه مانع عبور ذرات 
ناخواسته مى شوند نبايد مانعى براى عبور محتويات مطلوب در سيال 
باشند.از اين رو دو پارامتر اصلى در اين فيلترها در نظر گرفته شده است 
كه عبارتند از تخلخل و اندازه منافذ. تنظيم اين دو پارامتر از پيچيدگى 
ــت كه در صورت طراحى مطلوب غشا عالوه بر  هاى ساخت غشا اس
فيلتراسيون مناسب، مى توان طول عمر عمليات فيلتراسيون را نيز باال 

برد تا فشار عمليات در بازه هاى زمانى كوتاه باال نرود.

ــتكش مانند براى چهار  ــگاه Apotact اخيرا ابزارى دس محققان آزمايش
ــراه را با  ــه و تلفن هم ــد رايان ــه اجازه مى ده ــت طراحى كرده اند ك انگش

دست هاى تان كنترل كنيد.
در طول اين سال ها ، تالش هاى متعددى براى قطع تماس مستقيم انسان با 
صفحه كليد و ماوس رايانه با فراهم نمودن برخى ابزارهاى كنترل حركتى 
ــت كه از ــتكش GEST يك فناورى ديجيتال اس صورت گرفته است.دس

ــت: يك كنترل كننده حركتى كه بر روى دست  ــده اس  دو جزء تشكيل ش
ــاخت  ــعه نرم افزار كه به افراد اجازه س ــود و يك كيت توس ــيده مى ش پوش
ــتگاه با يك  ــت فرم را مى دهد.اين دس برنامه هاى كاربردى جديد براى پل
ــت و چهار انگشت، متناسب براى تمام دست ها  بند قابل تنظيم در كف دس
طراحى شده است. 15 حسگر مجزا در هر دست وجود داشته و هر انگشت 
داراى تركيبى از شتاب سنج استاندارد، ژيروسكوپ و مغناطيس سنج است 
كه در تلفن هاى همراه وجود دارد.نرم افزارى كه نيروىGEST از آن تامين 
مى شود، به آن اجازه مى دهد تا جنبش هاى كوچك را احساس كند و مدلى 
سفارشى ايجاد كرده كه براى هر كاربر منحصربفرد است و با گذشت زمان با 
وى سازگار مى شود.به ادعاى آزمايشگاه Apotact، نتيجه اين دستگاه، ارائه 
كنترل دقيق حركت است.در حال حاضر دستگاه هاى كنترل حركت ديگرى 
وجود دارند كه از آن جمله مى توان به بازوبند كنترل كننده عضله Myo از 
آزمايشگاه هاى almic� كه از حركات گسترده براى كنترل انواع دستگاه ها 
بهره مى گيرد و كنترلگركوچكتر Leap Motion كه با استفاده از دوربين ها 
و پرتو مادون قرمز به ايجاد يك مدل از حركت دست مى پردازد، اشاره كرد. 
ــتگاه ها، Apotact دقت بيشترى را براى كنترل حركات  بر خالف اين دس
ــاله باعث جلب نظر هنرمندان و طراحانى  كوچك به كار مى برد كه اين مس

شده است كه به دنبال دقت بيشتر هستند.
ــاپ خواهد بود و هر دستگاه با  ــتگاه براى فوتوش ــتين كاربرد اين دس نخس
مجموعه اى از پنج حركت استاندارد ارائه خواهد شد. به عنوان مثال، تغيير 
ــود. با  ــت انجام مى ش ــت كردن يك انگش بين برنامه ها،از طريق خم و راس
ــت درآورد و با پيچ و تاب  ــاره كردن به صفحه مى توان ماوس را به حرك اش
ــاپ را تنظيم كرد.در صورتى كه تمايل به  كف دست مى توان برنامه  فوتوش
ــى GEST و داده هاى حركتى پردازش شده  استفاده از مدل هاى سفارش
نداريد، مى توانيد به داده هاى خام حسگر دسترسى پيدا كنيد و از برنامه هاى 
كاربردى جاوا و پايتون براى ايجاد مدل هاى شخصى خود استفاده كنيد.اين 
دستگاه از طريق يك بلوتوث با مصرف انرژى پايين و يك نمايشگر LED كه 
زمان اتصال وحالت كاربر را اطالع مى دهد، به گوشى هاى هوشمند، تبلت ها 
ــتگاه را مى توان از طريق ورودى كوچك  و رايانه ها متصل مى شود.اين دس
USB شارژ كرد.آزمايشگاه هاى Apotact همچنين درحال كار بر روى يك 
دستگاه مفهومى تايپ هستند كه با استفاده از يك شبكه عصبى به پيش بينى 
ــت استفاده  كلمه مى پردازد. در اين ايده از يك كنترلگر GEST در هر دس
ــطحى را به يك صفحه كليد تبديل مى كند. با اين حال هنوز  شده كه هر س
ــى قرار دارد.Apotact ماه گذشته براى افزايش بودجه  در مرحله آزمايش
100 هزار دالرى كمپينى را در سايت منبع يابى كيك استارتر راه اندازى كرد 
و اكنون توانسته محصوالت اوليه خود را با قيمت 99 دالر پيش فروش كند. 
با اين حال، كنترلگرهاى تكى هنوز هم با قيمت اوليه 149 دالر در دسترس 
هستند. به گفته آزمايشگاه Apotact، هنگامى كه نسخه فروش جزئى آن 
در دسترس قرار گيرد، هر كنترلگر به قيمت 200 دالر و يك جفت از آن به 

قيمت 400 دالر به فروش خواهد رسيد.

با كاربرد در داروسازى؛
فيلترهاى سرنگى نانويى وارد بازار 

مى شوند

دستكشى كه ماوس و صفحه كليد را 
كنار مى زند

ــادى،  ــاى بني ــگاه دانش ه ــيراز و پژوهش ــگاه ش ــگران دانش پژوهش
ــس حاصل از  ــن فركان ــه  بي ــى رابط ــه بررس ــه  مرورى ب ــك مطالع در ي
ــاختارهاى مختلف ــخصات نانوس ــواص و مش ــان و خ ــنجى رام طيف س

 پرداخته اند.
ــال هاى اخير توسعه  فناورى  به نقل از ستاد ويژه توسعه فناورى نانو، در س
نانو موجب ساخت انواع نانومواد با هندسه و ساختارهاى متفاوت شده است.

ــى يك و چند  ــامل «فولرين ها»، نانو لوله هاى كربن ــاختارها ش اين نانوس
ــت. يكى از  ــيم ها و غيره اس ــو ذرات، نانو س ــن، نان ــواره، صفحات گراف دي
ــايى  ــاختارها، شناس ــاى محققان پس از توليد نانوس مهم ترين دغدغه ه
ــى از مجريان  ــو يك ــمعيل قوانل ــت. اس ــاى آن هاس ــن ويژگى ه و تخمي
ــاهده و اندازه گيرى  ــن ذرات، مش ــاد اي ــه ابع ــه ب ــا توج ــت: ب ــرح گف ط
ــيار  ــتقيم غير ممكن و يا بس ــاى مس ــتفاده از روش ه ــواص آن ها با اس خ
ــاده و ارزان  ــاى س ــن روش ه ــن رو يافت ــت. از اي ــر هزينه اس ــخت و پ س
ــادى برخوردار  ــت زي ــواد از اهمي ــن م ــايى ويژگى هاى اي ــت شناس جه

است.
وى با بيان اينكه اين طرح به مطالعه  مرورى روشى كاربردى در شناسايى 
ــن مطالعه امكان  ــت: نتايج اي ــردازد، اظهار داش ــاختارها مى پ انواع نانوس
شناسايى و تعيين خواص مكانيكى نانومواد مختلف را با صرف هزينه  بسيار 

كم امكان پذير  كند.
ــى از مؤثرترين  ــوان كرد: يك ــايى عن ــو در خصوص اين روش شناس قوانل
ــاختارها طيف سنجى  ــايى نانوس آزمايش هاى صورت گرفته جهت شناس

ــت و از مهم ترين نتايجى كه از اين طيف سنجى حاصل مى شود،  رامان اس
فركانس« RBM » يا مود تنفسى –شعاعى است.

ــن اندازه و خواص  ــتفاده از اين فركانس امكان تعيي وى با بيان اينكه با اس
ــددى جهت تعيين  ــزود: مطالعات متع ــود، اف اين مواد امكان پذير مى ش
ــت و بسيارى از  ــيده اس اين فركانس براى نانولوله هاى كربنى به انجام رس
محققان معتقد هستند كه اين فركانس تنها در اين نانوساختار قابل مشاهده 

است.
ــال هاى اخير  ــت كه در س ــن در حالى اس ــرح ادامه داد: اي اين مجرى ط
ــاختارها نيز مشاهده  ــى در طيف رامان ساير نانوس وجود اين مواد ارتعاش
ــات انواع  ــش حاضر ارتعاش ــت كه با توجه به اين مهم، در پژوه ــده اس ش
ــخصه هاى ساختارى و مكانيكى آن ها به  نانوساختارها به جهت تعيين مش
ــت.اين پژوهش، به بررسى مطالعات تئورى  صورت جامع بررسى شده اس
ــاختارها با  ــه در فركانس هاى «RBM» نانوس و عملى اخير صورت گرفت
ــد يك تناظر يك به يك بين  ــكل هاى مختلف مى پردازد. به نظر مى رس ش
ــس «RBM» آن ها وجود  ــاختارها و فركان ــى نانوس ــاى هندس ويژگى ه
ــاختارهاى كربنى،  دارد. بنابراين يك نماى كلى از فركانس RBM نانوس
ــده ــى آن ها ارائه ش ــيم ها و خصوصيات هندس ــروى و نانوس نانوذرات ك

 است.
ــن و توليدكنندگان  ــاز محققي ــع ني ــك مؤثرى در رف ــن كار كم نتايج اي
ــاختارها به انجام آزمايش هاى متعدد و پر هزينه براى تعيين خواص  نانوس

اين نانومواد خواهد كرد.

امكان
شناسايى خواص 
نانوساختارهاى 
مختلف با طيف 

سنجى رامان



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1724  يكشنبه 17 آبان 1394  25 محرم 1437
خبر اخبار كوتاه

ــهرضا گفت: در حال حاضر دانشجويان اين  مسؤول آموزش دانشگاه پيام نور ش
ــته گرايش در حال تحصيل هستند و بر اساس  دانشگاه، در 25 رشته و 28 رش
تدابير اتخاذ شده به دنبال اخذ مجوز براى افزايش رشته هاى مقطع كارشناسى 
ارشد هستيم.محمدرضا توانگر اظهار كرد: در سال گذشته حدود 50 روز فرصت 
ــجويان در اين سيستم وجود داشت، اما در  براى انتخاب رشته و ثبت و نام دانش
سال جارى تاريخ جداگانه اى براى ورودى هاى بهمن در نظر گرفته نشده است.
وى با بيان اينكه، هر دانش آموزى بتواند تا تاريخ 30 بهمن ماه سال جارى از مقطع 
دبيرستان فارغ التحصيل شود، مى تواند در اين آزمون شركت كند، تصريح كرد: 
دانشگاه پيام نور مركز شهرضا، در سيستم جذب دانشجو به روش بدون كنكور، 
در 28 رشته گرايش مقطع كارشناسى، اقدام به پذيرش دانشجو مى كند.مسوول 
ــهرضا گفت: متقاضيان ورود به دانشگاه پيام نور به  آموزش دانشگاه پيام نور ش
روش بدون كنكور مى توانند، با مراجعه به سايت سازمان سنجش، در يك گروه 
ــى اصلى و دو گروه هنر و زبان هاى خارجى شركت و در صورت پذيرش  آزمايش
وارد اين دانشگاه شوند.توانگر تصريح كرد: در حال حاضر 70 درصد دانشجويان 
اين دانشگاه را دانشجويان دختر و 30 درصد را دانشجويان پسر تشكيل مى دهند. 
بر اساس مصوبه ابالغى از وزارت علوم، در سال جارى، 12 تا 15 درصد به ميزان 

شهريه هاى ثابت و متغير اين دانشگاه افزوده شده است.

ــت هاى طاليى  ــان، از ارائه فرص ــهردارى كاش معاون ادارى مالى ش
سرمايه گذارى اين شهرستان به رايزنان بازرگانى ايران در كشورهاى 

خارجى خبر داد.
ــترك شهردارى  ــم در نخستين نشست مش  سيدحسينعلى ابريش
ــان با رايزنان بازرگانى، تجارى و صنعتى ايران در هشت كشور  كاش
ــهيالت در اختيار رايزنان  خارجى گفت: اين بسته پيشنهادى با تس
بازرگانى ايران در هشت كشور چين، ويتنام، تونس، عراق، استان بصره 
و كردستان عراق، قزاقستان و اندونزى براى افزايش حضور گردشگران 
و سرمايه گذاران و ايجاد كانال صادرات و توليدات اين منطقه به ساير 

نقاط جهان قرار مى گيرد.
وى، لزوم  برنامه ريزى براى رونق اقتصاد گردشگرى و توسعه پايدار 
شهرى با كمك اين رايزنان بازرگانى در قالب نشست هاى هم انديشى 
ــا اين رايزنان  ــا تعامل و همكارى ب ــترك را تاكيد كرد و افزود: ب مش
گردشگرى فصل جديدى در عرصه گردشگرى كاشان و رونق اقتصاد 

منطقه رقم خواهد خورد.
كاشان جزو 10 شهر نخست كشور در توليد است

معاون ادارى مالى شهردارى كاشان، با اشاره به اينكه توليد در كاشان 
در حد استان هاى برتر و در شاخص ها و رتبه هاى مختلف، جزو 10 
ــتان با موقعيت  ــت اظهار داشت: اين شهرس شهر نخست كشور اس
ــمال به جنوب و در دسترس و  استراتژيك و راهبردى در ترانزيت ش
نزديك بودن به قطب هاى اقتصادى تهران و اصفهان رتبه 11 سرانه 
بودجه را در كشور دارد.ابريشم تصريح كرد: تاسيس شركت گردشگرى 
منطقه فرهنگى كاشان نيز از ديگر اتفاقات خوشايند در گردشگرى اين 
منطقه است كه تحوالت چشمگيرى را در حوزه گردشگرى به منصه 

ظهور خواهد رساند.
وى، با تاكيد بر اينكه اين شركت در ماموريت ها و چشم اندازهاى خود 
با كمك رايزنان مى تواند در قالب برنامه هاى كوتاه مدت و بلند مدت 
بحث صادرات را رونق دهد و به تبع آن اقتصاد شهر را غنى كند.معاون 
ادارى مالى شهردارى كاشان، با تاكيد بر اينكه غنى شدن شدن اقتصاد 
ــهردارى ها كاهش بيكارى و افزايش درآمدها را دارد  ــهرى در ش ش
افزود: اشتغال مهم ترين راهكار صادرات و غنى سازى اقتصاد است.
ابريشم، ماموريت شهردارى ها در مسير تازه عرصه مباحث اقتصادى 
كه در ايران و شهرهاى دور و بازمانده است را خاطرنشان كرد و گفت: 
شهردارى ها به ويژه شهردارى كالن شهرها كه از چارچوب عرصه هاى 
عمرانى خارج شده و به سمت مباحث اقتصادى رفتند تاثيرات مستقيم 
در اقتصاد شهر دارند.ابريشم، با تاكيد بر اينكه امروز گردشگرى حرف 
اول درآمدزايى و اشتغال آفرينى را مى زند گفت: صنعت خدمات در 
عرصه اقتصاد صنعت برتر است به طورى كه كشورهاى آسياى شرقى 

عمال اقتصاد خود را با صنعت خدمات بى بديل مى كنند.

معاون ادارى مالى شهردارى كاشان:
فرش قرمز ديپلماسى اقتصاد شهرى 
شهردارى كاشان براى رايزنان بازرگانى

پذيرش دانشجوى بدون آزمون در 
دانشگاه پيام نور شهرضا

ــتان نطنز گفت: فرهنگ عمومى  امام جمعه شهرس
ــترده در همه امور زندگى است و در سايه  بستر گس
ــاى قرآنى و  ــتفاده از آموزه ه ــا اس فرهنگ دينى ب

اهل بيت زندگى آرامى  خواهيم داشت.
ــن تبريك روز  ــالم روح اهللا امينى ضم  حجت االس
فرهنگ عمومى اظهار كرد: شوراى فرهنگ عمومى 
يك  نهاد قانونى است كه توسط شوراى عالى انقالب 
فرهنگى كشور مصوب و به استان ها و شهرستان ها 
ابالغ  شده و با برگزارى جلسات شورا در مورد مسائل 
عمومى جامعه تصميم مى گيرند.وى افزود: اين شورا 
در هر شهرستانى با محوريت ائمه جمعه و فرمانداران 
ــووالن بلندپايه هر شهرستان و افراد  و عضويت مس
صاحب نظر تشكيل و مسائل مهم و مبتال به جامعه را 
رصد و بررسى و تصميمات الزم را اتخاذ و تصميمات 
ــت.امام جمعه  ــورا براى همگان الزم االجراس اين ش
ــتان نطنز تصريح كرد: اگر تعريف اجمالى از  شهرس
فرهنگ عمومى داشته باشيم مجموعه اى از بايدها 
ــوى و اخروى،  ــالق، رفتار، گفتار دني و نبايدها، اخ
ــت. معنوى و مادى يك فرد، خانواده و يك ملت اس

وى گفت: سبك زندگى، چگونگى ازدواج، عروسى، 

مراسم ترحيم، مراسمات عزادارى اهل بيت، رفتار، 
معاشرت، خوراك، پوشاك، معمارى، مسكن، خيابان 
ــازى جزو مصاديق فرهنگ عمومى است. وشهرس

امينى بيان كرد: فرهنگ، اساس و حيات جامعه است 
كه همواره مورد هجمه و دستبرد دشمن قرار گرفته 
و دشمن تالش مى كند سبك فرهنگى خود را به ما 

تلقين و ما را وادار به پذيرش آن كند.
ــالمى بى شك برخوردار از  وى ادامه داد: انقالب اس
ــت كه آن فرهنگ  قوى ترين فرهنگ در جامعه اس
دينى ماست كه برگرفته از آموزه هاى دينى و اهل بيت 
است و هركس از اين فرهنگ استفاده كند بى شك 
ــه خواهد كرد. ــن زندگى را تجرب بهترين و آرام تري

ــوراى فرهنگ عمومى نطنز خاطر نشان  رييس ش
ــالمى همواره اين فرهنگ  كرد: در طول انقالب اس
در مظلوميت به  سر برده و مظلوم ترين بخش كشور 
ــمن هم از اين راه وارد  بخش فرهنگى است كه دش
شده و درصدد ضربه زدن به انقالب است.وى گفت: 
ــير يك معضل فرهنگى  گاهى مى بينيم جامعه اس
ــده كه به اين زودى نمى توانيم آن را حل كنيم و  ش
براى اصالح آن خيلى زمان مى خواهيم و دليلش اين 

است كه دشمن با صبر و حوصله نفوذ مى كند و اگر ما 
بخواهيم عمليات فرهنگى انجام دهيم اين عمليات 
فى الفور جواب نمى دهد و در آينده تاثير مى گذارد.

امينى تأكيد كرد: مقام معظم رهبرى بهترين تعبير 
ــبيه آن به  را در مورد فرهنگ به كار بردند و آن تش
اكسيژن بود كه اگر اكسيژن نباشد و هوا آلوده باشد، 

انسان دچار ضايعه مى شود.
ــتيم  وى افزود: امروز ما در حال جنگ فرهنگى هس
ــته باشيم كه اين جنگ  و بايد اين جنگ را باور داش
نظامى نيست كه ملموس و پيدا باشد و از درون كار 
ــام مى دهد براى  خود را انجام داده و تخريب را انج
مثال يك خانواده اى به من مى گويد ما در خانه رسيور 
ــردم به ما نگويند  ماهواره نداريم ولى براى اينكه م
بى كالس هستيد، ديش آن را بر روى پشت بام حفظ 
ــف  ــم اين يعنى نفوذ فرهنگى كه باعث تأس كرده اي
ــتار اجرايى شدن مصوبه شوراى  است.امينى خواس
عالى انقالب فرهنگى در خصوص مواد مصوبه عفاف 
ــان كرد: مسووالن و مردم  و حجاب شد و خاطر نش
بايد خطر نفوذ فرهنگى را جدى تلقى كنند چراكه 
ــويم  ــت و يك وقتى متوجه مى ش اين نفوذ آرام اس
ــت و اين نكته را بدانيم كه  كه كار از كار گذشته اس
ــانه در حال نفوذ فرهنگى  دشمن با پول، نيرو و رس

به كشور است.

اخطار  اجرائى
5/394 شــماره 93- 903 به موجب راى شــماره 81-94/2/16 حوزه 
27 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت 
محكوم عليه احســان ملكى مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخت 
مبلغ 45/000/000 ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد هزار ريال 
بابت هزينه هاى دادرسى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ ســر رســيد چك 673549-93/8/20 تا تاريخ اجراى حكم و 
هزينه نشر آگهى در حق محكوم له محمد قربانى به نشانى خ بعثت، كوى 
شهيد شاكرى، فرعى اول، دست راست و پرداخت نيم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع  دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م 

الف 21866 دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ

8/366 شماره درخواســت: 9410460358900008، شــماره پرونده: 
9409980358900068، شماره بايگانى شــعبه: 940077، نظر به اينكه 
در پرونده كالسه 940077 ب 10 حسب شكايت عليرضا ناديان« ابراهيم 
مرادى قهدريجانى فرزند حسين» متهم است به سرقت تلفن همراه و وجه 
نقد و از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب مى باشد و ابالغ احضاريه نيز 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا بدين وسيله در 
اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ مى 
گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه دهم بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خيابان شريعتى 
مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت پاســخگويى به اتهام خويش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. شماره م/الف:  22403- شعبه دهم بازپرسى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ

8/367  نظر به اينكه آقاى اميد ديانى فرزند مرتضى به اتهام عدم ثبت واقعه 
ازدواج حسب شكايت از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 940733 تحت 
تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه 
از تاريخ انتشار آگهى در شعبه داديارى دادسراى عمومى اصفهان جهت 
پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. ضمنًا هزينه 
نشر به عهده دادگسترى مى باشد. شماره م/الف: 22346 داديار شعبه 40 

دادسراى عمومى اصفهان 
اجرائيه

8/391  شــماره اجراييــه: 9410420352000157 شــماره پرونــده: 
9309980352000011 بايگانى شــعبه:930011 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطــه به شــماره9410090352001868  و شــماره 
دادنامه مربوطه  9309970352001462 محكوم عليه مسعود پوالدگر 
فرزند مرتضى به نشانى بهارستان محله 4 پالك 228  به نشانى مجهول 
المكان محكوم اســت به 1- پرداخت مبلغ  18/900/000 ريال بابت نفقه 
طفل بنام هليا بابت نفقه از تاريــخ 92/11/24 لغايت 1393/8/24 در حق 

محكوم له منيره سيم كش زاده فرزند على به نشانى خ كاوه خ ابوريحان 
خ شهيد شاه پشــند پالك 66 به وكالت مرتضى اســتكى فرزند على به 
نشانى اصفهان خ بزرگمهر، خ هشت بهشت غربى قبل از چهارراه گلزار 
ساختمان وكال ط 1 پ 17 ،  2- پرداخت خسارات دادرسى 467/000 و 
حق الوكاله وكيل به مبلغ پانصد هزار ريال در حق محكوم له . 3- پرداخت 
حق االجرا به مبلغ 945000 ريال در حق صنــدوق دولت. هم چنين نفقه 
فرزند ماهيانه 2/100/000 ريال به طور مستمر تعيين ميگردد. محكوم 
له خانم منيره سيم كش زاده فرزند على به نشانى خ كاوه خ ابوريحان خ 
شهيد شاه پسند پالك 66 مكلف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسى 
به مبلغ 367/000 ريال مى باشد.  محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- پس از ابــالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم 
نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجراى حكــم و پرداخت محكوم به بوده ايــد ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود 
بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد 
باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى 
احكام مدنى و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائيد.م الف: 21350 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 20 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان
آگهى ابالغ وقت رسيدگى

8/348 شــماره ابالغيــه: 9410103730405587 شــماره پرونــده: 
9409983730400238 شــماره بايگانــى شــعبه: 940259 خواهان/ 
شــاكى فرهاد ابوطالبى نجف آبادى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده 
/ متهم ابوالقاســم عمو شــاهى فروشانى به خواســته مطالبه خسارت 
و مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديــم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان نجف آباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع 
و به كالســه 9409983730400238 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/10/26 و ساعت 9:00 تعيين شده  اســت. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ابوالقاســم عمو شاهى فروشــانى و درخواست خواهان 
فرهاد ابوطالبى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امــور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گرديد. م الف 3204 منشى شعبه 4 دادگاه عمومى  

حقوقى شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگى

8/349 شــماره نامــه: 9410113733201089 شــماره پرونــده: 
9409983733200732 شماره بايگانى شعبه: 940778 نظر به شكايت 
زهرا بهرامى فرزنــد تقى به طرفيت مهدى الچينانــى فرزند نوروز على 
دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدى به كالسه پرونده 940778 شعبه سوم 
بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب نجف آباد با توجه به اين كه متهم 

در پرونده فوق مجهول المكان مى باشد لذا مراتب وفق ماده 115 آ. د. ك 
. يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا بدين وسيله به 
متهم ابالغ مى گردد ظرف مدت يك ماه جهت رسيدگى به اتهام خود در 
اين شعبه حاضر شــود عدم حضور مانع از اتخاذ تصميم در خصوص 
وى نخواهد شد. م الف 3214 شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى

8/350 شــماره نامــه: 9410113733200853 شــماره پرونــده: 
9209983733200729 شماره بايگانى شعبه: 920787 آقاى ابوالحسن 
حقايقى فرزند حبيب الــه مجهول المكان نظر به شــكايت آقاى عليرضا 
باقرزاده فرزند مهدى در پرونده كالســه 920787 مبنى بر عدم رعايت 
نظامات دولتى منجر به ايراد صدمه بدنى غير عمدى عليه شما بدين وسيله 
به شما ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس از تاريخ نشر اين آگهى 
فرصت داريد جهت رسيدگى به پرونده در اين شعبه حاضر شويد عدم 
حضور شما مانع از اتخاذ تصميم نخواهد شد. م الف 3215 شعبه سوم 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى

8/352 شــماره نامــه: 9410113731201199 شــماره پرونــده: 
9309983732300209 شــماره بايگانى شــعبه: 940747 شعبه 103 
دادگاه كيفرى نجف آباد خانم هانيه روحى متهم است به مزاحمت تلفنى 
توام با تهديد موضوع شكايت شاكى نظر به اينكه متهم در آدرس اعالمى 
شناخته نشده و مجهول المكان مى باشد لذا حسب دستور رئيس محترم 
ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى درج و آگهى مى شود و بدين وسيله به متهم ابالغ 
مى گردد در مورخ 22 /94/10 ساعت 8/30 جهت رسيدگى در شعبه 103 
كيفرى نجف آباد حاضر گردد بديهى است عدم حضور بالوجه و يا عدم 
ارسال اليحه دفاعيه در وفق مقرر مانع از اتخاذ تصميم مقتضى نخواهد 
بود. م الف 3211 شعبه 103 دادگاه كيفرى نجف آباد (103 جزايى سابق) 

ابالغ راى
8/353 درباره دادخواست آقاى عباس فدايى اردستانى بر آقاى داريوش 
برنده و على عظيم زاده آرانى داير بر الزام دو خوانده به انتقال رســمى 
سند يكدستگاه خودرو زانتيا و خسارت دادرســى با اين توضيح كه او 
اعالم داشــته يك دســتگاه زانتيا از خوانده رديف اول خريد كه به نام 
خوانده رديف دوم مى باشــد پول آن را پرداخته ولى خواندگان حاضر 
به انتقال رسمى آن نشده اند خوانده رديف اول در شورا حضور نيافته 
و دفاعى به عمل نياورده خوانده رديف دوم نيز از راه نشر آگهى دعوت 
شده اما در شورا حضور نيافته و دفاعى نيز به عمل نياورده بنابراين با 
توجه به دادخواست خواهان محتواى پرونده و اينكه خواندگان در شورا 
حضور نيافته و دفاعى به عمل نياورده اند خواســته خواهان را به حق 
تشخيص داده و با اســتناد از مواد 220 ، 221، 222 قانون مدنى و مواد 
515، 519 و 520 قانون آيين دادرسى مدنى خواندگان را به حضور در 
يكى از دفاتر اسناد رسمى اردســتانى و انتقال رسمى سند خودرو ياد 
شده به نام خواهان و خسارت دادرســى به ميزان يكصد و پنجاه هزار 
ريال محكوم مى كند راى صادر شده نسبت به خواهان حضورى نسبت 
به خواندگان غيابى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ به خواندگان قابل 
اعتراض (واخواهى) توسط آنان نزد اينجانب مى باشد.م الف 796 قاضى 

شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب اردستان
مزايده

8/351 در پرونده كالســه 940096 اجرايى و به موجب نيابت 940120 

صادره از دادگاه بخش كرون نجف آباد محكوم عليهم اجرايى آقاى روح 
اله سليمى فرزند محمد محكوم است به پرداخت مهريه بابت محكوم به 
و هزينه هاى دادرســى و غيره در حق محكوم له و مبلغ ريال نيم عشر 
دولتى در حق صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توســط كارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مجيد فرجى به شرح ذيل ارزيابى گرديده است. 
يكدستگاه سوارى پژو 206 به شماره انتظامى 387 م 69 ايران 43 رنگ 
نقره اى متاليك مدل 1385 و داراى بيمه نامه تا تاريخ 94/8/21 و داراى 
زدگى در بدنه كه با در نظر گرفتن كليــه عوامل موثر در قيمت گذارى به 
مبلغ 140/000/000 ريال تعيين گرديد. كه با توجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى ملك توقيف شده از طريق 
اجراى احكام شعبه دوم حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/9/10 ساعت 
10 صبح و در همان محل به فروش مى رسد برنده مزايده شخصى است 
كه از قيمت كارشناســى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10� آن را 
فى المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى گردد ضمنا خريدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از اموال ملك مورد نظر بازديد  به 
عمل آورد. م الف 3209 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد

اجرائيه
8/408 شــماره اجراييــه: 9410420350500399 شــماره پرونــده: 
9309980350500694 شــماره بايگانــى شــعبه:930730  بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره دادنامــه غيابى مربوطه 
9409970350500127 محكوم عليه احمدرضا شريفى دهاقانى فرزند 
اسماعيل به نشانى اصفهان، خ بزرگمهر، روبه روى خ مبارزان، زيرزمين 
گوشت فروشى 110، كارگاه كفاشــى على كيوانداريان محكوم است به 
پرداخت 100/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/000/000 
ريال هزينه دادرسى و خســارت دير كرد وفق شــاخص اعالمى بانك 
مركزى از تاريخ صدور چكها (چك 675513 مورخ 1389/09/04 مبلغ 
50/000/000 ريال و چك شــماره 675511 مورخ 1389/11/20 مبلغ 
50/000/000 ريال) لغايت زمان پرداخت در حق محكوم له زهرا غالمعلى 
زاده فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان، خ بزرگمهر، كوى پاكوشك، بن 
بست شاد، پالك 187 و پرداخت نيم عشر دولتى به عنوان حق االجرا در 
حق صندوق دولت محكوم گرديده.  محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم 
نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجراى حكــم و پرداخت محكوم به بوده ايــد ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود 
بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد 
باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى 
احكام مدنى و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائيد.م الف:  21898 مدير دفتر دادگاه حقوقى شــعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 

ــتان تيران و كرون گفت:  فرمانده انتظامى شهرس
ــال جارى نسبت به زمان  در شش ماهه نخست س

مشابه سال گذشته كشفيات مواد مخدر در سطح 
ــد افزايش  ــرون 100 درص ــتان تيران و ك شهرس
ــين باباكالنى  ــرهنگ محمدحس ــه است.س يافت
ــورت حرفه اى عمل  اظهار كرد: باندهايى كه به ص
ــت ماموران آگاهى دستگير شده  مى كردند به دس
ــت. هم چنين  ــى اس و پرونده ها آنها در حال بررس
بيشتر سارقينى كه از شهرستان سرقت مى كنند از 

شهرستان هاى مجاور بوده و تيران و كرون از امنيت 
خوبى برخوردار است.فرمانده انتظامى شهرستان

ــايل با  ــهروندان وس  تيران و كرون تصريح كرد: ش
ــزل نگهدارى  ــت خود را در من ارزش و گران قيم
ــى از امنيت در ورودى منزل  نكنند و از لحاظ ايمن
ــارقين مى توانند وارد منزل شان  و راه هايى كه س

شوند، اطمينان حاصل كنند.

رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى گلپايگان گفت: در حال حاضر وضعيت 
واحدهاى صنعتى شهرستان گلپايگان بحرانى است كه متأسفانه 154 نفر تعديل 

نيرو صورت گرفته كه 86 نفر آن ها به بيمه معرفى شده اند.
ميثم سليمانى اظهار كرد: در حال حاضر وضعيت واحدهاى صنعتى شهرستان 
گلپايگان بحرانى است، كه متأسفانه 154 نفر تعديل نيرو صورت گرفت كه 86 
نفر آن ها به بيمه معرفى  شده اند.وى نرخ بيكارى شهرستان را 12/3 درصد اعالم و 
تصريح كرد: به دليل مشكالت اقتصادى در واحدهاى صنعتى و توليدى با كاهش 

افراد بيمه شده مواجه هستيم.
ــا توجه به  ــگان تأكيد كرد: ب ــاه اجتماعى گلپاي ــاون، كار و رف رييس اداره تع
ــركت  ــاد مقاومتى، ش ــاخصه هاى اقتص ــتان با ش ــتغال در شهرس ــاد اش ايج
ــت كه مى تواند بار  ــده اس ــيله مردم تشكيل ش ــعه و عمران به وس تعاونى توس
ــتغال شهرستان  ــت: زمينه اش ــليمانى اذعان داش را از دوش دولت بردارد.س
ــتاى اشتغال امرى ــاورزى در راس ــاورزى بوده كه توجه به كش گلپايگان كش
ضرورى است.وى خاطرنشان كرد: امسال دو هزار و 116 فرصت شغلى از طريق 
دبيرخانه كارگروه اشتغال استان براى شهرستان گلپايگان تكليف شده است.
ــگان گفت: همچنين 35 درصد  رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى گلپاي
ــه اداره ــت ب ــغلى اس ــه بالغ بر 625 فرصت ش ــتان ك ــغلى شهرس فرصت ش
 راه و شهرسازى تكليف شده است.وى بابيان اينكه امسال 700 فرصت شغلى در 
سامانه رصد اشتغال كشور به ثبت رسيده است؛ تصريح كرد: اگر تسهيالت در 

قالب سرمايه در گردش اعطا شود اثر مطلوب ترى دارد.

رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى گلپايگان:
در حال حاضر وضعيت واحدهاى 

صنعتى گلپايگان بحرانى است

افزايش 100 درصدى كشفيات 
مواد مخدر در تيران و كرون

امام  جمعه نطنز:

در سايه فرهنگ دينى 
زندگى آرامى 

خواهيم داشت
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دریچه

دریچه دریچه

 اس��تفاده از خوراک��ی ه��ای مختل��ف ی��ا فعالی��ت ه��ای خ��اص 
می تواند به تقویت اس��تخوان ها یا ضعیف ش��دن آن ه��ا کمک کند 
به همین س��بب ش��ما می توانید با رعایت تعدادی نکته ساده به حل 
 این موض��وع پرداخت��ه و از ضعیف ش��دن اس��تخوان ه��ا جلوگیری 

کنید.
 استفاده از ویتامین دی اولین گزینه برای تقویت استخوان هاست 

و این ویتامین همیشه هم در اختیار شما خواهد بود. 
ش��ما می توانید از نور آفتاب برای دریافت این ویتامین استفاده کنید، 
اما دقت داشته باشید،در هوای گرم بهتر است روزانه زمان کمی را زیر 

آفتاب باشید.
 ویتامی��ن دی م��ورد نی��از ب��دن در ۲۰ دقیقه ب��ه حد نص��اب خود 

خواهد رسید.
 افرادی که به هر دلیلی الزم اس��ت داروی کورتونی مصرف کنند، 
حتما باید ب��ه متخصص تغذیه مراجعه کنند، زی��را عوارض این داروها 
بسیار زیاد اس��ت و الگوی غذایی نامناس��ب می تواند این مشکالت را 

تشدید کند.
عالوه بر اختالل در متابولیسم کلسیم و استخوانی، یکی دیگر از عوارض 
داروهای کورتونی، دادن اشتهای کاذب به فرد است که باعث می شود 
زیاد غذا بخورد و به این ترتیب مشکالت استخوانی و متابولیکش تشدید 
می شود، اما با برنامه غذایی مناس��ب می توان احتمال بروز این عوارض 

را به حداقل رساند.
 استفاده از کافئین را تاحد زیادی کاهش دهید. 

 چ��ای وقه��وه در تنظیم سیس��تم های مختل��ف بدن مفید هس��تند 
 اما بای��د دقت داش��ته باش��ید که اس��تفاده بی��ش از ان��دازه از آن ها 
 می تواند پوکی استخوان و همچنین شکنندگی آن ها را به همراه داشته 

باشد.
در کن��ار چ��ای وقه��وه، نوش��ابه ه��ای ان��رژی زا نی��ز منابع��ی 
 از کافئین هس��تند ک��ه باید ت��ا حد زی��ادی مصرف آن ه��ا را کاهش 

دهید.
 مش��کالت تغذیه از هر جهتی که باشند برای اس��تخوان ها نابود 
کننده خواهد بود. استفاده بیش از حد از خوراکی ها چاقی را به همراه 
 دارد همچنی��ن کم خ��وردن غ��ذا باعث نرس��یدن ویتامی��ن الزم به 

سلول های استخوانی است. 
 همیش��ه وزن خ��ود را در یک ح��د مجاز نگ��ه دارید تا اس��تخوان ها، 

فشار زیادی را تحمل نکنند.
چربی های اشباع، جذب کلس��یم را که یکی از امالح ضروری برای 
استخوان سازی است، کاهش می دهد بنابراین فرد، مستعد ابتال به پوکی 

استخوان خواهد شد.
 خورد و خوراک خود را به سمت امگا۳ حرکت دهید و کمی به فکر 

سبزی های خوشمزه و ماهی و گردو باشید.
 این خوراکی ها می توانند به سرعت اس��تخوان ها را تقویت کرده و از 

شکستگی جلوگیری  میکند. 
هفته ای یک وعده ماهی و استفاده از زیتون در کنار غذا می تواند راهی 

عالی برای تقویت استخوان ها باشد.

دکتر شیخ االسالمی، متخصص تغذیه گفت :حداکثر مقدار مصرف روزانه نمک 
پنج گرم است در حالی که میزان مصرف نمک در کشور ما ۲ تا ۳ برابر این مقدار 
برآورد شده است ، یعنی اینکه، اگر سالمت مردم دنیا بر اثر مصرف نمک تهدید 
می ش��ود، این وضعیت در کشور ما حدود ۳ برابر بیش��تر است و همین مساله، 
می تواند نگرانی ها در ارتباط با افزایش بیماری های ناشی از مصرف زیاد نمک 

را تشدید کند.
وی افزود : افرادی که در خون ش��ان س��طح سدیم باال و س��طح پتاسیم پایین 
اس��ت خطر افزایش فش��ار خون که خود مس��بب بیماری های قلبی و سکته 
 اس��ت، افزایش می یابد. س��دیم به طور طبیعی در انواع غذاها یافت می شود، 
به طور مثال در شیر و خامه تقریبا معادل ۵۰ میلی گرم سدیم در هر ۱۰۰ گرم 
ماده و در تخم مرغ تقریبا معادل ۸۰ میلی گرم س��دیم در ه��ر ۱۰۰ گرم ماده 
 وجود دارد. بنابراین آنچه مسلم است، مصرف زیاد نمک با پرفشاری خون همراه 
می شود و همین عارضه می تواند زمینه ابتال به انواع بیماری های قلبی و عروقی 

و سکته های مغزی را سبب شود.
این متخصص تغدیه درخصوص نمک های تصفیه ش��ده اظهار داش��ت : نمک 
تصفیه نمکی اس��ت که در آن ناخالصی های نا محلول مانند فلزات س��نگین و 
همچنین ناخالصی های محلول مانند آهک، ش��ن و ماس��ه ط��ی فرآیندی در 
کارخانه حذف شده اس��ت. نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده باشد. 
نمک های تصفیه ش��ده یددار به دلیل خلوص باال میزان ی��د را بهتر و به مدت 
بیشتری نگهداری می کنند اما نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در 
افرادی که سابقه بیماری های گوارش��ی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف 
مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتی های گوارشی ، کلیوی ، کبدی و 

حتی کاهش جذب آهن در بدن می شود.
وی خاطر نشان کرد : فشار خون باال، سکته قلبی، سکته مغزی، پوکی استخوان، 
سرطان معده، آس��م و...، از عوارض مصرف زیاد نمک است و برای پیشگیری از 
این امراض باید ، میزان نمکی که هنگام پخت به غذا اضافه می کنید و همچنین 
مصرف آجیل ش��ور ، انواع فرآورده های غالت حجیم شده، چیپس، انواع شور 
مانند خیار شور و کلم شور، سوسیس و کالباس و غذاهای کنسروی را کم کنید 
و از نمکدان در سر سفره استفاده نکنید. درواقع می توانید برای بهبود طعم غذا 
و کاهش مصرف نمک در هنگام تهیه غذاها به جای نمک از سبزی های تازه یا 

خشک مثل آویشن، شوید، سیر، آب لیمو ترش یا آب نارنج و ... استفاده کنید.

 نگه��داری از ه��ر م��اده غذای��ی ش��یوه و روش خ��اص خ��ودش را دارد. برخ��ی 
از مواد غذای��ی را اگر داخل فری��زر بگذارید ممکن اس��ت خاصی��ت اصلی خودش 
را از دس��ت بدهد. در ای��ن مقاله لیس��تی از مواد غذای��ی ای که نبای��د درون فریزر 
 نگه��داری کنی��د را جم��ع آوری ک��رده ای��م. نگه��داری م��واد غذایی ب��ه روش و 
شیوه ای درست در حفظ س��المت و مواد مغذی موجود در آنها نقشی اسای دارد که 
در این بخش به آن دسته از مواد غذایی که نگهداری آنها در فریزر ممنوع است اشاره 

می کنیم.
گوجه فرنگی را در فریزر نگهداری نکنید

گوجه فرنگی به عنوان منبع غنی ویتامین سی از ارزش باالیی برخوردار است که اگر 
آن را در فریزر نگهداری شود دیگر از ویتامین سی و لیکوپن موجود در آن که عاملی در 

پیشگیری از ابتال به سرطان است خبری نخواهد بود.
سیر را در فریزر نگهداری نکنید

سیر بعد از قرار داده شدن در فریزر حالت سفتی و انسجام بافت های خود را از دست 
می دهد . بهترین محیط برای نگهداری سیر محلی خشک و خنک است اما نه دمای 

بسیار پایین.
سیب زمینی را در فریزر نگهداری نکنید

نگهداری سیب زمینی در فریزر و دمای پایین آن را تبدیل به سیب زمینی بدون کیفیت 
مناسب برای مصرف می کند، چرا که بهترین محل برای نگهداری سیب زمینی با توجه 
به حفظ خواص آن در محیط آشپزخانه اما با درجه حرارت مناسب که نباید گرم باشد.

پیاز را در فریزر نگهداری نکنید
بدترین ایده برای نگهداری پیاز داخل فریزر است که آب میان بافتی آن الیه های پیاز 

را نرم و غیر قابل مصرف می کند.
نان را در فریزر نگهداری نکنید

فریزر شما نان را خش��ک کرده و اگر بیش��تر از چند روز نان در فریزر نگهداری شود، 
کیفیت مناسب برای مصرف را نخواهد داشت.
روغن زیتون را در فریزر نگهداری نکنید

شما باید روغن زیتون را در محیطی خشک و تاریک نگهداری کنید چرا که مکانیسم و 
طبیعت روغن زیتون این طور بهتر حفظ می شود.

عسل را در فریزر نگهداری نکنید
هیچ نیازی به حفظ و نگهداری عسل در فریزر وجود ندارد چرا که عسل ماده ای بسیار 
مقاوم در برابر فساد اس��ت و با قرار دادن عس��ل در فریزر آن را به حالتی کریستالی و 

ناخوشایند برای مصرف تبدیل می کنید.

 ۶ راهکار برای داشتن 
استخوان هایی فناناپذیر

سر سفره نمکدان نگذارید! این مواد غذایی را در فریزر نگذارید

نکته ها

وزیر بهداشت، ضمن اش��اره به آثار و نتایج اجرای 
طرح تحول س��المت، کمبودها و مش��کالت پیش 
 روی برنام��ه ه��ای وزارت بهداش��ت را تش��ریح 

کرد.
 دکتر سید حسن هاش��می،  میزان موفقیت طرح 
تحول سالمت در گام اول را بیش از ۸۰ درصد اعالم 
کرد و اظهارداش��ت: اولویت اول، کاهش پرداخت 
هزینه های درمان از جیب م��ردم بود که تا حدود 

زیادی محقق شد.
 وی ب��ر ض��رورت حمای��ت بیش��تر از بیم��اران 
صعب الع��الج در طرح تحول س��المت تاکید کرد 
و گفت: متاس��فانه در گام دوم برنام��ه ۴ ماه عقب 
هستیم، به طوری که می بایس��ت تا آخر شهریور 
تمامی ساکنان حاشیه شهرها تحت پوشش برنامه 
بهداش��تی قرار می گرفتند که هنوز محقق نشده 

است
 وزیر بهداش��ت با اش��اره ب��ه وج��ود ۱۱ میلیون 
حاشیه نشین ش��هرها، ادامه داد: معاونت بهداشت 
از س��ایر معاونت ها در اجرای برنامه ه��ا موفق تر 

بوده است.
هاش��می همچنین از کمب��ود پرس��تار در مراکز 
درمانی خبر داد و گفت: ۱۸ هزار پرستار بازنشسته 
 ش��ده اند، اما هن��وز نی��روی جایگزین ب��رای آنها

نداریم.
وی با عنوان این مطلب که تا زیرساخت ها درست 
نشود نمی توانیم بگوییم در اجرای برنامه ها موفق 
بوده ای��م، اف��زود: در گام اول اج��رای طرح تحول 
س��المت، تنها کاهش پرداختی از جی��ب مردم و 

دسترسی به پزشک فراهم شد.
هاش��می با تاکید بر اینکه موفقیت نظام س��المت 
نیازمن��د برنامه ملی و عزم ج��دی دولت و مجلس 
ش��ورای اس��المی اس��ت، گفت: ب��رای موفقیت 
 در پیش��برد برنام��ه ه��ای نظ��ام س��المت، همه

وزارتخانه ها باید همکاری کنند.
وزیر بهداش��ت در واکنش ب��ه ادع��ای منتقدین 
طرح تحول س��المت که مدعی هس��تند تقاضای 
القایی ب��رای مراجعه ب��ه مراکز درمان��ی به وجود 
آمده اس��ت، اظهارداشت: آمارها نش��ان می دهد 
که مصرف دارو و تجهیزات پزش��کی متناس��ب با 
 مراجعه بیماران به بیمارستان های دولتی، افزایش 

نیافته است. 
به طوری که در بیمارستان امام خمینی تهران که 
بیماران از سراسر کشور به این مرکز درمانی ارجاع 
داده می شوند، در یک قلم دارو حداقل ۲/۱ میلیارد 

تومان صرفه جویی شده است.
وی ادام��ه داد: وقت��ی واردات دارو کاه��ش یافته 
 اس��ت چگونه می تواند مصرف دارو افزایش یافته 

باشد.

در بالین��ی  راهنم��ای  تدوی��ن  از   هاش��می 
 بیمارس��تان ه��ای دولت��ی خب��ر داد و خطاب به 
منتقدین طرح تحول س��المت، گفت: دوس��تان، 

آدرس غلط ندهند.
وزیر بهداش��ت ب��ه اورژان��س پیش بیمارس��تانی 
اش��اره کرد و افزود: کمبود نیرو در اورژانس پیش 
بیمارستانی باعث ش��ده تا یک نفر تا ۵۰۰ ساعت 

در ماه کار کند.
 وی ب��ا تایی��د ای��ن مس��اله ک��ه اورژان��س 
پیش بیمارستانی مشکل دارد، تاکید کرد: اورژانس 

باید به یک سازمان تبدیل شود.
هاش��می از تهیه ۵۰ فروند آمبوالن��س هوایی در 
دوران پساتحریم خبر داد و گفت: برای مردم که با 
اورژانس تماس می گیرند و بیمار دارند، ۱۰ دقیقه 

و ۱۲ دقیقه زمان قابل قبول نیست.
وزیر بهداش��ت به موضوع دریاف��ت های زیرمیزی 
اش��اره کرد و افزود: تخلف وجود دارد مثل س��ایر 

صنوف که ع��اری از تخلف نیس��تند. ام��ا، وزارت 
بهداشت کار پلیسی نمی کند و موظف به تفتیش 
نیستیم، زیرا ۱۶۹۰ وجود دارد و شکایت ها از این 

طریق پیگیری و دنبال می شود.
وی با بیان این مطلب که متهم کردن خیلی راحت 
است، گفت: مهم مدرک است که باید ارائه بدهند. 
 هاش��می در همین زمین��ه ادامه داد: قرارنیس��ت 

در هر مطب و بیمارستانی، مامور بگذاریم.
وزیر بهداش��ت در واکنش به استقرار اتوبوس ایدز، 
اظهارداشت: آمار ایدز در کشور نگران کننده است، 
زیرا نزدیک ب��ه ۱۰۰ هزار مبتال به ایدز در کش��ور 

وجود دارد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه حتی ی��ک م��ورد ابتال به 
ایدز در کش��ور نگران کننده اس��ت، تصریح کرد: 
اگر قرار باش��د ب��ه این موض��وع نپردای��م، همان 
 اتفاقی که در س��ال ه��ای گذش��ته رخ داد، اتفاق 

خواهد افتاد.

 وقتی غذا و اسید معده درست وارد عمل نشوند، احساس سوزش 
در مری ایجاد می شود.

عواقب سوزش معده، ناخوش��ایند و آزاردهنده است مانند بوی 
بد دهان و حتی س��رطان حلق. اما خوشبختانه کارهایی زیادی 
وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از سوزش معده در همان 

ابتدا انجام دهید.
 غذاهایی را که دشمن تان هستند بشناسید

غذاهای فراوانی هس��تند که می توانند برانگیزاننده مش��کالت 
گوارشی باش��ند: غذاهای تند و پر ادویه، شکالت، نعناع فلفلی، 
انواع مرکبات، غذاهایی بر پایه گوجه فرنگی، خردل، فلفل قرمز، 
و پیاز خام همگی به عنوان محرک الیه مری شناخته می شوند. 
 اما عامل اصلی در تغذیه که موجب ریفالکس می شود چیست؟ 
»خوردن وعده های سنگین و پرچرب« ؛  زیرا چربی، عضالت مری 
را که مسوول باز و بسته کردن بخش پایین مری است نرم می کند 

و در نتیجه اسید معده می تواند به مری وارد شود.
 با نوشیدن آب، سوزش معده را کاهش دهید

نوشیدن آب فراوان، خصوصا همراه با غذا، به شستن اسیدهای 
معده از سطح مری و برگرداندن آن به معده کمک می کند.

 وزن کم کنید
افرادی که اضافه وزن دارند، بیشتر در معرض ابتال به مشکالت 
گوارشی و س��وزش معده هستند. افزایش ش��اخص توده بدنی، 
مخصوصا داش��تن ش��کم بزرگ، به افزای��ش ریفالکس مربوط 
است. بهترین س��بک زندگی که می توانید در پیش بگیرید این 
است که غذاهای پرچرب را کنار گذاشته و وزن کم کنید. ورزش 
کردن مهم است، اما ورزش های خاصی مانند دوچرخه سواری 

که خم و راس��ت کردن ناحیه ش��کم را می طلبد، ریفالکس را 
تش��دید می نماید. به گونه ای ورزش کنید که احس��اس راحتی 

داشته باشید.
 خواب تان را مدیریت کنید

بدترین زمان ب��رای خواب چیس��ت؟ دقیقا بع��د از یک غذای 
س��نگین و حجیم. احتم��ال س��وزش مع��ده در اف��راد بعد از 

پرخوری و دراز کشیدن بیشتر اس��ت. دست کم، دوساعت قبل 
از خواب غذا بخورید، یا ش��ب هایی که دیروقت غذا خورده اید، 
 ی��ک مهارکننده هیس��تامین ۲ پی��ش از رفتن ب��ه رختخواب 

میل کنید.
اگر س��وزش معده، اغلب اذیت تان می کند، همچنین می توانید 
موقع خواب زیر سرتان یک تکه چوب یا یک چیز سفت قرار دهید 

تا روی یک سطح شیب دار بخوابید و سرتان باال باشد. با باال آوردن 
سرتان تا حدود سه س��انتیمتر، جریان اسید معده به سمت باال 

سخت می شود.
 برخی نوشیدنی ها باعث سوزش معده میشوند

نوشیدنی ها گازدار، آب میوه ها، الکل، و حتی قهوه صبحگاهی تان 
می تواند عاملی برای س��وزش معده ش��ما باش��د. کافئین هم 
عضالت مری را شل می کند و به اسید معده اجازه ورود به حلق 
را می دهد. ببینید چه نوشیدنی هایی روی شما تاثیر می گذارند، 
 یادداشت بردارید یا در یک فایل در گوشی همراه یا کامپیوترتان 

نگه دارید.
 برای سوزش معده دارو مصرف کنید

اگر می دانید که س��وزش س��ردل دارید، منتظر نمانید تا عالئم 
آش��کار از راه برس��ند و بعد ق��رص بخوری��د. مهارکننده های 
پروتون پم��پ که بعض��ی از آنها در دس��ترس هس��تند مانند 
Prilosec OTC، قوی تری��ن بازدارنده های اس��ید هس��تد، 
اما مدتی طول می کش��د تا اثر کنند.  این ها داروهایی هس��تند 
که برای پیش��گیری از ریفالکس کاربرد دارند. برای تس��کین 
سریع تر، آنتی اس��یدهایی مانند Maalox و Tums که بدون 
نسخه هم می توانید آنها را تهیه کنید را برای حایل شدن میان 
 اس��ید و مری تان مصرف کنید اما این ها تنه��ا برای چند دقیقه 

دوام دارند. 
مهارکننده های هیستامین۲ مانند Zantak و Pepcid، بعد 
از بیست دقیقه اسید را مهار می کنند و می توانند اسید را از ۶ تا 
۱۲ ساعت سرکوب نمایند. Tum را همراه با یک Pepcid برای 

کنترل سریع این حالت مصرف کنید.

بیشتر بدانیم

 س��ازمان جهانی بهداشت اعالم کرده اس��ت که ۸۰ درصد 
 م��رگ و می��ر زودرس ناش��ی از آلودگ��ی ه��وا، ب��ه دلیل 
بیماری ه��ای عروق کرونر قلب و س��کته مغزی اس��ت؛ اما 
می توان با تغذیه به جنگ آلودگی هوا به ویژه در فصل های 

سرد رفت.
آلودگی هوا در فصول س��رد به دلیل پدیده وارونگی تشدید 
می شود که در این شرایط سالمندان، زنان باردار، کودکان و 
بیماران، قشر آسیب پذیر تر محسوب می شوند.معاینه فنی 
خودرو، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش خودروهای 
 تک سرنش��ین از جمله مهم ترین اقداماتی است که انتظار 
م��ی رود ش��هروندان رعای��ت کنن��د. در کن��ار ای��ن 
اص��ول، نم��ی ت��وان تاثیر م��واد غذای��ی کاه��ش دهنده 
آلودگ��ی ه��وا ب��ر س��المتی و تندرس��تی را نادی��ده 
 گرف��ت. برخی م��واد غذایی که مص��رف آن در تم��ام ایام، 
 ب��ه ویژه زم��ان هش��دار آلودگ��ی ه��وا توصیه می ش��ود، 

به شرح ذیل است:
 روغن زیتون

روغن زیتون اثرات مضر آلودگ��ی هوا را دفع می کند. ذرات 
معلق موجود در ه��وا باعث گرفتگی عروق و آترواس��کلروز 

زودرس می شود. عارضه آترواسکلروز بر اثر رسوب پالک از 
مواد چربی در دیواره درونی رگ های خونی به وجود می آید.

روغ��ن زیت��ون منب��ع غنی ام��گا ۹ اس��ت و مص��رف آن 
 باع��ث افزای��ش فع��ال کنن��ده پالس��مینوژن بافت��ی 
می ش��ود. فع��ال کنن��ده پالس��مینوژن بافت��ی آنزیمی 
اس��ت که توس��ط س��لول های دیواره داخلی ش��ریان ها 
ترش��ح می ش��ود و مهم ترین وظیفه آن شکس��ته ش��دن 
 لخته خ��ون ایج��اد ش��ده در رگ هاس��ت. وج��ود لخته 
 در رگ ه��ای خون��ی باع��ث اخت��الل در گ��ردش خ��ون 

می شود.
روغن زیتون حاوی دو آنتی اکس��یدان قوی هیدروکس��ی 
و اولئوروپین اس��ت که در رقیق ش��دن خون و جلوگیری 
 از لخته موثر هس��تند. به عالوه روغن زیتون باعث انتش��ار 
اکسید نیتریک در داخل عروق و شل شدن دیواره شریان ها 
و بهبود گردش خون می شود. مصرف روزانه این ماده غذایی 

ارزشمند توصیه شده است.
 مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان به ترکیباتی گفته می ش��ود که از سلول در 
مقابل صدمات جلوگی��ری کند. این ترکیب��ات می توانند 

طبیعی یا مصنوعی باشند.
آنتی اکسیدان های اصلی عبارتند از :

لوتئی�ن : این گ��روه آنتی اکس��یدان در ان��واع کلم 
 )کلم بروکلی، گل کلم و برگ کلم(، انواع میوه ها، سبزیجات 
 نشاس��ته ای )ذرت، نخود فرنگی( تخم مرغ و س��بزیجات

 برگ دار وجود دارد.
سلنیوم : یک ماده معدنی موجود در غذاهای گیاهی، 

تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و ماهی است.
کاروتنوئیدها : رنگدانه هایی است که باعث رنگ زرد 
و نارنجی میوه هایی از قبیل هویج، خربزه و سیب زمینی می 

شود.

لیکوپ�ن : یک م��اده ش��یمیایی موج��ود در میوه و 
سبزیجات قرمز از جمله گوجه فرنگی و هندوانه است.

ویتامین A : در هویج، سیب زمینی، سبزیجات برگ 
دار تیره رنگ و زردآلو، به وفور وجود دارد.

ویتامی�ن C : در مرکبات، س��یب زمین��ی، آناناس، 
کلم بروکلی، اسفناج و انواع توت وجود دارد.

ویتامی�ن E : آجیل، کره بادام زمین��ی، جوانه گندم، 
اس��فناج، س��ویا، ماهی، آوکادو و روغن گیاهی حاوی این 
ویتامین هس��تند.گوجه فرنگی، انواع توت ها، فلفل، هویج، 
اس��فناج، زردچوبه، زنجبیل، بذر کتان، انواع آجیل و غالت 

سبوس دار نیز دارای خواص ضد التهابی هستند.
کلم بروکلی

مطالعات محققان دانش��گاه جان هاپکینز نش��ان می دهد 
 که کلم بروکلی و جوان��ه آن ذرات معل��ق و ازن هوا را دفع 
می کند، عالوه بر این حاوی یک ترکیب به نام سولفورافان 

است که خاصیت ضد سرطانی دارد. 
متخصصان مصرف مکرر و وافر این اقالم غذایی را به عالوه 
خودداری از تردد ه��ای غیرضروری در خ��ارج از منزل در 

روزهای آلوده به شهروندان توصیه می کنند. 

این غذاها در مقابل آلودگی هوا معجزه می کنند

راه های ساده برای پیشگیری از سوزش معده

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

وزارت بهداشت، کار پلیسی نمی کند
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داستان تاریخی

گردشگری

  چون اسرای کربال وارد شام ش��دند،  در آن اثناء که اهل بیت را نزدیک 
درب مسجد نگاه داشته بودند، پیر مردی به نزد زنان عصمت و طهارت 
آمد و این سخنان را به زبان راند: حمد خدا را ،که شما را بکشت و بالد را 
از فتنه مردان ش��ما خالص کرد؛ و امیر المومنین یزید را بر شما مسلط 

ساخت. 
حضرت س��ید الس��اجدین )ع( در جواب او، فرمود: ای ش��یخ! آیا قرآن  

خوانده  ای؟ 
گفت: بلی.

 حضرت فرم��ود: ای��ن آی��ه را دیده ای ک��ه خداون��د متع��ال فرموده: 
ای پیغمبر! به ای��ن امت بگو که من از ش��ما برای ابالغ رس��التم اجری 

نمی خواهم مگر آنکه درباره اقرباء و خاندانم دوستی کنید.
 آن شیخ عرض کرد: بلی، این آیه شریفه را تالوت کرده  ام. 

 امام س��جاد )ع( فرمود: مایی��م ذوی القربی، که خدا در ق��رآن فرموده 
است. 

 س��پس فرمود: ای ش��یخ، آیا ای��ن آی��ه را خوان��ده  ای؟ ای پیغمبر ما، 
حق اقرباء خود را به ایشان برسان. 

آن پیر مرد گفت: بلی، این آیه را هم قرائت کرده  ام. 
امام سجاد )ع( فرمود: ما خویشان پیامبر هستیم. 

امام سجاد )ع( ادامه داد، ای ش��یخ این آیه را خوانده  ای: بدانید هرگونه 
غنیمتی به دست آوردید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذوی 

القربی است. 
پیر مرد گفت: آری، این آیه را نیز خوانده  ام. 

امام سجاد) ع( فرمود: آن ذوی القربی ما هستیم. 
س��پس امام فرمود: آیا آی��ه تطهیر را خوان��ده  ای که خداون��د متعال 
می فرماید: خداوند می خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدی را بزداید و 

شما را چنانکه باید و شاید پاکیزه بدارد. 
پیرمرد گفت: این آیه را نیز تالوت کرده  ام. 

امام فرم��ود: ماییم آن اهل بیت که خدا تخصی��ص داد ما را به نزول آیه 
تطهیر. 

آن پیرمرد پس از اس��تماع این کالم از فرزند خیر االن��ام زبان از گفتار 
فروبست و از گفته های خود پشیمان گشت و از روی شگفت و تحجب، آن 
حضرت را سوگند داد که آیا شما همان اهل بیت حضرت رسول هستید؟

 ام��ام فرم��ود: به خدا س��وگند ک��ه ما هم��ان اه��ل بی��ت پیامبریم و 
در این خصوص مجال هیچ شک و شبهه  ای نیست .

پیرمرد چون از حقیقت حال مطلع گشت، اشک از چشمانش جاری شد 
و عمامه را از سر برداشت و بر زمین انداخت و سر را به سوی آسمان بلند 
کرد و گفت: خداوندا! من بیزارم از آن کس��ی که دشمن آل محمد است 
چه از جن باشد و چه انس سپس عرض کرد: آیا توبه من قبول می شود؟

 امام فرمود: اگر توبه نمایی، خدا توب��ه تو را می پذیرد و تو در آخرت با ما 
خواهی بود.

آن پیرمرد عرض کرد: من از کردار خویش توبه کردم و نادم شدم. 
 چون ای��ن خبر ب��ه یزیدبن معاویه رس��ید، حک��م ک��رد آن پیرمرد را 

به قتل رساندند.

این بن��ا در جنوب ش��رقی روس��تای دزک )اس��تان چهارمحال و 
بختیاری( قرار دارد و در دو طبقه و به صورت باش��کوهی س��اخته 
شده است. طبقه اول دارای یک هشتی ورودی در وسط است که از 

طرفین به محوطه بزرگ قلعه منتهی می شود. 
در طرفین هش��تی چهار ایوان قرار دارد که دو ایوان رو به شمال و 
دو ایوان رو به شمال و دو ایوان دیگر رو به جنوب قرار گرفته است و 

شامل چند اتاق و انبار است.
طبقه دوم که از ایوان های شمالی طرفین هشتی به آن راه می یابند، 
ابتدا از راه پله ها وارد محوطه ای بزرگ به نام حوضخانه می شود که 
در وسط آن یک سالن بزرگ به نام سفره خانه وجود دارد و اتاق آینه 

در جوار آن قرار گرفته است.
سفره خانه این سالن دارای تزئینات گچبری و نقاشی زیبایی است. 
اش��کال مختلف از قبیل مالئکه به عنوان مظهر پاکی و کله شیر که 
حاکی از قدرت و دالوری است و مناظر زیبا از شکار و گچبری های 

گل و بوته در حاشیه های بزرگ و کوچک آن است.
سقف آن چوبی و به شکل قاب بندی است و دارای در و پنجره های 
 سیم کوبی شده اس��ت. در کنار س��فره خانه اتاقی به نام آینه خانه 

قرار دارد که به صورت باشکوهی تزئین شده است.
 این اتاق، تقلیدی از سبک اروپایی است و شباهت زیادی به اتاق آینه 
قصرهای ایتالیا دارد که در حال حاضر قسمت هایی از آینه های آن 
فرو ریخته است. در قسمت شمال این بنا ساختمان اندرونی وجود 
داشت که به طور کلی از بین رفته و از مجموع چهار برج این بنا نیز 

تنها دو برج باقی مانده است.
 جلوی این اتاق ها را ایوانی با س��تون ها س��نگی در ب��ر گرفته که 
به صورت زیبایی حجاری و تزئین شده است. طبقه دوم خراب شده 
و آثاری از آن باقی نمانده اس��ت. کلیه اش��یای تزیینی آن از قبیل 
 آینه های قدی و قاب های منبت کاری ش��ده را از سقف ها کنده و 

به یغما برده اند.

امام سجاد)ع( و شناساندن
 اهل بیت)ع( به پیرمرد شامی

قلعه دزک

  در چنین روزی

محاكمه »دكتر محمدمصدق« 
پس از كودتاي 28 مرداد 

)1332ش(

دستور »امام خمیني« )ره( 
در مورد عدم مذاكره با فرستاده كارتر 

)1358 ش(

اشغال شهر قزوین 
در جریان جنگ جهاني اول

)1294ش(
 ی��ک روز پ��س از کودت��اي 28 م��رداد 1332ش، دکت��ر محمدمص��دق، 
نخست وزیر برکنار شده، خود را به دولت کودتا معرفي کرد و به همراه عده 

زیادي از همکارانش در دولت و مجلس راهي زندان شد. 
پس از چند جلس��ه بازجویي، محاکمه او در دادگاه نظامي در تاریخ هفدهم 
آبان 1332ش، آغاز ش��د. اتهام او، س��وء قصد به منظور برهم زدن اس��اس 
حکومت و تاج و تخت سلطنت وتحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت 

سلطنت بود. 
بهانه این اتهام در اینجا بود ک��ه مصدق در روز 25 م��رداد 1332، در مقام 
 نخس��ت وزیر، فرمان عزل خود از نخس��ت وزیري را که از طرف ش��اه صادر 

شده بود، مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود. 
در جریان 35 جلس��ه محاکمه، از طرف دادس��تان به مصدق اهانت ش��د و 
مصدق هم بس��یاري از حرف هاي ناگفتني را گفت. در نهای��ت، دادگاه او را 
به سه س��ال حبس محکوم کرد؛ ولي پس از 26 جلسه، دادگاه تجدید نظر و 
فرجام خواهي مصدق، راي دادگاه تغییر نیافت و او پس از پشت سرگذاشتن 
 دوران محکومی��ت، به مدت ده س��ال ب��ه زادگاه خ��ود، احمد آب��اد تبعید 

شد. 
س��رانجام دکتر مصدق در بهمن 1345 ش در 84 س��الگي، پس از تحمل 
مرارت ه��اي زندان و تبعی��د و به دنبال ی��ک عمر دراز و پرحادثه سیاس��ي 

درگذشت و درهمان جا مدفون شد.

روز 13 آبان 58 )مطابق با چهارم نوامبر 79( النه جاسوسی امریکا اشغال شد و در پی 
حمایت های رهبر انقالب از دانشجویان، دولت مهندس بازرگان دو روز بعد استعفا داد. 
امام خمینی استعفای دولت موقت را در حالی پذیرفت که انتظار نمی رفت و اعضای 
هیات دولت انتظار داشتند که امام خمینی مانند دفعات قبل با استعفای آنها مخالفت 
کند و آنان بدین وسیله دانشجویان را برای آزادی گروگان ها تحت فشار قرار دهند و 
امام خمینی ضمن قبول استعفای دولت، به جای معرفی دولت جدید، حکومت را تا 

تشکیل اولین مجلس شورا، به شورای انقالب واگذار کرد. 
متن پیام امام خمینی بدین شرح است: 

از قرار اطالع، نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارند به قم آمده و 
با اینجانب مالقات نمایند. لهذا الزم می دانم متذکر شوم دولت امریکا که با نگهداری 
 شاه اعالم مخالفت آش��کار با ایران را نموده اس��ت و از طرفی دیگر آن طور که گفته 
شده است سفارت امریکا در ایران محل جاسوسی دش��منان ما علیه نهضت مقدس 
اس��المی اس��ت، لذا مالقات با من به هیچ وجه برای نمایندگان ویژه ممکن نیست و 

عالوه بر این: 
1- اعضای شورای انقالب به هیچ وجه نباید با آنان مالقات نمایند. 

2- هیچ یک از مقامات مسوول حق مالقات با آنان را ندارند. 
3- اگر چنانچه امریکا ش��اه مخلوع این دشمن ش��ماره یک ملت عزیز ما را به ایران 
تحویل دهد و دست از جاسوسی بر ضد نهضت ما بردارد راه مذاکره در موضع بعضی از 

روابطی که به نفع ملت است باز می باشد.

در طول جنگ  جهانی اول، ای��ران عمال به عرصه تهاجم نظامی و سیاس��ی 
و تبلیغات��ی نیروه��ای روس، انگلیس، آلم��ان و عثمانی تبدیل ش��ده بود. 
کنسولگری های اروپا در ش��هرهای ایران به دژهای مس��لح بیشتر شباهت 

داشتند تا اقامتگاه های نمایندگان سیاسی. 
 از کنس��ولگری روس 2۰۰ قزاق و 5۰ س��رباز پیاده، از کنسولگری انگلیس 
1۰۰ سرباز انگلیسی و 5۰ سرباز هندی و از کنسولگری آلمان ده ها نظامی 
آلمانی محافظت می کردند. در سال 1293 ایران به آینده ای مبهم و نومیدانه 

به خاطر اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه تن داده بود.
انگلیس��ی ها و روس ه��ا در این س��ال که س��ال آغازین جن��گ اول جهانی 
بود، با روس��ای قبایل مراوده مس��تقیم داش��تند، بر راه های اصلی کش��ور 
 نظ��ارت می کردن��د و در ش��هرهای ش��مالی و جنوب��ی ایران س��ربازخانه 

داشتند. 
در خرداد 1294 قوای روس به سوی تهران به راه افتادند و در ماه مرداد قوای 
انگلیس بوشهر را به اشغال خود درآوردند. در ماه شهریور رئیسعلی دلواری 
در جریان مقاومت دلیرانه تنگستانی  ها در برابر پیشروی نظامیان انگلیسی 
به شهادت رسید. نظامیان روس، 17 آبان 1294 به قزوین رسیدند و تهران 
در آستانه اشغال قرار گرفت. نظامیان روس از یکسو پس از اشغال شهر کرج 
به سمت تهران به راه افتادند و از سوی دیگر ستون هایی از آن ها جداگانه از 

مرزهای شمالی کشور گذشته وارد شهر انزلی شدند.

شهید علیرضا کریمی متولد 22 ش��هریور سال 1345 
مقارن با ای��ام ماه مب��ارک رمضان در محله س��یرجان 
اصفهان به دنیا آمد. به دلیل بیماری شدیدی که داشت 

پزشکان معتقد بودند که زیاد زنده نمی ماند.
به طوری که در 4 س��الگی کبد وی از بین رفته و دیگر 
 امیدی به زنده ماندنش نبود. روزی س��یدی سبزپوش 
 به مغازه پدرش مراجع��ه کرده و بی مقدم��ه می گوید 
کار خوبی کردی که علیرضا را نذر آقا ابالفضل)ع( کردی.

همین امروز سفره آقا ابالفضل )ع(، را پهن کن و به مردم 
غذا بده، سه مجلس روضه برای حضرت در حرمش نذر 

کرده ای که من انجام می دهم.
 س��پس اسکناس��ی را جه��ت برکت کاس��بی ب��ه پدر 
 می دهد.آن روز بچه به طرز معجزه آسایی شفا می یابد 
 به طوری که س��ال ها بعد قهرم��ان ورزش های رزمی 
می شود. در عملیات محرم در اثر اصابت گلوله خمپاره 
سر و دست و پای او مجروح می شود. بعد از پایان دوران 
مجروحیت به جبه��ه باز می گ��ردد. فرمان��ده گردان 
امیرالمومنی��ن)ع( ب��ه خاطر ش��جاعت و مدیریتی که 
علیرضا از خود نش��ان داده بود، مسوولیت دسته دوم از 

گروهان ابالفضل)ع( را به او می دهد. 

در آخرین دیدار با خانواده اش به مادر می گوید ما مسافر 
کربالئیم راه کربال که باز ش��د، بر م��ی گردیم. در پایان 
 آخرین نامه ای که فرس��تاد، نوش��ته بود به امید دیدار

در کرب��ال. در عملیات والفج��ر 1، هر دو پ��ای علیرضا 
 مورد هدف تیره��ای عراقی قرار می گی��رد و در جواب 
فرمانده اش که می خواهد او را به عقب بیاورد می گوید ، 

شما فرمانده ای برو بچه ها منتظرت هستند.
 علیرض��ا، در حالی ک��ه روی زمین افتاده و به س��ختی 
می خواست خودش رابه سمت  تپه ها بکشاند، ناگهان 
یکی از تانک های عراقی به سرعت به سمت وی رفته و 
از روی پاهایش رد می شود. در اینجا فقط 16 ساله بود.

 16 س��ال بعد درس��ت همان روزی که اولی��ن کاروان 
به صورت رس��می عازم کربال می ش��ود، پیکرش را در 
 منطقه فکه شمالی پیدا کرده و شب تاسوعای حسینی 
به وطن باز می گردانند. به خواب مسوول گروه تفحص 
 لش��کر امام حس��ین)ع( می آید و محل دفن��ش را هم 
می گوید. مردم در مس��جد در دس��ته ع��زاداری کنار 

پیکرش تا صبح می مانند. 
صبح روز تاس��وعا همراه با دس��ته س��ینه زنی در گلزار 

شهدای اصفهان او را به خاک می سپارند.

وحشتنـاک ترین پزشک ایـرانی کیست

 شهیــد 
علیرضاكریمی

احمد احمدی، مش��هور به »پزش��ک احمدی« فرزند 
محمدعلی، در سال 1266 هجری در شهر تبریز دیده 

به جهان گشود.
در س��نین نوجوانی ب��ه کار فروش دارو س��رگرم بود. 
در 13۰7 به تهران آمد و در بیمارس��تان سپه به کار 
پرس��تاری مشغول ش��د. در 131۰راهی مشهد شد و 
در ش��مال این ش��هر دواخانه کوچکی دایر کرد و کار 

داروفروشی را از سر گرفت.
 تجربه ای��ن کار وی را با ان��واع داروها و خ��واص آنها 
آش��نا کرد؛ به طوری که ب��ا همین تجرب��ه در اینجا و 
 آنجا به کار مداوای بیماران نیز می پرداخت. احمدی، 
اندک زمان��ی بعد به ته��ران آمد و در یک��ی از ادارات 

دولتی مشغول کار شد.
 به غی��ر از ریی��س ای��ن اداره ک��ه وی را به درس��تی 
م��ی ش��ناخت، س��ایرین وی را به عن��وان »طبیب« 
می ش��ناختند و از هوی��ت و س��وابق وی اطالع��ی 
 نداشتند. احمدی، با همین روابط توانست چندی بعد 
 به ش��هربانی منتقل ش��ود و در درمانگاه زندان قصر 

به کار مشغول شود.
کار مداوم و ن��وع خاص رواب��ط احمدی ب��ا رییس و 
مرئوس، وی را رفته رفته به ش��کل و هیات نهایی اش 
نزدیک تر کرد و او را مورد اعتماد رییس ش��هربانی و 
سایر س��ردمداران رژیم رضاشاهی س��اخت. احمدی 
به تدریج تبدیل شد به کسی که قادر است مغضوبین 
 رژیم را ب��ا دارو از می��ان ببرد. او در ش��هربانی کم کم 

به این ویژگی شهرت یافت.
نام پزشک احمدی، برای رجال سیاسی معاصر ایران، 
نامی آشنا و البته بسیار وحش��ت انگیز است. پزشک 
احمدی »طبیب مخصوص زندان قصر« شد و قتل های 
بسیاری به دست او و با تزریق آمپول هوا صورت گرفت.

پزش��ک احمدی، به ش��هرت دلهره آور و هراس انگیز 
خودش واقف بود که چنین گفته است: »افراد باهوش 
در این مملکت سرشان زیر سنگ گور کوبیده می شود. 
همه مرا آدم نفه��م و ابله و مطیع و گ��وش به فرمانی 
می دانند؛ در حالی که من عمدا خ��ودم را به حماقت 
می زنم و چاره ای هم ندارم. ببینید به س��ر نصرت اهلل 
فیروز و تیمورتاش که اعجوبه هوش و زرنگی و پشتکار 
و پش��ت هم اندازی بودند، چه آمد؛ اما من روز به روز 

بیشتر مقرب دستگاه می شوم و...«.
 وی مته��م ب��ه قت��ل جعف��ر قلی خ��ان بختی��اری 
)س��ردار اس��عد(، خان بابا خان اس��عد )برادر سردار 
اس��عد(، محمد فرخی یزدی )ش��اعر و مدیر روزنامه 
 طوف��ان(، دکتر تقی اران��ی )رهبر گروه کمونیس��تی 
53 نفر( و تیمورتاش )وزیر دربار رضا شاه( بود. پزشک 
احمدی، تحت فرمان دو رییس ش��هربانی، آیرم و بعد 

مختاری خدمت کرده است و این دو رییس شهربانی 
از مهم ترین عوامل کشتار، اختناق و سرکوب مخالفین 
رضاش��اه بوده اند. بخش��ی از جنایات آن��ان مربوط به 
زندانیانی بود که از طریق قانونی نمی توانستند، اقدام 
به نابودی آنان کنند، بنابراین ناچار بودند با شیوه های 
بس��یار محرمانه در زندان توسط پزشک احمدی آنان 

را به قتل برسانند.
پس از ش��هریور 132۰که نیروه��ای متفقین خاک 
 ایران را اش��غال کردند و رضاش��اه پس از اس��تعفاء، 
از ایران تبعید شد؛ موقتا آزادی های سیاسی در ایران 
دوباره طلوع کرد و در اثر فشار افکار عمومی و شجاعت 
 برخی از دس��ت ان��درکاران قضای��ی؛ از جمله دکتر 
عباس عبده،  دادس��تان وق��ت دیوان کیف��ر،  عاملین 
 کش��تار زمان رضاخ��ان از قبی��ل پزش��ک احمدی، 
سرپاس مختاری، مصطفی راس��خ و حسین نیرومند 
به پای میز محاکمه کشیده ش��دند و پزشک احمدی 
که پس از ش��هریور 132۰ه.ش، به عراق گریخته بود،  
پس از مدتی دستگیر و با لباس عربی جهت محاکمه 
به ایران آورده ش��د. در رابطه با قت��ل جعفر قلی خان 
بختیاری)سردار اسعد(، دادس��تان دالیل مختلفی به 

دادگاه ارائه داد که یکی از آن ها داللت بر دست داشتن 
 پزشک احمدی در قتل وی دارد.  سید احمد کسروی 
با اش��اره به تناقضات بس��یار زیاد در پرونده از موکل 
خویش دفاع کرد و هم چنین پزش��ک احمدی هم در 

دفاع از خود سخنان بسیار گفت.
در زندان موضوع آمپول احمدی به قدری رواج داشت 
که اگر یک زندانی می خواس��ت درباره زندانی دیگری 
نفرین کند، می گفت: خدا به آمپول احمدی گرفتارت 
 کند. یا اگر ی��ک زندانی درباره دیگری می خواس��ت

دعا کند می گف��ت: خدا به آمپول احم��دی گرفتارت 
 نکند«. »احمدی ب��رای هر قتلی انعام��ی می گرفت. 
اگر مقتول از کله گنده ها مثل سردار اسعد و تیمورتاش 
بود، انعامش صد تومان و همین حدودها بود، و اگر از 
خرده پاها و اشخاص غیر معروف در تهران و زندان بود، 

نفری ده الی پانزده تومان می گرفت. 
همان طوری ک��ه پاس��بانان و مامورین ش��هرداری 
برای سگ کشی از قرار س��گی پنج قران یا یک تومان 
می گرفتن��د، احمدی هم آدم می کش��ت؛ ام��ا با نرخ 
بیش��تری و این اضافه نرخ خون انس��ان بر سگ نه از 
این جهت است که در نظر احمدی و دستگاهی که او 

در پناه آن کار می کرد، انسان با سگ فرق داشت بلکه 
اضافه را برای دادن تصدیق می گرفت«.

احمدی، یک پسربچه مازندرانی را که اصال تقصیرش 
معلوم نب��ود، آمپ��ول زد و بیچاره تا 24 س��اعت دائم 
فریاد العطش می زد و س��ر خود را به دیوار می کوبید و 
آب می خواس��ت، ولی احمدی کمک به وی را ممنوع 

کرده بود.
 وی تاکید کرده بود کس��ی نزدیک او نرود تا بمیرد و 
باالخره بعد از 24 س��اعت که بدنش از تشنگی آتش 

گرفته بود، مرد.
در کتاب خاطرات علی آوانس��یان، از پزشک احمدی 
به عنوان قاتل عده ای از زندانیان سیاسی یاد می شود.

سرانجام پزشک احمدی
س��رانجام دادگاه دیوان عالی جنای��ی، در 3۰ بهمن 
1322پزشک احمدی را قاتل عمدی »فرخی یزدی« 
و »سردار اسعد« ش��ناخت و به اعدام محکوم کرد که 
این حکم در مورد نامبرده اجرا شد. نامبرده در میدان 
 توپخانه و درکنار مجس��مه رضاش��اه ، کس��ی که وی 
 س��ال ها برای او و به دس��تور او کار می کرده اس��ت 

بر باالی دار رفت.



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1724  يكشنبه 17 آبان 1394  25 محرم 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1724 Novamber 8 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

12
ــتان و امام جمعه اصفهان با تأكيد  نماينده ولى فقيه در اس
ــت،  گفت:  ــدنى نيس ــعار مرگ بر آمريكا تمام ش بر اينكه ش
ــاوى با ظلم ، كينه توزى و  سياست هاى آمريكا در جهان مس

تسلط بر مستضعفين است.
 آيت اهللا سيديوسف طباطبائى نژاد ظهر امروز در خطبه هاى 
ــور مردم در تظاهرات  نماز جمعه ضمن تقدير از حضور پرش
ــتكبار  ــت:  مردم در روز مبارزه با اس روز 13 آبان، اظهار داش
ــل بيان كردند و  ــعار مرگ بر آمريكا را به حد كام جهانى ش
اين شعار در حقيقت مرگ بر استكبار و سياست هاى دولت 
آمريكا است. نماينده ولى فقيه در استان اصفهان شعار مرگ 
بر آمريكا را داراى پشتوانه علمى و عقلى عنوان نمود و گفت: 
سياست هاى آمريكا مساوى است با ظلم، كينه توزى و تسلط 
ــتضعفين و بر همين مبنا هيچ فردى در هيچ مكتبى  بر مس

نمى تواند اين منطق و شعار را نفى كند.
ــاره به اينكه برخى افراد تصويب برجام را به معناى  وى با اش
ــتند، تأكيد كرد: شعار  ــعار مرگ بر آمريكا مى دانس پايان ش
ــه دولت اين  ــت مگر اينك ــدنى نيس مرگ بر آمريكا تمام ش
ــلطه گرى بردارد، در حالى كه  ــتكبار و س كشور دست از اس
در حال حاضر سياست هاى اين كشور با استكبار و استثمار 
ــت.طباطبائى نژاد افزود: اينكه مقام معظم  ــده اس عجين ش
رهبرى طى هفته هاى اخير مساله استكبار ستيزى و مقابله با 
آمريكا با نظام جمهورى اسالمى ايران را با بيان هاى مختلف 
تشريح مى كنند، به اين دليل است كه احساس مى كنند فكر 
ــت و نياز به  ــور در اين زمينه غلط اس عده اى در داخل كش

اصالح دارد.
ــا ادعاى  ــه آمريكا ب ــان اينك ــان ضمن بي ــه اصفه امام جمع
ــود ولى در  ــورها مى ش ــازى و ايجاد امنيت وارد كش آبادس
ــى نمى گذارد گفت: امروز يكى از  هيچ جا امنيتى از خود باق
ــده  مهم ترين ضربه هايى كه به ابرقدرت بودن آمريكا وارد ش
ــى فصل الخطاب  ــت كه ديگر در تعامالت بين الملل اين اس

نيست و ملت ها به حرف آن گوش نمى دهند.
ــته اى  ــاره به نقش آمريكا در موضوع هس وى در ادامه با اش
ــاوى با نفوذ نيست و با توجه به طى  بيان داشت: برجام مس
شدن روال قانونى آن و تائيد از سوى رهبرى، بايد مشاجره بر 
سر آن كنار گذاشته شود اما بايد در اجراى برجام، بر اساس 
رهنمودهاى 9گانه رهبر انقالب از نفوذ دشمن مراقبت كرد. 
طباطبايى نژاد در ادامه ضمن تاكيد بر اهميت مراقبت از نفوذ 
دشمن گفت: اينكه چند نفر انگليسى به عنوان گردشگر در 
خيابان هاى ايران قدم بزنند به معناى نفوذ نيست و نبايد اين 
مسائل را بزرگ كرد،چراكه اين افراد هيچ غلطى نمى توانند 
ــراد را رصد  ــن اف ــى نيز اي ــتگاه هاى اطالعات ــد و دس بكنن
ــان افزود: نفوذ  ــتان اصفه مى كنند.نماينده ولى فقيه در اس
ــه آمريكا و  ــور درباره اينك ــووالن كش يعنى تغيير فكر مس
ــروى كرد  ــد از آن ها پي ــتند و باي ــا خيرخواه ما هس غربى ه
ــرد و بنابراين بايد از نفوذ  همان طور كه مصدق اين كار را ك

دشمنان در فكرها جلوگيرى كرد.
ــلمانان جهان و  ــه با همه مس ــه تعهدات برادران وى در ادام
ــى از اصول  ــتضعفين جهان را بخش حمايت بى دريغ از مس
ــالمى عنوان كرد و تصريح  ــت خارجى جمهورى اس سياس
ــلمانان،  ــتقالل همه جانبه و دفاع از حقوق همه مس كرد: اس

ــورها، حمايت  خوددارى از دخالت در امور داخلى ديگر كش
از مبارزان حق طلب در برابر مستكبران، طرد استكبار و عدم 
ــط صلح آميز  ــتكبر و همچنين رواب ــه دولت هاى مس تعهد ب
ــت  ــاى غير محارب از اصول قطعى سياس در مقابل دولت ه

خارجى نظام محسوب مى شود.
طباطبايى نژاد در ادامه با اشاره به اينكه امر به معروف و نهى 
از منكر فلسفه قيام امام حسين (ع) بوده است اظهار داشت: 
ــين (ع) وارد  ــاس آيات قرآن و حديثى كه از امام حس بر اس
شده، امر به معروف و نهى از منكر يكى از صفات انسان مؤمن 
است كه بر بسيارى از اعمال همچون نماز و زكات تقدم دارد. 
امام جمعه اصفهان ضمن اشاره به اينكه امام حسين (ع) امر 
به معروف و نهى از منكر را اولين صفت براى مومن مى دانند 
اظهار داشت: ايشان مى فرمايند دليل اين تقدم اين است كه 
ــيله امر به معروف و  خداوند مى داند كه همه واجبات به وس

نهى از منكر بر پا داشته مى شود.
ــر از مردم  ــروف و نهى از منك ــه داد: اگر امر به مع وى ادام
ــود و مردم به حالت بى تفاوتى درآيند، همه چيز از  گرفته ش
ــت، بازار و اخالق از حالت اسالمى بودن خارج  جمله سياس
ــاس اولين مرتبه از اين عمل واجب  ــود و بر همين اس مى ش
اين است كه در مقابل منكرات، از طريق ظاهر و روى خوش 
نشان ندادن با آن مقابله كنيم. طباطبايى نژاد تصريح كرد: با 
توجه به اين مبانى فكرى كمك به مظلوم، رد كردن ظالم و 
مخالفت و ايستادگى در برابر آن و استكبارستيزى نوعى امر 
ــت. نماينده ولى فقيه در استان  به معروف و نهى از منكر اس

اصفهان با اشاره به اينكه اميرالمؤمنين (ع) ارزش همه اعمال 
ــر امر به معروف و نهى از  خوب و جهاد در راه خدا را در براب
منكر همچون ارزش قطره اى در برابر اقيانوس عنوان كرده اند 
ــالمى رعايت نكردن قانون خالف شرع  ــور اس افزود: در كش
بوده و جمع  كردن ماليات، گرفتن خمس و زكات و استفاده 
ــروف و نهى از  ــب از مصاديق امر به مع آن ها در محل مناس
ــمردن  ــود.وى همچنين با مهم برش ــوب مى ش منكر محس
نظارت همگانى در نظام اسالمى بيان داشت: امام محمدباقر 
ــران و راه  ــى از منكر را روش پيامب ــه معروف و نه (ع) امر ب
صالحين معرفى كرده اند كه باعث كم شدن ناامنى در جامعه، 
ــدن زمين و انجام همه امور در  حالل شدن درآمدها، آباد ش
صراط مستقيم مى شود. طباطبايى نژاد همچنين با اشاره به 
در پيش بودن روز جهانى كيفيت تصريح كرد: يكى از اركان 
ــفارش  ــتفاده از محصوالت داخلى و س اقتصاد مقاومتى اس
ــتفاده از محصوالت كارخانه هاى داخلى است تا  مردم به اس
ــند ولى  از اين طريق صنايع داخلى قادر به ادامه فعاليت باش
ــبت توليدكنندگان نيز بايد كيفيت محصوالت  به همين نس
ــه اصفهان با بيان حديثى از  خود را افزايش دهند. امام جمع
ــن  ــرم (ص) درباره اينكه مؤمن كار را به نحو احس پيامبر اك
ــه صنعتگران  ــه مردم از جمل ــد گفت: اگر هم انجام مى ده
ــوده و در برابر خدا و مردم  ــور متعهد ب و توليدكنندگان كش
احساس مسووليت كنند و به اين مساله اعتقاد داشته باشند 
ــت،  ــان در انجام كار به نحو صحيح قرار گرفته اس كه رزقش

بسيارى از مشكالت فعلى اقتصاد كشور برطرف خواهد شد.

مدير كل ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره به اهميت زيربنايى 
ــت گفت: رسيدن به باور و سامان  فرهنگ نسبت به اقتصاد و سياس
بخشيدن به اعتقادات بر اساس مبانى اولين قدم در ارتقاى فرهنگ 

عمومى جامعه است.
ــلمين حبيب رضا ارزانى طى سخنانى پيش   حجت االسالم والمس
ــاره به جايگاه و فعاليت هاى  از خطبه هاى نماز جمعه اصفهان با اش
شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان بيان داشت: فرهنگ عمومى 

شامل ابعادى از فرهنگ مى شود كه با عامه مردم مرتبط است و فراتر 
از فرهنگ تخصصى اصناف مختلف جامعه مورد بررسى قرار مى گيرد.

ــتان اصفهان فرهنگ را داراى دو بعد  ــالمى اس ــاد اس مديركل ارش
ظاهرى و نامحسوس عنوان كرد و گفت: نوع پوشش مردم، معمارى 
ــازى از جمله بخش هاى ظاهرى فرهنگ يك جامعه بوده  و شهرس
ــوس فرهنگ جامعه را  و اخالقيات فردى و اجتماعى بخش نامحس

تشكيل مى دهد.

وى با بيان اينكه رهبر انقالب از بخش نامحسوس فرهنگ به عنوان 
سبك زندگى ياد كرده اند افزود: فرهنگ سازى داراى ريشه هاى علمى 
و دينى است اما بسيارى از كشورها به دنبال ايجاد فرهنگ از طريق 
اجبار و دستور بوده اند كه در اين مسير موفقيتى به دست نياورده اند.

ارزانى رسيدن به باور و سامان بخشيدن به اعتقادات بر اساس مبانى 
ــه مطرح كرد و ادامه  را اولين قدم در ارتقاى فرهنگ عمومى جامع
ــين (ع) مردم  ــه در ايام عزادارى امام حس داد: به عنوان مثال اينك
ــت كه به  ــبك زندگى خود را تغيير مى دهند به اين دليل اس نوع س

امام حسين (ع) اعتقاد و باور دارند.
دبير شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان با اشاره به اينكه رفتارها 
ــأت مى گيرد تصريح كرد: اگر تمام مردم به اين  از باورهاى مردم نش
بلوغ برسند كه يك فرهنگ غلط بايد عوض شده و فرهنگ صحيح 
جايگزين آن شود، فرآيند تغيير فرهنگ رخ خواهد داد و در اين زمينه 

تمامى گروه ها، سازمان ها و آحاد مردم مى توانند تاثيرگذار باشند.
ــاس ديدگاه هاى رهبر معظم انقالب، فرهنگ روح  وى افزود: بر اس
حاكم بر جامعه بوده و از نظر ميزان اهميت بر سياست و اقتصاد تقدم 
دارد و زيربناى آن ها محسوب مى شود چراكه بدون داشتن فرهنگ 
صحيح نمى توان كار سياسى و اقتصادى كرد و همين مساله اهميت 

موضوع فرهنگ را نشان مى دهد.
ــوان عالى ترين مجموعه  ــگ عمومى به عن ــوراى فرهن  ارزانى از ش
ــور و استان ها ياد كرد و  تصميم گير در حوزه فرهنگ در سطح كش
اظهار داشت: در اين شورا نماينده ولى فقيه در استان به عنوان رييس 
ــتاندار اصفهان به عنوان عالى ترين مقام اجرايى استان،  ــورا، اس ش
مديركل ارشاد اسالمى استان به عنوان دبير شورا، تمامى نهادهاى 

فرهنگى و همچنين نخبگان فرهنگى استان عضو هستند.
ــتان اصفهان با اشاره به تشكيل جلسات  مديركل ارشاد اسالمى اس

شوراى فرهنگ عمومى استان به صورت ماهانه ادامه داد: در استان 
ــرد و در اين  ــيارى صورت مى گي اصفهان فعاليت هاى فرهنگى بس
ــى  ــتان در زمينه مهندس ــوراى فرهنگ عمومى اس ميان، نقش ش
ــتا سعى در همدلى، همزبانى،  فرهنگى جامعه بوده و در همين راس
ــتان اصفهان دارد و  هم افزايى و هم گرايى فعاليت هاى فرهنگى اس
ــاليق فرهنگى ــان كردن تمام س البته در اين زمينه به دنبال يكس

 نيست.
وى در پايان ضمن تاكيد بر اينكه اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن 
ــينه فرهنگى بوده و داراى اثرگذارى در  ايران اسالمى و داراى پيش
ــمار مى رود بيان داشت: با توجه به  معادالت فرهنگى جهانى به ش
اهتمام امام جمعه، استاندار و همه مسووالن بايد تالش كرد تا از طريق 
پخته تر و غنى تر شدن فعاليت هاى فرهنگى، جايگاه اصفهان رسمى 

در كشور در حوزه هاى فرهنگى حفظ شده و ارتقا يابد.

خبر خبر 

ــودن برگزارى  ــى از فراهم ب ــاى روس ــوزه ه ــت كل باغ م سرپرس
نمايشگاه هاى موزه اى موزه داران بخش خصوصى خبر داد و از ايران 
ــگاه دائمى ايران در يكى از  و اصفهان دعوت كرد تا در ايجاد نمايش

باغ هاى سن پترزبورگ شركت كنند.
ــى و كارمند  ــوزه هاى روس ــت كل باغ م ــتوا، سرپرس  لگاچردانس
ــورگ موزه  ــن پترزب ــرد: دو موزه مشهورس ــيه  اظهار ك موزه روس
ــت قرار  ــش دول ــه تحت پوش ــتند ك ــوزه روس هس ــاژ و م آرميت

دارند.
ــهور  ــناس مش ــان اينكه رييس موزه آرميتاژ يك ايران ش وى با بي
ــى قرار دارد كه  ــت، افزود: در كنار موزه روس موزه اقوام شناس اس

نمايشگاه هاى متعددى درباره ايران برگزار كرده است.
ــراى برگزارى  ــى با بيان اينكه ب ــت كل باغ موزه هاى روس سرپرس
نمايشگاه هاى مرتبط در سن پترزبورگ بايد به سرعت اقدام كرد، 
ــن پترزبورگ تا دو سال  ــگاهى موزه در س گفت: برنامه هاى نمايش

آينده بسته شده است.
ــتوا از ايران و اصفهان دعوت كرد تا در ايجاد نمايشگاه  الگاچردانس

دائمى ايران در يكى از باغ هاى سن پترزبورگ شركت كنند.
ــيه، فرانسه،  ــورهاى زيادى همچون روس  به گفته وى تاكنون كش
ــركت در اين طرح  ــراى ش ــتان ب ــان، انگليس وقزاقس ايتاليا، آلم
ــت، اعالم آمادگى  ــده اس ــنهاد ش ــيه پيش ــوى موزه روس كه از س

كرده اند.
ويژگى هاى فرهنگى مشابه بين اصفهان و سن پترزبورگ

نكويى هنرمند اصفهانى نيز اظهار كرد: اصفهان و سن پترزبورگ هر 
دو مردمى فرهنگ دوست و مهربان دارند و اين دو ويژگى مى تواند 

اين دو كشور را بيش از پيش به يكديگر نزديك كند.
ــورهاى غربى با ايزوله كردن كشورهاى مخالف  وى ادامه داد: كش
ــوند و در  ــه و مخابره اطالعات صحيح به مردم مى ش خود مانع ارائ
واقع تالش ما در ايران و شما در روسيه بايد در جهت ارائه اطالعات 

صحيح به مردم جهان از كشورهايمان باشد.
گفتنى است؛ در ماه ژوئن مصادف با خردادماه سال جارى، اصفهان به 
عنوان نماينده ايران و با محوريت مجمع امور ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان در جشنواره  باغ هاى سلطنتى 
سن پترزبورگ كه همزمان با شب هاى نقره اى سن پترزبورگ بود 
ــنواره 10 روزه هنرمندان صنايع دستى  ــركت كرد، در اين جش ش
ــمندى ــب جوايزارزش ــيدند و موفق به كس اصفهان خوش درخش

شدند.
 اين ارتباطات در ادامه باعث شد كه هياتى از فعاالن عرصه فرهنگ 
ــف مشتركات جديد  ــن پترزبورگ  براى كش و گردشگرى شهر س
ــفر  ــن پترزبورگ به اصفهان س و تعميق روابط فرهنگى ايران و س

كنند.

 مسوول دبيرخانه جشنواره هاى فرهنگى و هنرى جوانان مساجد كشور 
گفت: سهميه امسال استان اصفهان براى حضور در دهمين جشنواره ملى 

«مدهامتان» افزايش يافته است.
ــنواره استانى مدهامتان  مجتبى ميرزايى در آئين اختتاميه دهمين جش
ــاره به برگزارى دوره استانى مدهامتان در سراسر  در استان اصفهان با اش
ــت: تاكنون اين مسابقات در  ــور در مهر و آبان سال جارى اظهار داش كش
ــتان ها نيز به ترتيب اين  ــده است و مابقى اس 21 استان كشور برگزار ش

مسابقات را برگزار خواهند كرد.
ــابقات استانى  ــاره به اينكه تاكنون 30 هزار نفر در مس وى در ادامه با اش
ــج هزار  ــود پن ــزود: پيش بينى مى  ش ــد، اف ــركت كرده ان مدهامتان ش

شركت كننده ديگر نيز در اين مسابقات شركت كنند.
ــاجد  ــى و هنرى جوانان مس ــنواره هاى فرهنگ ــوول دبيرخانه جش مس
ــابقات مدهامتان در  ــور با بيان اينكه كيفيت و كميت برگزارى مس كش
ــد خوبى برخوردار بوده است، افزود:  سال جارى نسبت به گذشته از رش
ــنى هشت تا 30 سال  ــركت كنندگان در اين جشنواره در رده هاى س ش
بودند كه جوانان 18 تا 28 سال بيشترين شركت كنندگان اين مسابقات 

را تشكيل مى دهند.
وى با بيان اينكه اين مسابقات در هفت رشته و نه بخش برگزار مى شود، 
افزود: طبق آئين نامه، استان اصفهان با توجه به دارا بودن يك هزار و 700 
كانون فرهنگى و هنرى مساجد عالوه بر حضور نفرات برتر اين مسابقات 
ــير، قرائت، ترتيل و اذان مى تواند نفرات  ــته هاى حفظ كل، تفس در رش
ــه دليل امتياز ميزبانى  ــظ 10 جزء و 20 جزء را نيز ب اول و دوم بخش حف
ــركت دهد. ميرزايى اظهار داشت: مرحله  در بخش ملى اين مسابقات ش
ــنواره «مدهامتان» نيز آذر ماه به ميزبانى استان اصفهان  ــورى جش كش

برگزار مى شود.
ــنواره هاى فرهنگى و هنرى جوانان مساجد كشور  مسوول دبيرخانه جش
ــنواره در قالب 7 رشته تفسير قرآن،  ابراز داشت: مرحله استانى اين جش
مفاهيم قرآن و نهج البالغه، ترتيل قرآن، حفظ قرآن، اذان و صحت حمد و 

سوره و اذكار نماز برگزار شد.

سرپرست كل باغ موزه هاى روسى خواستار شد:
ايجاد نمايشگاه دائمى اصفهان 

در يكى از باغ هاى سن پترزبورگ

مسوول دبيرخانه جشنواره هاى فرهنگى و هنرى 
جوانان مساجد كشور خبر داد:

افزايش سهميه اصفهان در دهمين 
جشنواره ملى ُمدهامتان

مديركل ارشاد اسالمى استان اصفهان:

سامان دهى به اعتقادات بر اساس مبانى قدم اول ارتقاى 
فرهنگ عمومى است

همايش روبان صورتى در اصفهان
 برگزار شد

ارتباط بين بخشى و تمركز بر كيفيت، 
نياز عرصه توليد امروز است

دفتر نمايندگى ضمانت صادرات در 
اصفهان ايجاد شد

اصفهانى ها، بيش از يك ميليارد
 ليتر بنزين سوزاندند

ــانى و آگاه سازى از  ــى روبان صورتى با هدف اطالع رس گردهمايى آموزش
سرطان سينه، با ميزبانى هالل احمر شهرستان اصفهان و همكارى خيريه 

حمايت ازبيماران سرطانى نور محيى اصفهان روز 14 آبان 94 برگزار شد.
ــرطان دكتر الهام اعظم، در   مدير پژوهشى مركز تحقيقات پيشگيرى از س
ــى همايش روبان صورتى، لزوم آگاهى بانوان در  قسمت اول كارگاه آموزش
ــرطان و انجام معاينات فردى و پزشكى براى تشخيص  خصوص بيمارى س
ــينه بيش از  ــرطان س ــت و گفت: س ــن بيمارى را الزم دانس زود هنگام اي
ــرطان تخمدان در بين زنان شايع است و يكى از  مهم  سرطان هاى نظير س
ترين عوامل تشخيص ديرهنگام اين بيمارى در زنان باورهاى نادرست آنها 

است.
ــاره به  ــمت دوم اين كارگاه،با اش ــيد محمدرضا حكيميان در قس دكتر س
اصول جراحى در سرطان سينه، جراحى و حفظ سينه با استفاده از تكنيك 
ــتفاده از اين تكنيك نقش بسيار  آنكوپالست خاطرنشان كرد: درمان با اس

مهمى در حفظ كيفيت زندگى بيماران دارد.
دكتر نوشين پارگوهر هم در همين كارگاه آموزشى اظهار كرد: يكى ازعوارض 
ــت در اثر برداشتن غدد  ناتوان كننده عمل جراحى سرطان سينه تورم دس
لنفاوى و آسيب به مجارى لنفاوى است كه اميد است به تدريج با كاستن از 
عوارض عمل جراحى بتوان درمان موثر و قابل تحملى به بيماران هديه كرد و 
درعين افزايش طول عمر آنان كيفيت زندگى شان را افزايش داد. دانشجوى 
دكترى روانشناسى، نگار رئيسى در ادامه اين كارگاه آموزشى از نقش استرس 
در سالمت روح و جسم خبرداد و تاكيد كرد: امروزه اعتقاد براين است استرس 
ــت و با توجه به به مطالعات زيادى كه پيرامون ارتباط  بلند مدت خطرزا اس
استرس و سرطان انجام شد، هنوز تاثير مثبت يا منفى آن به اثبات نرسيده 
است ولى نتايج نشان داده است كه استرس باعث ايجاد اختالل در روند ترشح 
هورمون استروژن مى شود كه نقش بسيار مهمى در بروز سرطان سينه دارد.

ــر منصور  ــه دكت ــود تغذي ــالمت و بهب ــا س ــن ارتق ــس انجم ــب ريي ناي
ــمانچيان، در اين كارگاه با بيان اينكه تغذيه سالم در پيشگيرى از بروز  ريس
ــار كرد: با توجه ــرطان نقش ويژه اى دارد، اظه بيمارى هاى مزمن نظير س
به وجود آالينده هاى سمى كه در محيط وجود دارد بايد به تغذيه به عنوان 

عامل دفع سموم بدن توجه ويژه داشت.

ــهر اصفهان گفت: تقويت ارتباط بين بخشى  ــالمى ش ــوراى اس نايب رييس ش
سازمان ها و تمركز بر كيفيت، نياز عرصه توليد امروز است.

ــورا ى اسالمى شهر اصفهان و در   احمد شريعتى در صد و نهمين جلسه علنى ش
ــهر اصفهان، در ابتدا از مردم شريف و واليتمدار  غيبت رييس شوراى اسالمى ش
اصفهان در برپايى مجلس عزاى حسينى به بهترين نحو ممكن و حضور باشكوه در 
راهپيمايى 13 آبان تشكر و اظهار كرد: سيره و منش رسول اكرم(ص) و اهل بيت 
بهترين سبك زندگى است، دقت در گفتار و رفتار آنها بيانگر بهترين عملكرد در 
بررسى مسائل و برخورد با مشكالت است.وى بيان كرد: اين امر مورد تاكيد رهبرى 
هم بوده، درستى انجام كار توصيه اكيد دين است و چنانچه اين امر محقق شود، 
ــه روز جهانى كيفيت در اين هفته اين امر از  بر كيفيت كار مى  افزايد كه با توجه ب
اهميت باالترى برخوردار است.شريعتى عنوان كرد: چنانچه مديريت علمى، محقق 
شود سازمان ها و نهادهاى اجرايى به سمت توليد محصوالت با كيفيت بهتر و انجام 
ــمت خريد محصولى با كيفى  ــوق پيدا مى كنند و به تبع شهروندان به س بهتر س
حركت كرده اند.نايب رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان تصريح  كرد: علم، ارائه 
صدور مقاله در مجالت علمى خارجى نيست، بلكه علم، شناخت نيازها، خواسته 
و نحوه كاربرد آن ها با نيازها است، توليد علمى بايد زمينه ساز اتفاقات مهم باشد و 
زمانى اين امر انجام مى شود كه توليدكنندگان، كيفيت را سرلوحه كار خود قرار 
دهند، ارتباط بين بخشى يكى از شاخصه هاى مهم است كه متاسفانه در ايران اين 

امر انجام نمى شود.
ــهم دولت در آن  وى عنوان كرد: پروژه بزرگ مترو اصفهان به عنوان نمونه، كه س
50 درصد است، ولى در سال هاى گذشته اين سهم از سوى دولت تامين نشده است 

كه باعث عقب ماندگى بهره بردارى از مترو شده است.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان اذعان كرد: دومين گام در دستيابى به كيفيت 
ــت، اصلى كه امروزه مبناى مديريت علمى  خرد جمعى و مشورت و مديريت اس
ــازمان هاى و نهادهاى اجرايى خدماتى و  ــت، مديريتى كه اگر محقق شود س اس
اقتصادى را به سمت ارائه خدمات مطلوب تر و توليد محصوالت با كيفيت تر خواهد 
ــريعتى ادامه داد: به دنبال آن وقتى مردم خدمات خوب و محصوالت  رسانيد.ش
ــرى را پرداخت خواهند  ــده كمت با كيفيت خريدارى كنند هزينه بهاى تمام ش
نمود و آرام آرام پس انداز كه مهم ترين عامل توسعه و رفاه يك جامعه است پديد 

خواهد آمد.

استاندار اصفهان گفت: به منظور توسعه صادرات استان و امنيت بيشتر 
صادركنندگان، 3 شركت تخصصى صادرات و دفتر نمايندگى ضمانت 
صادرات در اصفهان ايجاد شده است. رسول زرگرپور در سى امين جلسه 
شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان، گفت: در سال هاى 
اخير تعداد شركت هاى تخصصى در خصوص صادرات در استان اصفهان 
ــركت بود و يكى از راهكارهاى مديريت استان، افزايش اين  تنها يك ش

تعداد شركت ها بود.
وى با اشاره به گزارش ارائه شده مبنى بر ثبت و ايجاد 3 شركت ديگر در 
اين راستا، تصريح كرد: با وجود اينكه اين تعداد كافى نيست ولى شروع 
ــكالت برطرف شود.استاندار اصفهان  خوبى است كه بخشى از اين مش
ــركت ها با ديگر بخش ها را اتاق بازرگانى بر  افزود: وظيفه تعامل اين ش
ــرمايه گذاران و توليدكنندگان را به  عهده دارد كه در جلسات خود، س

سمت شركت هاى تخصصى صادراتى هدايت خواهند كرد.
وى ضمانت صادرات را موضوع مهمى براى صادركنندگان عنوان كرد و 
افزود: صادركنندگان بايد در اين زمينه امنيت و اطمينان داشته باشد تا 

اگر صادرات آن ها با ريسك و خطرى مواجه شد تأمين شود.
ــر نمايندگى  ــان دفت ــتان اصفه ــه در اس ــه اينك ــاره ب ــور با اش زرگرپ
ــر در اصفهان  ــت: ايجاد اين دفت ــت، گف ضمانت صادرات وجود نداش
ــبختانه  ــه خوش ــود ك ــدگان ب ــت هاى صادركنن ــى از درخواس يك
ــد و  ــكيل ش ــتان تش ــادرات در اس ــت ص ــى ضمان ــر نمايندگ دفت
ــه  ــر مراجع ــن دفات ــه اي ــد ب ــدگان مى توانن ــس صادركنن ــن پ از اي
ــادرات ــك ص ــش ريس ــادرات و كاه ــت ص ــژه ضمان ــد و در وي كنن

 اقدام كنند. 
ــازى  ــت كه بسترس ــزود: مجموع اين فعاليت ها بدين مفهوم اس وى اف
ــتاندار  ــده است.اس ــم ش ــتان فراه ــادرات اس ــعه  ص ــراى توس الزم ب
ــاال بردن  ــادرات را ب ــعه  ص ــول توس ــى از مهم ترين اص ــان يك اصفه
ــوع  ن و  ــى  ت صادرا ــاس  اجن ــت  كيفي ــادرات،  ص ــگ  فرهن
ــوارد  ــن م ي ــزود: ا ف ــرد و ا ــوان ك ــى عن ت ــاى صادرا قرارداده
ــى ــاى آموزش ــب كارگاه ه ــى در قال ــاق بازرگان ــط ات ــد توس باي

توسعه پيدا كند.

سرپرست شركت پخش فراورده هاى نفتى اصفهان گفت: اصفهانى ها در 
هفت ماه نخست امسال بيش از يك ميليارد ليتر بنزين مصرف كردند.

 حسين صادقيان با اشاره به اينكه اصفهانى ها در هفت ماهه نخست امسال 
يك ميليارد و 136 ميليون و 642 هزار و 580 ليتر بنزين مصرف كردند، 
اظهار داشت: ميزان مصرف بنزين در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 3/56 درصد رشد داشته است.
وى افزود: در هفت ماه نخست سال 93 در استان اصفهان يك ميليارد و 97 

ميليون و 554 هزار و 148 ليتر بنزين مصرف شد.
ــركت پخش فراورده هاى نفتى اصفهان با اشاره به كاهش  سرپرست ش
22/82 درصدى نفت سفيد در هفت ماهه نخست امسال، گفت: در هفت 
ماه نخست امسال 15 ميليون و 113 هزار و 700 ليتر نفت سفيد سوزانده 
ــال قبل، ميزان مصرف 19 ميليون و 581 هزار  شد كه در مدت مشابه س

و 521 ليتر بود.
وى با بيان اينكه تا پايان مهر ماه يك ميليارد و 599 ميليون و 617 هزار 
و 537 ليتر گازوئيل در استان مصرف شد، تاكيد كرد: سال گذشته يك 
ميليارد و 886 ميليون و 473 هزار و 708 ليتر گازوئيل در استان مصرف 
شد كه نشان از كاهش 15/21 درصدى اين فراورده نفتى در سال جارى 
ــال گذشته  ــت س ــت. صادقيان با تاكيد بر اينكه در هفت ماهه نخس اس
ــازوت) در اصفهان  ــزار و 409 ليتر نفت كوره (م 103 ميليون و 879 ه
مصرف شد، بيان داشت: ميزان مصرف اين فراورده در هفت ماهه نخست 
ــزار ليتر برآورد  ــش، 50 ميليون و 682 ه ــال با 51/21 درصد كاه امس
ــاره به اينكه در هفت ماهه نخست امسال  شده است. وى همچنين با اش
ــوزانده  ــزار و 300 ليتر بنزين يورو 4 در اصفهان س 393 ميليون و 18 ه
شده است، تاكيد كرد: در اين مدت 430 ميليون و 308 هزار و 937 ليتر 

گازوئيل يورو 4 در اصفهان توزيع شده است.
سرپرست شركت پخش فراورده هاى نفتى اصفهان نيز در ادامه با اشاره به 
اينكه در هفت ماهه نخست امسال 63 ميليون و 849 هزار و 917 كيلوگرم 
گاز مايع در استان اصفهان توزيع شده است، گفت: اين ميزان گاز توسط 
17 شركت تاسيسات سيلندر پُركنى با مصارف خانگى و صنعتى توزيع 

شده است.

امام جمعه اصفهان:

سياست هاى آمريكا مساوى با ظلم، 
كينه توزى و تسلط بر مستضعفين است

Mosavar.zayanderoud@gmail.com



ــانى كه پشت سر گذاشته از سوى  دروازه بان ذوب آهن با وجود فصل درخش
كارلوس كى روش ناديده گرفته شد.

 درخشش مهدى رحمتى بهانه اى شد تا پس از مدت ها باز هم برخى جاى 
ــدن دوباره بحث بود و نبود رحمتى در  او را در تيم ملى خالى كنند. داغ ش
ــدن  تيم ملى به اين بهانه از اين نظر عجيب بود كه از يك طرف دعوت نش
ــت و از طرف  ــايل فنى نداش اين دروازه بان از همان ابتدا هيچ ربطى به مس
ديگر تيم ملى پس از جام ملت ها به شكلى جدى در حال تغيير نسل است 
ــه چهار ملى پوش باالى سى سال هم احتماال به مرور جاى خود  و همان س
ــت رحمتى به تيم  را به بازيكنان جوان تر خواهند داد. در اصل بحث بازگش
ــى و بر باد رفتن روياى برزيل  ــت رفتن جام جهان ملى را بايد در پى از دس
ــده دانست.در  ــال او از مدت ها پيش تمام ش ــن و س براى دروازه بانى در س
ــهرآورد پايتخت به  ــاكش بحث و جدلى كه در همان روزهاى بعد از ش كش
ــى روش با تأكيد هزارباره بر عدم نياز به وجود رحمتى  راه افتاد، كارلوس ك
ــم نبردن  ــامى چند دروازه بان مدنظر خود در تيم ملى را اعالم كرد. اس اس
ــود آورد كه دروازه بان  ــان زمان اين نگرانى را به وج ــيد مظاهرى هم از رش
ذوب آهن خيلى مورد توجه سرمربى تيم ملى نيست؛ اما باز هم اين احتمال 
ــانه اى از  ــك گفت وگوى رس ــا در ي ــام مظاهرى صرف ــت كه ن ــود داش وج

قلم مرد پرتغالى افتاده باشد.
ــه ــد ك ــخص ش ــا مش ــان؛ ام ــامى ملى پوش ــمى اس ــالم رس ــس از اع پ

ــهوا از قلم نينداخته  ــام دروازه بان آماده ذوب آهن را س ــرمربى تيم ملى ن س
ــه در فصل جارى  ــل مالحظه اى ك ــش قاب ــه مظاهرى با وجود درخش بلك
ــار مظاهرى  ــدارد. كى روش اين ب ــن مدعوين ن ــا جايى در بي ــته واقع داش
ــا او برخالف  ــرد ت ــم دعوت نك ــان چهارم ه ــوان دروازه ب ــه عن ــى ب را حت
ــر ديدارهاى  ــكوها هم نتواند نظاره گ ــار حتى از روى س ــل اين ب اردوى قب

تيم ملى باشد.
ــن را به  ــتثنائا دروازه بان ذوب آه ــى اس ــرد پرتغال ــه م ــش هم ك ــه پي دفع
ــراى همراهى ــه محمدرضا اخبارى ب ــر بود ك ــه اين خاط ــد ب اردو فراخوان

ــت  ــا با بازگش ــه بود ام ــيا رفت ــرب آس ــابقات غ ــد به مس ــى امي ــم مل تي
ــازى به تيم ملى بزرگساالن ظاهرا ديگر جايى  دروازه بان اصفهانى تراكتورس

براى مظاهرى نيست.
كى روش در حالى روى نام مظاهرى خط قرمز كشيده كه به استثناى همين 
اخبارى كه دعوت از او به واسطه عملكرد خوبى بوده كه در ليگ برتر داشته 
ــان به اين دليل بحث برانگيز  ــه دروازه بان ديگر در جمع ملى پوش حضور س
است كه آنها در تيم هاى باشگاهى خود يا به داليل فنى اصال بازى نكرده اند 
يا به خاطر مسايل انضباطى در فصل جارى كمتر از حد نصاب موردنياز براى 
يك بازيكن ملى پوش در شرايط مسابقه بوده اند.شايد هم از نظر مرد پرتغالى 
ــگاهى  ــك دروازه بان به تيم ملى بازى نكردن در تيم باش ــرط دعوت از ي ش
ــت كه اخبارى هم گزينه آخر كى روش ــت زيرا از شواهد و قرائن پيداس اس
ــرف ماه هاى  ــى كه ظ ــا دروازه بان ملى پوش ــد يعنى تنه ــاب مى آي به حس
ــته از قضا انتخاب  ــگاهى خود داش ــرد قابل دفاعى در تيم باش ــر عملك اخي
ــت  ــه خصوص در پُس ــب كى روش ب ــب و غري ــليقه عجي ــت. س ــر اوس آخ
ــد. اين  ــاب نمى آي ــازه اى به حس ــت اتفاق ت ــه هس ــه ك ــى هرچ دروازه بان
ــه براى  ــتند ك ــانه هايى هس ــد رس ــا آنچه عجيب به نظر مى رس ــط ام وس
ــد؛ اما  ــه راه مى اندازن ــروصدا ب ــاله س ــك بازيكن 32 س ــدن ي ــوت نش دع
ــوب  ــا اتفاق مهمى محس ــاده براى آنه ــك دروازه بان آم ــن ي ــده گرفت نادي
نمى شود. حتما براى رسانه ها دغدغه هاى مهم ترى وجود دارد و از ديد آنها 
ــدازه كافى ــه ان ــم ملى ب ــه تي ــگ ب ــاده لي ــان آم ــدن بازيكن ــوت نش دع

اتفاق هيجان انگيزى نيست.
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سرخابى ها

سليقه عجيب كى روش و 
بى سليقگى رسانه ها

ــاگران  ــعار برخى تماش ــپاهان گفت: ش ــان تيم فوتبال س دروازه ب
سپاهان عليه حسين فركى زشت بود.

ــه نيمه نهايى جام حذفى  ــان احمدى پس از صعود تيمش ب  رحم
ــت  ــدى كه از اول فصل وجود داش ــا توجه به رون ــت: ب اظهار داش
ــن در رقابت هاى ــتند، م ــجادى داش ــى كه آقاى س و صحبت هاي

جام حذفى درون دروازه سپاهان قرار مى گرفتم و در اين بازى هم 
برابر راه آهن به ميدان رفتم كه خوشحالم با پيروزى سپاهان همراه 

بود و توانستيم به نيمه نهايى صعود كنيم.
ــپاهان عليه  ــواداران س ــى از ه ــعار برخ ــراز گاليه از ش ــا اب وى ب
ــده اى جز تخريب  ــت: من فكر مى كنم ع ــين فركى بيان داش حس
ــروزى برابر ــس از پي ــرى ندارند و پ ــپاهان هدف ديگ ــگاه س باش

ــعار مى دادند. كار آنها خيلى زشت بود  راه آهن نبايد عليه فركى ش
و اميدوارم مسووالن فكرى به حال اين اتفاقات كنند.

ــگاه ها ــپاهان اضافه كرد: اين اتفاقات در همه ورزش ــان س دروازه ب
ــفم كه خيلى راحت عليه افراد شعار مى دهند.  رخ مى دهد و متاس
ــگاه ها باشد و پيروزى برابر راه آهن با  نبايد چنين فضايى در ورزش

اين اتفاقات اصال به من نچسبيد.
گفتنى است اين دروازه بان با آمدن فركى به تيم سپاهان به عنوان 

سرمربى، به يك دروازه بان نيمكت نشين تبديل شده بود.

بازيكن اصفهانى واليبال نشسته، دارنده ى سهميه پارالمپيك ريو ، مى گويد 
ــايد در ادامه در شهرى  ــته ام، اما ش هنوز در ليگ برتر با تيمى قرارداد نبس
ــى بابيان اينكه  ــازى كنم.زينب ملك ــان حتى با مبلغ كمتر ب ــر از اصفه غي
ــرد: بازيكنان پارالمپيكى  ــد، اظهار ك ــه زودى تمرينات مان آغاز خواهد ش ب
ــان را ــام تالش خود را مى كنند تا خودش ــل معلوليتى كه دارند تم ــه دلي ب
ــند.وى با ــات كنند كه با همين تالش 2 برابر زودتر نيز به نتيجه مى رس اثب
ــت، افزود: اگر  ــكاران پارالمپيكى سخت اس ــرايط براى ورزش بيان اينكه ش
ــته  ــم در مورد تيم خودمان صحبت كنم رقبايى كه در واليبال نشس بخواه
ــومى نيز  ــتند، البته براى مقام س ــود دارند تيم هاى چين و آمريكا هس وج
ــم بگويم اول  ــوند و مى توان ــيه ديده مى ش ــى همچون هلند و روس تيم هاي
و دوم شدن در اين رشته در اين مسابقات از سخت ترين كارها است.ملكى با 
بيان اينكه تيم هاى مطرح ماه ها تمرين مى كنند، افزود: اگر ديدى كه نسبت 
ــت مطمئنا  ــبت به بانوان نيز وجود داش ــور وجود دارد نس به آقايان در كش
بهتر از اين ها نتيجه مى گرفتيم. بانوان تالش زيادى مى كنند، اما در شرايط 
ــابقات پارالمپيك ريو، ــاره به مس ــابقه كمترى قرار مى گيرند.وى با اش مس

ادامه داد: واليبال ورزشى گروهى است و نمى توان به طور شخصى تمرين كرد 
ما نياز به مسابقه داريم تا با حمايت هاى بيشتر نتيجه خوبى در اين مسابقات 
بگيريم.ملكى بابيان اينكه امسال براى ليگ برتر قرارداد نبستم، اضافه كرد: 
هنوز از سال گذشته پولم را دريافت نكردم به هرحال هر كسى به هر اميدى 

بازى مى كند. اينكه قراردادها به موقع پرداخت نشود اذيت كننده است.

رحمان احمدى:
به فركى توهين كردند، اين برد به من نچسبيد

دغدغه هاى بانوى واليبال نشسته ى 
اصفهانى

ــتان براى حضور سرمربى اين تيم در تيم  ــگاه رادوم لهس رييس باش
ــبز نشان داد.فدراسيون واليبال در آستانه  ملى واليبال ايران چراغ س
ــى ايران در  ــت. در حالى كه تيم مل ــك تصميم گيرى تاريخى اس ي
ــته به افتخارات متنوعى در سطح جهان رسيده و  ــال گذش چند س
ــده  ــت پديده ها خارج ش ــر به عنوان يك قدرت نوظهور از ليس ديگ
ــت.تنها تورنمنتى كه تيم ملى واليبال ايران هنوز به آن راه پيدا  اس
ــيون واليبال، بازى در نكرده و در واقع تنها آرزوى باقى مانده فدراس
ــت اما مشكالتى كه در جام جهانى براى شاگردان كواچ  المپيك اس
ــيون براى تحقق تنها رؤياى باقى مانده  ــد تا فدراس رخ داد، باعث ش
به سراغ راه هاى جديد از جمله تغيير سرمربى برود.گزينه هاى مختلف 
ــمارى روى ميز رييس هستند تا در صورت عدم توافق  اما انگشت ش
با اسلوبودان كواچ،  صحبت هاى جدى با آنها آغاز شود. غير از گزينه 
هميشگى فدراسيون يعنى آندره آ آناستازى كه هدايت تيم گدانسك 
ــتان را عهده دار است و شرايط و قيمت خاص خودش  در ليگ لهس
ــانتى مترى  ــرمربى 168س ــد رائول لوزانو، س ــه نظر مى رس را دارد ب
ــن و محتمل ترين مربيان ــى از جدى تري ــتان يك تيم «رادوم» لهس
ــيون باشد.خبر اين عالقه مندى تا لهستان هم رسيده  مد نظر فدراس
ــن مورد به  ــگاه رادوم در اي ــوژ ژيژكو رييس باش ــورى كه ماري به ط
ــت: اگر رائول واقعا بخواهد مسووليت ــايت لهستانى گفته اس يك س

 تيم ملى ايران را قبول كند، مى تواند اين كار را انجام دهد.

مرد كوتاه قامت لهستانى در يك قدمى
تيم واليبال ايران!

ــد  ــان مى ده ــكى نش ــيون اس ــى ها در فدراس  بازرس
ــيون  فدراس ــى  پرداخت ــه  هزين از  ــندى  س ــچ  هي
ــابقات جهانى طى  ــور در مس ــت حض ــى باب بين الملل
12 سال گذشته در اين فدراسيون نيست و اين يعنى 

ناپديد شدن يك ميليون فرانك سوئيس!
ــه  ــكى (FIS) از جمل ــى اس ــن الملل ــيون بي فدراس
ــر درآمدزايى از  ــه خاط ــت كه ب ــيون هايى اس فدراس
راه هاى مختلف و به خصوص جذب اسپانسر و پخش 
ــيار خوبى دارد و  ــى به لحاظ مالى اوضاع بس تلويزيون
ــرايط مناسب مالى براى كمك به  مهم اينكه از اين ش
فدراسيون هاى عضو در جهت دست يابى به اهدافش 
ــتا مسووالن فدراسيون  دريغ نمى كند.در همين راس
ــكى كه توسعه ورزش اسكى و نظارت و  بين المللى اس
ــاد و حفظ  ــراه با ايج ــعه آن را هم ــت دهى توس جه
ــتانه بين فدراسيون هاى عضو و جلوگيرى  روابط دوس
ــى يا در  ــژادى ، دينى ، سياس ــض ن ــه تبعي از هرگون
ــاى عضو يا  ــيون ه ــه فدراس ــاى ديگر علي ــه ه زمين
ــرلوحه  اعضاى آنها، به عنوان دو هدف اصلى و مهم س
ــراى كمك  ــرار داده معيارهايى ب ــش ق ــت هاي فعالي
ــه يكى از ــر دارد ك ــاى عضو مدنظ ــيون ه به فدراس

ــت؛ مسابقاتى كه  ــابقات جهانى اس مهم ترين آنها مس
ــود و فدراسيون جهانى  ــال يك بار برگزار مى ش دو س
براى حضور كشورهاى مختلف در اين رقابت ها به آنها 

كمك مالى مى كند. 
ــت  ــت كه در فهرس ــورهايى اس ــه كش ــران از جمل اي
ــيون جهانى اسكى قرار دارد؛  كمك هاى مالى فدراس
ــابقات جهانى آمريكا كه بنا به داليلى  اتفاقا به جز مس
ــازان ايران  ــكى ب ــركت نكرد، اس ــم ايران در آن ش تي
ــابقات  ــته در ادوار مختلف مس ــال هاى گذش طى س

ــورهاى مختلف برگزار شده،  جهانى كه به ميزبانى كش
ــت كمك مالى  ــن يعنى درياف ــركت كرده اند و اي ش
ــادل هزينه هاى  ــه تقريبا مع ــيون جهانى ك از فدراس
ــت كه  ــود؛ اين در حالى اس ــكان و ... مى ش اعزام، اس
ــى ها در فدراسيون اسكى  ــى ها و بازرس برخى بررس

نشان مى دهد كه هيچ سندى بابت دريافت و چگونگى 
ــى به ايران  ــيون جهان ــه كرد كمك مالى فدراس هزين

وجود ندارد!
ناپديد شدن يك ميليون فرانك سوئيس 

ــرآورد  ب ــوئيس»  س ــك  فران ــون  ميلي ــك  «ي

ــط  ــته توس ــال گذش ــت كه طى 12 س هزينه اى اس
ــده  ــران داده ش ــه اي ــكى ب ــى اس ــيون جهان فدراس
ــت و چگونگى  ــت درياف ــندى باب ــا هيچ س ــت؛ ام اس
هزينه كرد ن اين رقم در فدراسيون اسكى وجود ندارد 
ــدن يك ميليون فرانك سوئيس  و اين يعنى ناپديد ش

در ساختار وگردش مالى فدارسيون اسكى!
ــه زمينه اى  ــه و در چ ــه كجا رفت ــن پول ب ــه اي اينك
ــن اينكه  ــت ضم ــخص نيس ــده اصال مش ــه ش هزين
ــه خزانه دار  ــب اطالع كرده ك ــگار مهر هم كس خبرن
ــه مرحله  ــروز طى س ــه ام ــا ب ــكى ت ــيون اس فدراس
ــتم بازرسى كشور اعالم كرده هيچ  نامه نگارى با سيس
اطالعى در مورد سندهاى خزانه دارى اين فدراسيون 

ندارد!
ــتى  ديگر اينكه ناصر طالبى پس از اتمام دوره سرپرس
ــى  ــكى ط ــيون اس ــتش در فدراس ــاز رياس و در آغ
نامه اى به تمام افرادى كه به نوعى در امور فدراسيون 
ــط با  ــناد مرتب ــت اس ــا خواس ــد از آنه ــل بودن دخي
ــيون جهانى را به  ــك هاى مالى دريافتى از فدراس كم
ــر رييس پيشين  ــكى (پس وى ارائه كنند، بهرام شمش

فدراسيون) از جمله اين افراد بود. 
ــت رييس  ــخ به اين درخواس جالب اينكه وى در پاس
ــه ورود و  ــناد مربوط ب ــام اس ــه تم ــيون گفت فدراس

خروج هاى مالى فدراسيون نزد پدرم است!
در هر صورت اينكه كمك مالى FIS براى حضور ايران 
ــكى طى 12 سال گذشته، به  ــابقات جهانى اس در مس
كجا رفته و احيانا به حساب شخصى چه افرادى واريز 
شده ابهام بزرگى است در كنار  بسيارى از مشكالت و 
ــيه هاى اين روزهاى فدراسيون اسكى و مديريت  حاش

آن كه چندماه بيشتر از رياستش نمى گذرد.

ــافت  ــابقات فينال مس ــس از برگزارى مس پ
ــاى آرام قهرمانى  ــر رقابت هاى آب ه 200 مت

ــدال طال و 3 برنز  ــيا، قايقرانان ايران به 2 م آس
ــى، در كانوى  ــت يافتند.فاطمه كرمجان ديگر دس

ــت با حريفانى  ــاالن در رقاب ــك نفره بانوان بزرگس ت
ــتان،  ــمالى، قزاقس ــره ش ــنگاپور، ك ــتان، س از ازبكس

ــان 52/224 بر  ــتان با زم ــد، تايلند و قرقيزس ويتنام، هن
سكوى نخست ايستاد و صاحب مدال طال شد. در اين مسابقه 

ــتان و كره شمالى دوم و سوم شدند.مينا عبدالهى،  قايقرانان ازبكس
ــت با نمايندگان  ــوان جوانان در رقاب ــاك تك نفره 200 متر بان در كاي

ــتان و اندونزى با زمان  ــتان، ژاپن، تايلند، مالزى، قرقيزس ــتان، ازبكس قزاقس
ــتان و چين  ــد و مدال طال را بر گردن آويخت. قايقرانان قزاقس 45/765 ثانيه اول ش

تايپه مدال هاى نقره و برنز اين ماده را به دست آوردند.عادل مجللى، در كانوى تك نفره مردان 
ــتان، ژاپن، كره، قزاقستان، چين، فيليپين، اندونزى و تاجيكستان با زمان  ــاالن در رقابت با قايقرانان ازبكس بزرگس
41/133 ثانيه در جايگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز دريافت كرد. مدال هاى طال و نقره اين ماده به نمايندگان 
ــيد. در اين ماده سهميه المپيك توزيع مى شد كه مجللى در كسب سهميه ناكام ماند. ــتان و ازبكستان رس قزاقس
على اجاقى و كيا اسكندانى در كانوى دونفره مردان بزرگساالن در رقابت با نمايندگان چين تايپه، فيليپين، چين، 
اندونزى، ژاپن، هند، قزاقستان و ازبكستان با زمان 39/371 ثانيه با قرارگيرى در رده سوم صاحب مدال برنز شدند. 
ــتان، قزاقستان، تايلند، هند، كره شمالى،  آتنا رئوفى در كانوى تك نفره بانوان جوانان با حريفانى از ويتنام، ازبكس

چين تايپه، فيليپين و هنگ كنگ رقابت كرد و با زمان 55/333 ثانيه صاحب مدال برنز شد.

 
ــگ براى  ــازمان لي ــس س ــه ريي ــه اى ك نام
ــاوى ــته ح ــال نوش ــيون فوتب ــس فدراس ريي
ــگ در همه  ــازمان لي ــت كه كار س اين پيام اس
ــت و بدون نقص است؛ اما فدراسيون  زمينه ها درس

نقايصى دارد كه بايد توسط كفاشيان برطرف شود!
ــيان  ــدى تاج، روز جمعه در نامه اى براى على كفاش مه
نسبت به وضعيت داورى مسابقات ليگ به وى هشدار داد و 
ــت تا كارى كند كه اشتباهات داورى به كار سازمان ليگ  خواس
ــه اى وارد نكند!سازمان ليگ برتر در شرايطى خود را از هرگونه  خدش
ــتباه و نقص مبرا دانسته كه در ديدار پايانى فصل گذشته كه در همين  اش
ــاره شده است اين سازمان هم نقش پررنگى در ايجاد حاشيه ها  نامه هم به آن اش
داشت و نتوانست به عنوان متولى برگزارى ليگ اين بازى را مديريت كند. حتى يكى از عوامل 
ــاوى اصفهان را به تبريزى ها خبر داد!در اينكه سازمان ليگ توانسته تقويم مسابقات ــازمان نتيجه تس اين س
ليگ برتر را نسبت به سال هاى گذشته منظم تر كند شكى نيست؛ اما طبيعى است كه پس از گذشت 15 دوره 
از مسابقات ليگ برتر طبيعى است كه بايد ليگ داراى تقويم منظمى باشد.هر چند كه بخش عمده اين تقويم 
را هم كى روش با برنامه هايش تنطيم كرده و بخش ديگرى را هم صداوسيما تنظيم مى كند. به هر حال آنچه 
ــت كه كار سازمان ليگ درست است و شما مقصر ــيان برمى آيد اين اس از متن نامه مهدى تاج به على كفاش
اين مشكالت هستيد. در حالى كه در كار سازمان ليگ هم نقايص زيادى وجود دارد كه البته ظاهرا قرار است 

ديده نشود و توپ به زمين فدراسيون انداخته شود!

قايقرانـى آب هـاى آرام 
ايران، المپيكى نشد

برداشتى از نامه تاج به كفاشيان؛
سـازمان ليگ توپ را به 
زمين فدراسيون انداخت

ــتقالل اهواز گفت: تيم را جمع كرديم و بازيكنان قبلى را  ــتعفى باشگاه اس   مديرعامل مس
بازگردانديم؛ اما فهميدم كه هيچ نوع همكارى با من انجام نمى شود.

ــى ــتعفايش از مديرعامل ــل اس ــا دالي ــه ب ــدارى،  در رابط ــطو جهان ارس
ــتقالل اهواز  ــه اس ــده بودم كه ب ــت: من آم ــار داش ــواز اظه ــتقالل اه اس
ــگاه ــى، مالك باش ــود. ملك ــق نمى ش ــدم كه محق ــا دي ــم؛ ام ــك كن كم

ــد.  ــه من داده بود كه اصال عملى نش ــرى قول ها ب ــتقالل اهواز يك س اس
ــيار  ــه كار را براى ادامه حياتش بس ــكالت دارد ك ــرى مش اين تيم يك س
سخت مى كند.وى افزود: من يكى از شروطم براى حضور در استقالل اهواز 
ــم؛ اما متاسفانه متوجه شدم كه يكسرى  ــته باش اين بود كه اختيار تام داش
ــگاه دخالت كنند. ترجيح دادم با اين وضعيت  مى خواهند در مديريت باش
در باشگاه نمانم و كار را به خود آقايان بسپارم.جهاندازى درباره ادامه حيات 
اين باشگاه گفت: واقعا خداوند آخر و عاقبت استقالل اهواز را با اين وضعيت 

به خير كند. اين روشى كه آقايان براى تيم دارى در نظر گرفته اند، درست نيست.

مالك باشگاه سياه جامگان مى گويد از آينده سعيد رمضانى در اين باشگاه خبر ندارد.
ــى، درباره اين كه شنيده مى شود سعيد رمضانى، سرپرست و  محمدرضا عباس
ــگاه سياه جامگان احتمال دارد از جمع آنها جدا شود، اظهار كرد:  قائم مقام باش
هنوز كه او در كنار ماست؛ اما نمى دانم در آينده چه اتفاقى مى افتد. هيچ كسى 
از فرداى خود خبر ندارد.مالك سياه جامگان در پاسخ به اين سوال كه با توجه 
ــخ شما به نظر مى رسد رمضانى احتماال از سياه جامگان جدا شود، گفت:  به پاس
ــتم و از آينده كسى خبر ندارم.او درباره جذب بازيكن خارجى  من جادوگر نيس
در تعطيالت ليگ برتر، گفت: كاظمى در حال مذاكره با دو بازيكن خارجى است 
كه يكى از آنها در پست دفاع و ديگرى در خط حمله بازى مى كند. او قصد دارد 
كمبودهاى تيمش را با اين دو بازيكن جبران كند.عباسى درباره مشخص شدن 
بازى هاى دوستانه سياه جامگان در تعطيالت خاطرنشان كرد: هنوز بازى هاى ما 
مشخص نشده اند. از امروز تمرينات زير نظر كاظمى آغاز مى شود و اوست كه تعيين مى كند با 

تيم هاى مشهدى بازى كنيم يا با تيم هاى شهرستانى.

خدا عاقبت استقالل را به خير كند جادوگر نيستم كه از آينده رمضانى خبر داشته باشم

پشت قهرمانى ايستادند، اما مبلغى 
براى ويزا ندادند

ــا بى تفاوتى،  ــفانه ب ــال بانوان مى گويد متاس ــابق تيم ملى فوتب ــرمربى س س
ــد و فدراسيون هيچ  ــيا ناديده گرفته ش ــت در آس قهرمانى بانوان فوتساليس

ارزشى براى آنها قائل نيست.
ــل  مقاب ــش  تيم ــر  ــر صف ب ــك  ي ــروزى  پي ــاره  ــت، درب ايراندوس ــم  مري
ــادى در  ــم تغييرات زي ــر گفت: ب ــم ليگ برت ــه ده ــم در هفت ــهردارى ب ش
ــى،  يكتاي ــى،  ارژنگ دارد.  ــى  مل ــن  بازيك  6 و  ــته  نداش ــد  جدي ــل  فص
ــتند. اين تيم فقط  ــوب و ملى پوش بم هس ــان خ ــتانى و ... از بازيكن كوهس
ــاى اين تيم  ــده توانايى ه ــث ش ــه باع ــت داده ك ــى را از دس ــم رحيم مري

كم تر شود.
ــر 3 امتياز را از  ــى خوب بازى كرديم و اگ ــن ديدار ما خيل ــزود: در اي وى اف
ــم. در اين يك ماه اخير  ــورس قهرمانى عقب مى ماندي ــت مى  داديم از ك دس
ــز بازيكنان مان  ــن ديدار ني ــته و در اي ــد خوبى داش ــد رو به رش ــوان رون مل
ــاوى رقيبان هم  ــد. تس ــاده كردن ــن پي ــم در زمي ــته بودي ــه را خواس هرچ
ــرى در بازى  ــورت برت ــد. در ص ــر كن ــدول تغيي ــرايط ج ــد تا ش ــث ش باع
و دارد  ــى  خوب ــى  مرب ــه  ك ــيرجان  س ــل  مقاب ــده  آين ــه  هفت

ــى  نايب قهرمان ــا  ب را  ــل  ــم نيم فص ــت مى تواني ــتخوان دارى اس ــم اس تي
به پايان ببريم.

ــاره به ناراحتى اش از عدم اعزام  ــرمربى سابق تيم ملى فوتبال بانوان با اش س
ــت: هميشه درباره بانوان همين طور بوده است.  بانوان به گواتماال، اظهار داش
هر زمانى كه حرف هم بزنيم، آنهايى را كه حرف زده اند را حذف مى كنند. 

ــى  ــيون فوتبال ارزش ــرى، فدراس ــام معظم رهب ــاى مق ــالف صحبت ه برخ
ــا  ــتادند، ام ــوان ايس ــى بان ــت قهرمان ــت. پش ــى نيس ــوان قائل ــراى بان ب

حاضر نشدند مبلغى را براى ويزا بدهند.
ــك لندن در  ــراى مقدماتى المپي ــال 90 كه ب ــت ادامه داد: در س ايراندوس
ــابقات فوتبال شركت كرده بوديم، بعد از اتفاقاتى كه درباره حجاب پيش  مس
آمد شما بايد مى ديديد در چه شرايطى بانوان را به كشور برگرداندند. چقدر 
ــتيم هيچ اتفاقى رخ نداد. از روز گذشته كه خبر  وعده دادند، اما وقتى برگش
را شنيدم بسيار متاسف شدم كه بانوان چطور مى توانند انگيزه داشته باشند. 
ــود، اما آيا اين 10 ميليون در  ــنيدم به آنها قرار است 10 ميليون داده ش ش
ــد از پيروزى در  ــاالن بع ــى كه به تيم ملى فوتبال بزرگس ــه با پاداش مقايس

يك بازى داده مى شود برابر است؟
ــه وزارت ورزش بايد به  ــاره به اينك ــم فوتبال ملوان در ادامه با اش ــى تي مرب
فوتبال و فوتسال بانوان ورود كند، تصريح كرد: بانوان پتانسيل خوبى دارند و 
ــى كه دارند حرف هاى زيادى بزنند.  مى توانند در رقابت هاى جهانى با پوشش
ــاب بانوان جالب  ــراى خبرنگاران خارجى بحث حج ــنگاپور، ب در المپيك س
ــره مى كردند، درباره  ــه جهان در اين خصوص مخاب ــود و اخبار زيادى را ب ب
فوتسال بانوان هم همين طور است. با انگيزه اى كه آنها داشتند مى توانستند 
حتى در جام جهانى مدال آور هم باشند. متاسفانه با خنده و بى تفاوتى خيلى 
ــتند. اميدوارم نايب رييس فدراسيون بتواند  راحت از كنار اين قهرمانى گذش

حق اين بازيكنان را بگيرد.

ناپديد شدن يك ميليون فرانك سوئيس 
در فدراسيون اسكى!
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آیا می دانستید راز موفقیت

راز بیست و سوم
قبل از انجام هر کار مهمی، اول ببین

چه احساسی نسبت به انجام آن داری.
 آی���ا آن ک���ار را مه���م م���ی دان��ی؟ آی���ا واقع���ی ب���ه نظ���رت 

می رسد؟
آیا به دیگران کمک می کند؟

راز بیست و چهارم
هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.

در این صورت اشتباه خواهی کرد.
اول درونت را آرام کن.

ذهن مانند یک دریاچه است.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.

دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد.
راز بیست و پنجم

 هنگام مواجه ش��دن با مش��کلی یادت باش��د که حتم��ا راه حلی وجود 
دارد.

زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید.
 بع��د از ه��ر س��قوطی ، صع��ودی و بع��د از ه��ر ش��بی، روزی وج��ود 

دارد.
ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن.

برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی،
نه این که به دیوارها فکر کنی.

راز بیست و ششم
همواره از نعمت هایی که زندگی به تو بخشیده است،

شاد باش و به خاطر آنچه که نداری گله مند نباش.
ساختمان با سنگ هایی ساخته می شود که در دسترس اند،

نه با سنگ های حیاط خانة دیگران.
راز بیست و هفتم

سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی شود،
دائما در حال عذرخواهی نباشی.

با این کار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی کرد.
تالش کن که بهترین را انجام دهی.

آن گاه لبخند بزن و حرکت کن.
تنها خداوند کامل است.

راز بیست و هشتم
هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی،

بیش از هر کس به خودت کمک خواهد کرد،
به تو قدرت و انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید.

اگر خودت نقاشی کنی،
دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد.

ضمن آنکه در حین کار
تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است.

حکایت است که پادش��اهی از وزیرخود پرسید: بگو خداوندی که تو 
می پرستی چه می خورد، چه می پوش��د ، و چه کار می کند و اگر تا 

فردا جوابم نگویی عزل می گردی.
وزیر س��ر در گریبان به خانه رفت .وی را غالمی بود که وقتی او را در 

این حال دید پرسید که او را چه شده؟
غالم خندید و گفت : ای وزیر عزیز این سوال که جوابی آسان دارد.

وزیر با تعجب گفت : یعنی تو آن میدانی؟ پس برایم بازگو ؛ اول آنکه 
خدا چه می خورد؟

- غم بندگانش را، که میفرماید من ش��ما را برای بهشت و قرب خود 
آفریدم. چرا دوزخ را برمی گزینید؟

- خدا چه می پوشد؟
- رازها و گناه های بندگانش را.

وزیر که ذوق زده شده بود سوال س��وم را فراموش کرد و با شتاب به 
دربار رفت و به پادشاه بازگو کرد.

ولی باز در سوال سوم درماند، رخصتی گرفت و شتابان به جانب غالم 
باز رفت و سومین را پرسید.

غالم گفت : برای سومین پاسخ باید کاری کنی.
- چه کاری ؟ 

ردای وزارت را بر من بپوشانی، و ردای مرا بپوشی و مرا بر اسبت سوار 
کرده و افسار به دست به درگاه شاه ببری تا پاسخ را باز گویم.

 وزیر ک��ه چ��اره ای دیگ��ر ندید قبول ک��رد وب��ا آن حال ب��ه دربار 
حاضر ش��دند پادش��اه با تعجب از این حال پرس��ید ای وزیر ای چه 

حالیست تو را؟
و غالم آنگاه پاسخ داد که این همان کار خداست ای شاه که وزیری را 

در خلعت غالم و غالمی را در خلعت وزیری حاضر نماید.
پادشاه از درایت غالم خوشنود شد و بس��یار پاداشش داد و او را وزیر 

دست راست خود کرد.

شعرحکایت

ساحل زنده رود 
رفتم شبی به ساحل زیبای زنده رود 
تا شادمان شوم ز تماشای زنده رود 
دیدم هزار عاشق دلداده هر طرف 
بنشسته اند شاد به پهنای زنده رود 
با خرمی بساط طرب گسترانده اند 

سرمست گشته اند ز گل های زنده رود 
پیر و جوان و عارف و عامی کنار هم 
دلشاد از هوای طرب زای زنده رود 
آوای زنده رود ز دل میزد و رغم 

همچون بهشت بود سراپای زنده رود 
آواز عاشقان غزلخوان زهر طرف 

صد جلوه داده بود به شب های زنده رود 
از یک طرف نوای دل انگیز کودکان 
بخشیده بود شور به آوای زنده رود 

دلدادگان منظره خرم بهار 
بودند شاد و واله و شیدای زنده رود 

افشار می سرود غزل های ناب 
در ساحل با نسیم و صفای زنده رود 

)افشار( 

پا به پای کودکی هایم بیا
ای شریک نان و گردو و پنیر!
همکالسی! باز دستم را بگیر

مثل تو دیگر کسی یکرنگ نیست
آن دل نازت برایم تنگ نیست؟
حال ما را از کسی پرسیده ای؟
مثل ما بال و پرت را چیده ای؟
حسرت پرواز داری در قفس؟

ادامه دارد...

کاریکاتور

جواب سودوکو  شماره 1723سودوکو  شماره 1724

جواب معما 1723معما 1724

عبارت باال را باید از مثل های سائره در قاره اروپا دانست 
که در رابطه با افراد قادر و توانا در کلیه شئون و مسایل 
مهم ب��ه کار می رود  وقتی دچار مش��کلی ش��ده اید 
اصطالحا گفته می شود: به خود زحمت ندهید و مغز و 
فکرتان را خسته نکنید همه راه ها به رم ختم می شوند. 

یعنی: فالنی را ببینید تا مشکالت شما را فیصله دهد.
 بنابر یک ضرب المثل قدیمی هم��ه راه ها به رم ختم 
می شوند. راه تاریخ و راه بشر نیز به رم می انجامد. در 
آن زمان کش��ور به جایی اطالق می شد که یک رود و 
چند کوه آن را احاطه کرده باشد. اعتالی رم از آن زمان 
آغاز شد که دیگر کوه و دریا و رود شاخص مرزهای یک 

کشور نبودند و حتی رشته کوه های آلپ که در ایتالیا تا 
شمال ادامه داشت در برابر گسترش روزافزون رم، مرز 

به حساب نمی آمد.
نخست مرزهایش را تا آن حد توسعه داد که همه ایتالیا 
را در بر گرفت. آن گاه از رشته کوه های آلپ در گذشت 
 و به بیش��ه های انبوه کش��ور گالیا و جنوب سیسیل

سید. 
از شمال تا راین، از غرب تا اسپانیا و از شرق تا بوزانتیوم. 
وقتی جاده ای به رودخانه ای  بر می خورد، بر آن رود 
پلی سنگی می زدند و جاده را ادامه می دادند. پیشروی 

وقتی قطع می شد که به دریا بر می خوردند.

کاشف می تواند مسافت شش روزه را به یاری 
دو همراه به پایان برساند .

س��ه مرد در حالی که هر کدام ذخیره ی آب 
 و غذای چه��ار روز را حمل می کنن��د به راه 
می افتن��د. در پای��ان نخس��تین روز یکی از 
همراهان جیره یک روز را به هر یک از دو مرد 
دیگر تحویل دهد و خود به نقطه ی شروع سفر 
برمی گردد . در پایان روز بعد همراه دوم جیره 
یک روز دیگر را به کاش��ف تحویل می دهد و 
خود نیز به نقطه ی آغاز بر می گردد . اکنون 
 کاش��ف ، آب و غذای کافی در اختیار دارد و 
می تواند سفر چهار روزه باقیمانده را به تنهایی 

به پایان برساند.

ی��ک نفر اه��ل منطق به ش��هری وارد ش��د 
و تصمیم گرفت نزد س��لمانی برود و س��ر و 
صورتش را اصالح کند. آن ش��هر دو سلمانی 
بیشتر نداش��ت. وقتی مرد به سراغ نخستین 
سلمانی رفت، او را با س��ر و صورتی آشفته و 
پرپشت و موهایی ژولیده و نامرتب و هنگامی 
که به س��راغ دومین س��لمانی رف��ت، او را با 
موهایی بسیار مرتب و ریشی تراشیده یافت. 
بنابراین تصمیم گرفت نزد نخستین سلمانی 
برود و سر و صورتش را بپیراید. چرا او چنین 

تصمیمی گرفت؟

معما ایستگاه ضرب المثل
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همه راه ها به رم ختم می شوند

داستان کوتاه

انیش��تین می گفت: »آن چه در مغزتان می گذرد، 
جهان تان را می آفریند«.

اس��تفان کاوی )از سرشناس��ترین چهره های علم 
موفقیت( احتماال با الهام از همین حرف انیش��تین 
اس��ت که می گوید: »اگر می خواهی��د در زندگی و 
روابط شخصی تان تغییرات جزیی به وجود آورید، 
به گرایش ها و رفتارتان توجه کنید؛ اما اگر دل تان 
می خواهد قدم های کوانتوم��ی بردارید و تغییرات 
اساس��ی در زندگی تان ایجاد کنید باید نگرش ها و 

برداشت های تان را عوض کنید.«
 او ح��رف های��ش را با ی��ک مثال خ��وب و واقعی، 
ملموس ت��ر می کند: »صب��ح ی��ک روز تعطیل در 
نیویورک س��وار اتوبوس ش��دم. تقریبا یک س��وم 
اتوبوس پر شده بود. بیشتر مردم آرام نشسته بودند 
و یا سرشان به چیزی گرم بود و در مجموع فضایی 
سرشار از آرامش و سکوتی دلپذیر برقرار بود. تا این 
که مرد میانس��الی با بچه هایش س��وار اتوبوس شد 
و بالفاصل��ه فضای اتوبوس تغییر ک��رد. بچه هایش 
داد و بیداد راه انداختند و م��دام به طرف همدیگر 
چیز پرتاب می کردند. یکی از بچه ها با صدای بلند 
گریه می کرد و یکی دیگر روزنامه را از دس��ت این 
و آن می کش��ید و خالص��ه اعص��اب همه مان توی 
اتوبوس خرد شده بود. اما پدر آن بچه ها که دقیقا در 
صندلی جلویی من نشسته بود، اصال به روی خودش 
نمی آورد و غ��رق در اف��کار خودش ب��ود. باالخره 
صبرم لبریز ش��د و زب��ان به اعت��راض بازکردم که: 
»آقای محترم! بچه های تان واقعا دارند همه را آزار 
می دهند. شما نمی خواهید جلوی شان را بگیرید؟« 
مرد که انگار تازه متوجه ش��ده بود چه اتفاقی دارد 
می افتد، کمی خودش را روی صندلی جابجا کرد و 
گفت: بله، حق با شماس��ت. واقعا متاسفم. راستش 
ما داریم از بیمارس��تانی برمی گردیم که همسرم، 

مادر همین بچه ها نیم ساعت پیش در آن جا مرده 
است. من واقعا گیجم و نمی دانم باید به این بچه ها 
چه بگویم. نمی دانم که خودم باید چه کار کنم و... و 

بغضش ترکید و اشکش سرازیر شد«.
اس��تفان کاوی بالفاصل��ه پس از نقل ای��ن خاطره 
می پرسد: »صادقانه بگویید، آیا اکنون این وضعیت 
را به طور متفاوتی نمی بینید؟ چرا این طور اس��ت؟ 
آیا دلیلی به جز این دارد که نگرش ش��ما نسبت به 
آن مرد عوض شده است؟« و خودش ادامه می دهد 
که: »راستش من خودم هم بالفاصله نگرشم عوض 
شد و دلسوزانه به آن مرد گفتم: واقعا مرا ببخشید. 
نمی دانستم. آیا کمکی از دست من ساخته است؟ 
و... اگر چ��ه تا همین چن��د لحظه پی��ش ناراحت 
بودم که این مرد چه ط��ور می تواند ت��ا این اندازه 

بی مالحظه باش��د اما ناگهان با تغییر نگرشم همه 
چیز عوض شد و من از صمیم قلب می خواستم که 

هر کمکی از دستم ساخته است انجام بدهم.«
حقیقت این است که به محض تغییر برداشت همه 
چی��ز ناگهان عوض می ش��ود. کلید ی��ا راه حل هر 
مساله ای این است که به شیشه های عینکی که به 
چشم داریم بنگریم؛ ش��اید هر از گاهی الزم باشد 
که رنگ آن ها را عوض کنیم و در واقع برداش��ت یا 
نقش خودمان را تغییر بدهیم تا بتوانیم هر وضعیتی 
را از دیدگاه تازه ای ببینیم و تفس��یر کنیم. آن چه 
اهمیت دارد خود واقعه نیست، بلکه تعبیر و تفسیر 

ما از آن است.
 زندگی را این قدر جدی نگیری��د، هیچ کس از آن 

زنده خارج نخواهد شد!

مسافری خس��ته که از راهی دور می آمد، به درختی رسید و تصمیم 
گرفت که در س��ایه آن قدری اس��تراحت کند. غافل از این که آن درخت 

جادویی بود، درختی که می توانست آن چه که بر دلش می گذرد برآورده 
سازد... 

وقتی مس��افر روی زمین سخت نشس��ت، با خودش فکر کرد که چه خوب 
می شد اگر تخت خواب نرمی در آن جا بود و او می توانست قدری روی آن 

بیارامد. فورا تختی که آرزویش را کرده بود در کنارش پدیدار شد!
 مس��افر با خود گفت: چه قدر گرسنه هس��تم! کاش غذای لذیذی داشتم... 

ناگهان میزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذیر در برابرش آشکار شد. پس 
مرد با خوشحالی خورد و نوشید.

 بعد از سیر شدن، کمی س��رش گیج رفت و پلک هایش به خاطر خستگی و 
غذایی که خورده بود سنگین شدند. 

 خ��ودش را روی آن تخ��ت ره��ا ک��رد و در حال��ی ک��ه ب��ه اتف��اق های 
شگفت انگیز آن روز عجیب فکر می کرد با خودش گفت: قدری می خوابم. 
 ولی اگر یک ببر گرسنه از این جا بگذرد چه؟ و ناگهان ببری ظاهر شد و او را 

درید.
 هر یک از ما در درون خود درختی جادویی داریم که منتظر سفارش هایی 
از جانب ماست. ولی باید حواس مان باش��د، چون این درخت افکار منفی، 
ترس ها، و نگرانی ها را نیز تحقق می بخش��د. بنابراین مراقب آن چه که به 

آن می اندیشید باشید.

 خدا چه می خورد؟!

آیا می دانستید که فیل بالغ در روز به طور متوسط دویست و بیست رازهای موفقیت در زندگی 
کیلوگرم غذا و دویست لیتر آب مصرف می کند؟

آیا می دانستید که اگر زنی به کور رنگی مبتال باشد، فرزندان پسر 
او کوررنگ می شوند؟

آیا می دانستید که کوه های آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند 
می شوند؟

آیا می دانس��تید که همه نوزادان میگو، نر متولد می شوند و بعد از 
چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند؟

آیا می دانستید که وزن کوه یخی با حجم متوسط، بیست میلیون 
تن است؟

آیا می دانستید که حس بویایی انسان قادر به دریافت و تشخیص 
ده هزار بوی متفاوت است؟

آیا می دانستید که یک قطره آب دارای یک  صد میلیارد اتم است؟
آیا می دانستید که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار 

میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می فرستد؟
آیا می دانستید که دهان انسان روزانه یک لیتر بزاق تولید می کند؟

آیا می دانستید که ما به طور متوسط روزانه پنج هزار کلمه صحبت 
می کنیم که هشتاد درصدش با خودمان هست؟

آیا می دانستید تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به سه 
میلیون سال زمان نیاز دارد.

آیا می دانستید که در هر شبانه روز تقریبا هیجده هزار لیتر خون 
در بدن به جریان انداخته می ش��ود و این کار عظیم را قلب به تنهایی 

عهده دار است.
آیا می دانستید که شمار تلفات جانی در جنگ جهانی دوم که بین 

سال های 1939 تا 1945 بود، بیش از بیست و شش میلیون نفر بود.
آیا می دانستید که تقریبا 300 متر مکعب گاز هلیم می تواند یک 

انسان را از روی زمین بلند کند.
آیا می دانستید که کرم های ابریشم در پنجاه و شش روز، هشتاد و 

شش هزار برابر خود غذا می خورند.
آیا می دانستید که تیزپروازترین حیوانات جهان پرندگانی هستند 
که پرستوک نامیده می شوند؟ پرستوک دم خاردار که در آسیا زندگی 
می کند، قادر است با س��رعتی بیش از صد و شصت کیلومتر در ساعت 

پرواز کند.
آیا می دانستید که قد انسان تا ۲0، ۲5 و گاهی تا 40 سالگی بلند 
می شود و از چهل سالگی به بعد قد انسان هر دو سال حدود شش میلی 

متر کوتاه می شود.
آیا می دانستید که ناخن های دس��ت چهار برابر سریع تر از ناخن 

های پا رشد می کنند.
آیا می دانستید که دهان انسان روزانه یک لیتر بزاق تولید می کند.

آیا می دانستید که مغز شما وقتی خواب هستید فعالیتش بیشتر از 
وقتی است که در حال تماشای تلویزیون هستید.

آیا می دانستید که مغولستان بزرگ ترین کشور جهان است که به 
دریا و اقیانوس راه ندارد.

آیا می دانستید که ملکه موریانه پنجاه بار بزرگ تر از جفت مذکر 
خود می باشد.

گاهی به نگاهت نگاه كن 

درخت جادویی 
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خبر

عامل حادثه به زودى دستگير مى شود و به اشد مجازات مى رسد.
دادستان شوش از شناسايى عامل حادثه تيراندازى آرامگاه دعبل خزاعى 
ــطح  ــه تازگى تيراندازى هايى در س ــى نظرى افزود: ب خبر داد. مصطف
شهرستان صورت گرفته كه رعب و وحشت را در ميان مردم ايجاد كرده 
ــريح جزئياتى در اين ارتباط  ــده است. وى با تش و موجب نگرانى آنها ش
افزود: 10 آبان ماه جارى به نگهبان اداره بنياد مسكن شوش حمله و وى 

با ضربات چاقو مجروح شد.
ــوش اضافه كرد: با پيگيرى هاى به عمل  ــتان عمومى و انقالب ش  دادس
آمده يكى از عوامل اين حادثه شناسايى شد و تحت تعقيب پليس است 
و به زودى دستگير خواهد شد. نظرى ادامه داد: حادثه تيراندازى هوايى 
ــه اختالفات خانوادگى بوده از  مجاور آرامگاه دعبل خزاعى نيز مربوط ب
ــتاى حمزه ، بخش مركزى شوش كه با  اين قرار كه فردى از اهالى روس
ــالح گرم اقدام به تيراندازى  پسر عموى خود اختالف ملكى داشته با س
به سوى حسينيه حضرت ام البنين(ع) در همان روستا كرده و همچنين 
ــت حرم دعبل خزاعى و  در چند نقطه از جمله خيابان امام رضا(ع)، پش

ميدان بسيج، اقدام به تيراندازى هوايى كرده و متوارى مى شود.
ــوش همچنين عنوان كرد: پنجم آبان ماه   دادستان عمومى و انقالب ش
ــخصى با يكى از بانيان يك تكيه  جارى نيز دو نفر به دليل اختالفات ش
ــوش اقدام به تيراندازى به سوى اين  عزادارى در خيابان فياض بخش ش
تكيه كرده و متوارى شدند. نظرى در پايان بيان كرد: اين دو نفر نيز پس 

از دستگيرى راهى زندان شدند.

جانشين فرمانده انتظامى هرمزگان گفت: با تالش ماموران انتظامى در 
72 ساعت گذشته و در هشت عمليات موفق پليسى ، 760 كيلوگرم مواد 

مخدر از نوع ترياك و حشيش در اين استان كشف شد.
ــدر با اجراى  ــرهنگ على اصغر خرم روى افزود: اين مقدار مواد مخ س
ــورك  ــاق در جاده هاى چغازردى ميناب، آبش طرح هاى مقابله با قاچ
بندرعباس، فارياب رودان، كهورستان خمير، انوه و دهنك بستك كشف 
شده است.وى خاطرنشان كرد: از مجموع مواد مخدر كشف شده 730 
ــت كه در جريان كشف  كيلوگرم ترياك و 30 كيلوگرم نيز حشيش اس
ــتگاه خودروى حامل و فعال در قاچاق مواد مخدر نيز  اين مواد 15 دس
توقيف شد.سرهنگ خرم روى ضمن تشكر از تعامل خوب شهروندان با 
نيروى انتظامى از آنها خواست درصورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك 
ــرع وقت با تماس با شماره 110 به  قاچاق مراتب را براى پيگيرى در اس
پليس اطالع دهند.طبق آمارهاى موجود، از ابتداى امسال تاكنون كشف 
ــيده ــط ماموران انتظامى هرمزگان به 49 تن رس انواع مواد مخدر توس

 است.

عامل تيراندازى هاى اخير در شوش 
شناسايى شد

كشف 760 كيلوگرم مواد مخدر 
در هرمزگان

اخطار  اجرائى
5/395 شــماره 94-106 بــه موجــب راى شــماره 94/3/31-218 
حــوزه 39 شــوراى حل اختــالف شهرســتان اصفهان كــه قطعيت 
يافته اســت محكــوم عليه فاطمــه مهتابــى مجهول المــكان محكوم 
اســت به: پرداخت مبلغ چهارده ميليــون و هفتصد و شــصت هزار 
ريال به عنوان اصل خواســته و پانصد و بيســت و پنج هزار ريال به 
عنوان خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 91/8/10 
لغايت زمــان وصول بابــت چك شــماره 266404 و نيم شــعر حق 
االجرا در حــق محكوم له ســعيد خيراللهى به نشــانى اصفهان بازار 
بــزرگ مقابل پاســاژ صدر فروشــگاه خيراللهــى. مــاده 34 قانون 
اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه بــه محكوم عليه ابالغ شــد محكوم 
عليه مكلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجــرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يــا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكــوم بــه از آن ميســر باشــد و در صورتى كه 
خود را قــادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور
 صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21859 دفتر شــعبه 39 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

5/396 شماره 93-1855 به موجب راى شماره 423-94/3/19 حوزه 
45 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه عليرضا رضايى بيات مجهول المكان محكوم اســت به: 
محكوميت خوانــده به پرداخت مبلــغ 9/000/000 ريــال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 200/000 ريال 
بابت هزينه نشر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 89/2/10 تا تاريخ اجراى حكم به انضمام نيم عشر 
دولتى در حق محكوم لــه امين فيروزى نجف آبــادى با وكالت حميد 
صالحى به نشانى خ ســروش روبروى بانك مسكن ساختمان الماس 
طبقه ســوم واحد 6. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر  
مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21852 دفتر شعبه 45 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

5/397 شماره 94-84 به موجب راى شماره 282-94/4/13 حوزه 22 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه حســين چوپانزاده مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ  
پانزده ميليون ريال اصل خواسته و دويست و ده هزار ريال دادرسى 
و تاخير تاديــه 94/2/14 و نيم عشــر در حق محكوم لــه حميدرضا 
خيراللهى به نشانى بايار بزرگ مقابل پاساژ صدر فروشگاه خيراللهى. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه بــه محكوم عليه ابالغ 
شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهــد يا معالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21844 دفتر شــعبه 22 شوراى حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
8/355 در خصــوص پرونده  كالســه 94-721 خواهان رضا زمانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه بــه طرفيت محمدرضا ســامانى تقديم 
نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/18 ساعت 10/30 
صبح تعيين گرديــده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب، روبه روى 
مدرسه نيلى پور، ســاختمان صبا، پالك 57 كد پستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان، شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان
 مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شــود. م الف21851 مدير دفتر شــعبه 45 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/356 ر خصــوص پرونده  كالســه 94-901 خواهــان آقاى جبار 
خسرويان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى محمد بكرانى 
تقديم نموده است. وقت رســيدگى براى دوشــنبه مورخه 94/9/17 
ساعت 9 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقــى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 22343 مدير دفتر شعبه 11 شوراى حل 

اختالف اصفهان
آگهى ابالغ

8/357 شــماره ابالغيــه: 9410106837100646 شــماره پرونده: 
9409980352300351 شــماره بايگانى شــعبه: 940133 خواهان/ 
آزيتا اسالمى دادخواســتى به طرفيت خوانده على اكبر خدامرداى به 
خواسته طالق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى اصفهان، ارجاع 
و به كالسه 9409980352300351 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/9/17 و ساعت 10:15 تعيين شده  است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرديد. 
ضمنا داور واجد شــرايط باالى سى ســال و متاهل و از اقارب خود 
از ظرف 7 روز پس از انتشــار روزنامه به ايــن دادگاه معرفى نماييد. 
توضيحا به اين شعبه دادگاه از مورخ 94/9/1 به خيابان مير نبش كوچه 
آفتاب منتقل مى گردد.م الف 22360 منشــى شعبه 11 دادگاه عمومى  

حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ

8 شــماره ابالغنامــه: 9410106836300726 ، شــماره  /359
پرونده: 9409986836300110، شــماره بايگانى شــعبه: 940786، 

مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: آيديــن نخلبند فرزند حســينقلى
 به نشــانى اصفهــان – خ خاقانى – كوچه شــهيد حميــدى – كوچه 
رضــا قديريــان – بلــوك 109، مــدارك پيوســت: بــه پيوســت

 دادنامــه اى به شــماره 9409976836300194 جهت ابالغ ارســال 
مى گردد. شماره م/الف: 22384 شــعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان 
ابالغ

8/360 شماره درخواســت: 9410460358900010، شماره پرونده: 
9409980358900070، شــماره بايگانــى شــعبه: 940079، نظر به 
اينكه در پرونده كالســه 940079 7 ب 10 حسب شــكايت معصومه 
جاويدى قره بالغ «طاهر خوش نمك فرزند محى» متهم است به سرقت 
تلفن همــراه و از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ 
احضاريه نيز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا 
بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
در شعبه دهم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع 
در اصفهان خيابان شــريعتى مجتمع قضايى شــهيد بهشــتى جهت 
پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
شــماره م/الف:  22396- شعبه دهم بازپرســى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان 
ابالغ

8/361 شماره درخواســت: 9410460358900011، شماره پرونده: 
9409980358900394، شــماره بايگانــى شــعبه: 940434، نظر به 
اينكه در پرونده كالســه 940434 ب 10 حسب شكايت مصطفى ترك 
شاه سمندى دستجردى «على اكبر ريوندى فرزند محمد جعفر» متهم 
است به ســرقت و از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشد و ابالغ 
احضاريه نيز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا 
بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
در شعبه دهم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع 
در اصفهان خيابان شــريعتى مجتمع قضايى شــهيد بهشــتى جهت 
پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
شــماره م/الف:  22397- شعبه دهم بازپرســى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ

8/362 شماره درخواســت: 9410460358900012، شماره پرونده: 
9409980358900312، شــماره بايگانــى شــعبه: 940345، نظر به 
اينكه در پرونده كالسه 940345 ب 10 حسب شكايت كيانوش مرادى 
«ابوذر ثابت فرزند عاشور» متهم است به كالهبردارى و تحصيل مال 
غير و از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب مى باشد و ابالغ احضاريه 
نيز به واســطه معلوم نبــودن محل اقامــت ممكن نگرديــده لذا بدين 
وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گــردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى 
در شعبه دهم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع 
در اصفهان خيابان شــريعتى مجتمع قضايى شــهيد بهشــتى جهت 
پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

شــماره م/الف:  22398- شعبه دهم بازپرســى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان

ابالغ
8/363 شماره درخواســت: 9410460358900013، شماره پرونده: 
9409980358900470، شــماره بايگانــى شــعبه: 940520، نظر به 
اينكه در پرونده كالســه 940520 ب 10 حسب شكايت زهرا ارشادى 
«زهره نصيرى فرزند غالمعلى» متهم اســت به ســرقت تلفن همراه و 
از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه نيز به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا بدين وســيله در 
اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه دهم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خيابان 
شــريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشــتى جهت پاســخگويى به اتهام 
خويــش حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور پــس از يك 
مــاه از تاريخ انتشــار آگهــى اقــدام قانونى بــه عمل خواهــد آمد. 
شــماره م/الف:  22399- شعبه دهم بازپرســى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ

8/364 شماره درخواســت: 9410460358900014، شماره پرونده: 
9309980358902136، شــماره بايگانــى شــعبه: 932241، نظــر 
به اينكه در پرونده كالســه 932241 ب 10 حســب شــكايت مسعود 
مســعودنيا «ســيد محمود يمينى فرزند احمد» متهم است به صدور 
چك بالمحل و از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ 
احضاريه نيز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا 
بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
در شعبه دهم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان واقع 
در اصفهان خيابان شــريعتى مجتمع قضايى شــهيد بهشــتى جهت 
پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
شــماره م/الف:  22400- شعبه دهم بازپرســى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ

8/365 شــماره درخواســت: 9410460358900009، شــماره 
پرونــده: 9409980358900580، شــماره بايگانــى شــعبه: 
940641، نظــر به اينكــه در پرونده كالســه 940641ب 10 حســب 
شكايت على حيدرى سورشــجانى «ســعيد صيفور رفيع پور كاجى 
فرزند صيفور» متهم اســت به ســرقت تلفــن همــراه و از طرف اين 
بازپرســى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه نيز به واســطه 
معلوم نبودن محل اقامــت ممكن نگرديده لذا بدين وســيله در اجراى 
مــاده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبــرده ابالغ مى 
گردد تــا ظرف مدت يك مــاه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه دهم 
بازپرســى دادســراى عمومى و انقــالب اصفهان واقــع در اصفهان 
بهشــتى شــهيد  قضايــى  مجتمــع  شــريعتى  خيابــان 
 جهت پاســخگويى به اتهام خويــش حاضر شــود. در صورت عدم

 حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقــدام قانونى به عمل 
خواهد آمد.

 شــماره م/الف:  22401- شعبه دهم بازپرســى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان

عروس جوان كه شوهر خود را با چاقو كشته بود، پس از رضايت 
اولياى دم با حكم قضات كيفرى آزاد شد.

ــتان  ــتانى در شهرس ــال 88 كاركنان بيمارس 22 فروردين س
ــكوك مرد جوانى را به ماموران كالنترى 12  ورامين، مرگ مش

اطالع دادند.
لحظاتى بعد ماموران به بيمارستان اعزام و با جسد مردى روبه رو 

شدند كه با ضربه چاقويى به قلبش از پا درآمده بود.
بررسى هاى اوليه نشان داد كه قاتل، «پروانه» نام دارد و همسر 

مقتول است.
ــوهرم  ــال و نيم قبل با ش زن جوان در تحقيقات گفت: از يك س
اختالف پيدا كردم و جدا از هم زندگى مى كرديم. او پس از اينكه 
يك پايش را از دست داد، بداخالق شد و ديگر سر كار نمى رفت. 
ــكايت كردم و  ــد. من از او ش همين موضوع باعث اختالف ما ش
درخواست طالق دادم اما «بهرام» مرا طالق نمى داد و بالتكليف 
گذاشته بود. روز حادثه از بهرام خواستم شناسنامه ام را بدهد اما 
ــه من در دفاع از خودم،  او مخالفت كرد و به طرفم حمله كرد ك

او را با چاقو زدم. بعد هم براى نجات او از اهالى كمك خواستم.
ــعبه 74 دادگاه كيفرى  ــات تكميلى در ش متهم پس از تحقيق
ــت قصاص دادند  ــد. اولياى دم براى قاتل درخواس محاكمه ش

ــرم قتل عمد  ــناخت و به ج ــم او را مجرم ش و هيات قضايى ه
ــعبه 15  ــرد. راى دادگاه پس از تائيد در ش به قصاص محكوم ك
ــراى جنايى  ــعبه اجراى احكام دادس ــور به ش ديوان عالى كش

فرستاده شد.
در حالى كه متهم در يك قدمى چوبه دار قرار داشت، مادر مقتول 
ــرم به خوابم آمده و از  ــراى جنايى گفت: پس با مراجعه به دادس
ــم. من هم به حرمت ماه محرم و  ــته قاتلش را ببخش من خواس

درخواست پسرم او را مى بخشم.
عروس جوان پس از نجات از چوبه دار، از جنبه عمومى جرم در 
شعبه چهارم دادگاه كيفرى پاى ميز محاكمه قرار گرفت كه در 
دفاع از خود گفت: من و همسرم زندگى خوبى داشتيم اما او پس 
از قطع پايش در يك حادثه، پرخاشگر شده بود و تحمل زندگى 
ــرم خواستم مرا طالق دهد اما  با او را نداشتم و چند بار از همس
مخالفت مى كرد. روز حادثه هم بر سر اين موضوع درگير شديم. 
ــتم و از كار خود پشيمانم. خيلى  شش سال است در زندان هس
سختى كشيدم تا رضايت اولياى دم را بگيرم. حاال هم از قضات 
دادگاه تقاضاى بخشش دارم. قضات دادگاه پس از بررسى پرونده 
و دفاعيات زن جوان، با توجه به اينكه او شش سال در زندان بوده، 

حكم آزادى اش را صادر كردند.

خواب، عروس اعدامى را نجات داد

سه محموله كاالي قاچاق به ارزش يك ميليارد و 685 ميليون ريال 
در ايست و بازرسي شهيد امامي شهرستان شهرضاي استان اصفهان 
توقيف شد. سرهنگ حميد امير خاني فرمانده انتظامي شهرستان 
ــت و بازرسي شهيد امامي در  شهرضا گفت: ماموران مستقر در ايس
24 ساعت گذشته حين كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه 
اتوبوس و دو كاميون كه از جنوب كشور به سمت تهران در حركت 

بودند مشكوك شده و آنها را متوقف كردند.
ــن دارچين  ــاي مذكور 15 ت ــي از خودروه ــزود: در بازرس وي اف
قاچاق،500 ثوب پوشاك قاچاق و 144 جفت كفش قاچاق كشف
ــده را يك ميليارد ــف ش ــد .  اميرخاني ارزش محموله هاي كش ش
ــن زمينه ــرد : در اي ــح ك ــوان و تصري ــال عن ــون ري  و 685 ميلي

ــه نفر متهم جهت   محموله هاي قاچاق به اداره گمرك منتقل و س
سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند.

ــتان اصفهان طي  ــوران فرماندهي انتظامي اس با تالش مام
ــاعت گذشته پنج باند قاچاق  پنج عمليات جداگانه در 24 س
ــف  ــدم و 458 كيلو و 850 گرم ترياك كش مواد مخدر منه

شد.
ــردار عبدالرضا آقاخاني فرمانده انتظامي استان اصفهان  س
ــاي مقابله با  ــا و ماموريت ه ــت: در ادامه طرح ه اظهار داش
سوداگران مرگ و باندهاي قاچاق مواد مخدر، ماموران يگان 
ــوزه ماموريتي خود  ــن فرماندهي حين كنترل ح تكاوري اي
ــتگاه كاميون مشكوك  ــرق اصفهان به يك دس در منطقه ش
ــف  ــو و 50 گرم ترياك را كش ــي از آن ،259 كيل و در بازرس
كردند.سردار آقاخاني بيان داشت: دو عمليات ديگر در ايست 
و بازرسي شهيد رئيسيان شهرستان سميرم و ايست و بازرسي 
شهيد امامي شهرضا انجام شد كه ماموران در بازرسي از يك 
ــتگاه ام وي ام موفق به  دستگاه سواري پژو پارس و يك دس

كشف 119 كيلو و 800 گرم ترياك شدند. 
وي همچنين از دستگيري اعضاي دو باند قاچاق مواد مخدر 
ــتان نايين خبر داد و گفت: در اين دو عمليات 80  در شهرس

كيلو گرم ترياك كشف شد.
فرمانده انتظامي استان اصفهان خاطر نشان كرد: در اين پنج 
ــف ، 13 سوداگر  عمليات 458 كيلو و 850 گرم ترياك كش
ــتگاه خودروي سبك و سنگين از  مرگ دستگير و هفت دس

آنان توقيف شد.

ــى  ــال يك بازيگوش ــه دنب ــاله ب ميناى 14 س
ــه كه منجر به مرگ  نسنجيده در حياط مدرس
ــد پس از يك وقفه قضايى در  همكالسى اش ش

آستانه ورود به كانون اصالح و تربيت است.
ــا غيبت معلم  ــال 92 وقتى كه ب ــفند ماه س  اس
ــتان  رياضى، مدير يكى از مدارس راهنمايى اس
ــراى رعايت  ــان رضوى دانش آموزان را ب خراس
ــه هدايت مى كند،  نظم كالس به حياط مدرس
ــنجيده  ــوخى نس ــك ش ــف» در ي ــا – ال «مين
ــكوى  ــتانش روى س هنگامى كه جمعى از دوس
ــته بودند ضمن يك دورخيز بلند  مدرسه نشس
ــى هاى خود  با پرش بر پهلوى يكى از هم كالس

ــديد داخلى موجب مرگ او  و يك خونريزى ش
مى شود. به دنبال اين حادثه ، مددجوى نوجوان 
كه خانواده اش نيز سطح اقتصادى خوبى ندارند با 
جرم «بى مباالتى منجر به قتل»، بعد از يك دوره 
طوالنى دو ساله هم اكنون در آستانه حبس قرار 
ــدم فراهم كردن ايمنى  دارد. هرچند به دليل ع
مطلوب محيط از سوى مسووالن مدرسه، مدير 
به عنوان متهم رديف اول شناخته شده و تقصير 
مينا در اين ماجرا تنها 35 درصد محرز مى شود 
ــت در پرداخت تقريباً ثلث  اما به جهت محكومي
ــاله به دليل  ــواده اين مددجوى 14 س ديه، خان
ناتوانى مالى و عدم توفيق در فراهم كردن مبلغ 
ــير حبس  ــان را در مس مذكور، به اكراه دخترش
ــراى رهايى از آن  ــته اى مى بينند كه ب ناخواس
ــت و  ــاءدم نيز هرگز راضى به گذش خانواده اولي

همكارى نشده اند.
ــهرى است  پدر مينا كه راننده اتوبوس درون ش
ــه دختر بزرگش طعم  در حال حاضر براى آن ك
تلخ زندان را نچشد توانسته با قرض از همكاران 
ــباب خانه از ديه 570  ــيارى از اس و فروش بس
ــش ميليون  ميليون ريالى تنها مبلغى معادل ش

تومان را فراهم كند.

كشف كاالي قاچاق در شهرضا دانش آموز بازيگوش در آستانه حبس قرار گرفتانهدام پنج باند قاچاق مواد مخدر 



حضرت فاطمه )س(:
بهترین شما کس��انى اند که با مردم نرم ترند و 

زنان خویش را بیشتر گرامى مى دارند.
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رحمت و محبت، مالک ارتباط بین 
مؤمنین است

دین و اندیشه

امام جمعه دزفول، با بیان اینکه در ادعیه صحیفه سجادیه نحوه ارتباط 
با خالق و بندگان و مؤمنان با یکدیگر بیان می شود، مالک ارتباط بین 

مؤمنین را رحمت و محبت دانست.
 حج��ت االس��الم س��ید محمدعل��ی قاض��ی دزفول��ی، گف��ت:

 »صحیفه سجادیه« کتابی متعلق به امام زین العابدین)ع( است که به 
زبور خاندان عصمت و طهارت)ع( معروف است.

وی با بیان اینکه صحیفه سجادیه دارای مجموعه ادعیه ای است که 
امام سجاد)ع( با زبان دعا مسائل مختلف را به ما گوشزد می کند، افزود: 
در خصوص اهمیت دعا روایات مختلفی داریم و یکی از آنها این است 
که دعا ، مخ و اصل عبادت و بندگی اس��ت و کرنشی که در دعا وجود 

دارد در کمتر عبادتی مشاهده می شود.
 حجت االسالم قاضی دزفولی، تصریح کرد: در ادعیه صحیفه سجادیه 

نحوه ارتباط با خالق و بندگان و مؤمنان با هم بیان می شود.
 وی مالک ارتباط بین مؤمنین را رحمت و محبت دانست و با اشاره به 
اینکه تندمزاجی ها مختص کفار است، عنوان کرد: در ارتباطات باید 
حریم ها حفظ شود و اگر کسی ارتباط خود با خالق را اصالح کند خدای 
متعال ارتب��اط او را با مردم اصالح می کند که در این راس��تا خداوند 

اسبابی را قرار داده که توسل و جهاد از جمله آنهاست.
 امام جمعه شهرستان دزفول، ادامه داد: این دستور مبتنی بر این است 
که توسل را معنا کنیم، توسل به معنای تقرب جستن یا نزدیک شدن 
به چیزی از روی عالقه و رغبت است، هر کار و هر چیز خوبی که ما را 

به ساحت قدس ربوبی نزدیک کند، وسیله است.
 وی خاطر نشان کرد: امام سجاد)ع( در رساله حقوقش، حدیثی درباره 
 حقوق اعضا و جوارح همچون چش��م، گوش، زبان، دس��ت و پا بیان

 می کند و سپس آن را به فاز بندگی و اطالعت از خدا می برد؛ اگر اعضا 
و جوارح اصالح شدند، انسان مؤمن و پرهیزکار می شود.

 وی با بیان اینکه چون اعضا و جوارح هر کدام حق دارد، اگر گناه کنند 
روز قیامت محاکمه و بازخواست می شوند، ابراز کرد: روز قیامت دهان 
حرف نمی زند بلکه دست ها، پاها و سایر اعضا سخن گفته و به کارهایی 
که کرده اند ش��هادت می دهند، چون خداوند عالوه بر اینکه به خود 

انسان تکالیفی داده برای اعضا هم تکلیف قرار داده است.
 حجت االسالم قاضی دزفولی، با اش��اره به اینکه گاهی اوقات از روح 
دس��تورات دینی غافل هس��تیم و آنچه به ذهن مان می آید به دین 
ارتباط می دهیم، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم آن چنانی که شایسته 
است نسبت به دستورات دینی و روایات و احادیث معرفت پیدا کنیم.

آشپزی

اولین ها در مطبوعات ایران

خانه داری

معرفی کتاب

 م�واد الزم:ماه��ی ق��زل آال۲ ع��دد متوس��ط،پیازیک ع��دد متوسط،س��یر 
 یک حبه،کره ۵۰ گرم،برنج س��ه لیوان ی��ا ۶۰۰گرم،س��بزی پلویی ۲۵۰ گرم 
 )ش��امل تره، جعفری ،ش��وید به نس��بت مس��اوی و یکی دو ساقه ش��نبلیله(،
 س��یر تازه ی��ک ت��ا دو کله،آبلیم��و س��ه قاش��ق غذاخوری،زعف��ران، نمک ،

زردچوبه ،پودر سیر و روغن مایع  به میزان کافی

طرز تهیه:
ابتدا محتویات شکم و تیره استخوانی وسط ماهی ها را خارج می کنیم و سپس 
با نمک وآبلیمو وپودر سیر وزعفران، ماهی ها را کامال مزه دار می کنیم  وآن ها را 

حدود یک ساعت در یخچال می گذاریم .
پیاز خرد شده را کامال در روغن تفت می دهیم ودر آخر تفت، سیر رنده شده را 
به پیاز می افزاییم و آن را حدود یک تا دو دقیقه تفت می دهیم سپس زردچوبه 

را اضافه می کنیم. 
بعد کمی روغن در ظرفی مناسب فر می ریزیم و ماهی ها در کف آن می گذاریم 
به طوری که کله یک ماهی مقابل دم ماهی دیگر ق��رار بگیرد .و بعد آن را روی 
حرارت مالیم آن را تفت می دهیم وبعد ماهی ها را بر می گردانیم .در این مرحله 
اگر کمی پیاز داغ از ش��کم ماهی ها خارج ش��د .آنها را بردارید وروی ماهی ها 
 بریزید . در فاصله تفت دادن ماهی ها، برنج را آبکش می کنیم )بهتر است کمی 
زنده باشد( .سیر تازه را به همراه ساقه های سبز آن خیلی ریز خرد می کنیم و با 
سبزی خرد شده مخلوط می کنیم  و بعد برنج آبکش شده و سبزی خرد شده را 

با هم مخلوط می کنیم .
حاال مخلوط برنج و سبزی را روی ماهی می ریزیم و خیلی خوب با کفگیر برنج  
آن را  فشار می دهیم تا قالبی در بیاید .روی برنج راروغن داغ می ریزیم . در آخر 
روی آن فویل می کشیم و در حرارت ۲۰۰ درجه سانتیگراد در طبقه وسط فر به 

مدت یک ساعت ونیم قرار می دهیم. و بعد راحت برمی گردانیم.

وضعیت آگهی و رپرتاژهای اقتصاد ی از آغاز د ر مطبوعات ایران وضعیت 
ناخوشایند ی د اشته اس��ت. د ر روزگار قبل از شهریور بیست، صاحبان 
جراید  به سراغ افراد  ثروتمند  می رفتند  و یک شماره د رباره آن ها مبهم 
می نوش��تند  تا از این نمد،  کالهی برای خود  به د س��ت بیاورند . اگر فرد  

ثروتمند  تسلیم خواسته آن ها می ش��د  گزارش د ر شماره د وم به خوبی 
و خوش��ی تمام می ش��د؛ د ر غیر این صورت با هدف باج خواهی، حالت 
افشاگرانه و کوبنده می  گرفت و تا رسید ن به منظور به شماره های د وم 

و سوم می کشید !
د ر اواس��ط د هه چهل و برنامه صنعتی ک��رد ن و کارخانه های مونتاژی 
که یکی د ر پی د یگری تاس��یس می ش��د،  وضع به همان صورت بود  و 
روزنامه ها و مجالت برای گرفتن آگهی گاه به اشخاص حمله می کرد ند . 
د ر آن روزگار این ثروتمند ان پی به اهمیت جراید  نبرد ه بود ند  و بیشتر با 

تلویزیون و راد یو کار می  کرد ند.  
اما پس از این که عکس سوسکی د ر نوشابه فالن کارخانه نوشابه سازی 
چاپ شد،  یا گزارش کور شد ن رانند ه ای پشت فرمان اتومبیلی به هنگام 
تصاد ف و خرد  شد ن شیشه جلو به چاپ رسید،  حساب کار د ست شان 
آمد  تا آگهی های مفصل خود  را به جراید  س��رازیر کنند؛  تا مثال فرد ای 
آن روز خبر تص��اد ف تکذیب و به خارج انتصاب د اد ه ش��ود  و د ر پی آن 
 گزارش ش��ود  که: شیش��ه جلوی اتومبیل های فالن کارخانه سکوریت

است!
به هر حال روزنامه نگاران اقتصاد ی و بخش آگهی ها همیش��ه به د نبال 
این گونه خبرها بود ند  و گه گاه با گذاشتن سه نقطه د ر فالن خبر ناگوار، 
به س��راغ  صاحبان صنایع می رفتند  و حس��اب را تس��ویه می  کرد ند  تا 
 نش��ریه از خون اقتصاد ی برای ابقا عقب نماند . این کار عجیب و غریب 

نیست. 
د ر هم��ه کش��ورهای پیش��رفته روزنامه ه��ا و مج��الت رپرت��اژ 
 آگه��ی چ��اپ می کنن��د  و صاحب��ان صنای��ع ه��م د اوطلبان��ه آگهی 

می د هند .

نیاز به درزگیری پنجره ها زمانی خود را نشان می دهد که هزینه های 
قبوض و گرد و خاک در خانه زیاد می شود. پیدا کردن درز و راه های فرار 

هوا و ورود گرد و خاک به خانه، اولین گام در این راه است.
یکی از آس��ان ترین راه ها برای پیدا کردن درز، آزمایش در روز، مقابل 
خورشید است. اگر دیدید که نور خورش��ید از پنجره به داخل می آید، 
 حتم��ا پنج��ره درز دارد. یک راه دیگر نی��ز برای تش��خیص درز وجود 

دارد. 
یک شمع را نزدیک یک درز احتمالی ببرید. اگر شعله شروع به رقصیدن 
و حرکت کرد، خبر از درز و شکاف در پنجره می دهد. البته قبل از انجام 
این آزمایش، سیستم گرمایشی یا سرمایشی اتاق را خاموش کنید تا از 

داخل اتاق باد به شعله نرسد.
قبل از انجام درزگیری، درزهای قدیمی را پاک کرده و سطح پنجره را با 
پارچه مرطوب تمیز کنید. دقت داشته باشید که سطح مورد نظر کامال 

تمیز و خشک شده باشد.
برای درزگیری پنجره ها، به موارد زیر دقت کنید:

از درزگیر منعطف استفاده کنید که کمتر احتمال منقبض شدن داشته 
باشد.

از ابزار درزگیری استفاده کرده و لوله چسب درزگیر را داخل آن قرار داده 
و مورد استفاده قرار دهید.

چسب درزگیر را به آرامی و با دقت روی محل درز بکشید. آرامش در کار 

باعث می شود که بتوانید یک خط صاف را ایجاد کنید.
اگر برای تان شکل خط درز نیز مهم است، پس از ریختن چسب درز روی 
شکاف، آن را صاف کنید. می توانید از پشت قاشق و یا با انگشتی که به 
آب آغشته شده باشد، آن را صاف کنید. قبل از خشک شدن درزگیر این 

کار را انجام دهید.

چاپ نخست کتاب داس��تانی»ماجرای چراغ قرمز«تألیف سید هاشم 
حس��ینی و تصویرگری س��میه علیپور را انتشارات س��روش، وارد بازار 

نشرکرده است .
کتاب ماجراهای چراغ قرمز روایتگر داستان دختری کوچک به نام ندا 

است که به دلیل فقر مجبور است به تکدی گری بپردازد.
ندا خیلی دلش می خواست که به مدرس��ه برود. دوست داشت کیفش 
 را کولش بین��دازد و تا مدرس��ه بدود اما ش��رایط زندگی ب��ه او چنین

اجازه ای نمی داد تا اینکه در یک روز پاییزی اتفاقی تازه مس��یر زندگی 
او را تغییر می دهد.

 در بخشی از این داستان آمده است: »آقا نادر هر روز صبح ندا و سعید را 
پایین چهارراه بزرگ، توی یک کوچه خلوت پیاده می کرد و می رفت. 
مادرشان همیشه توصیه می کرد که ندا مراقب سعید باشد و لقمه نان و 

پنیری را که برای شان می گذاشت، بخورند.
 ندا پایین چهارراه می ایس��تاد. پلی��س ها آنجا نمی آمدن��د. چراغ که 
س��بز می ش��د، ندا می رفت باالی جدول می ایس��تاد تا ماشین ها رد 
 شوند. در آن دقایق، بیشتر حواس��ش پیش بچه هایی بود که به مدرسه 

می رفتند. 
یک بار که چراغ قرمز ش��د، ندا رفت بین ماش��ین ها. همان ردیف اول 
نگاهش افتاد به یک پراید نقره ای رنگ. یک دختر و پس��ر دانش آموز، 
روی صندلی عقب آن نشس��ته بودند. او که کنار ماش��ین شان ایستاد، 
راس��ت نشس��تند و زل زدند به صورت چرک و رخت و لباسش. در این 
کتاب نویسنده با زبانی ساده گوشه ای از معضالت جامعه اجتماعی را به 

تصویر کشیده و زندگی را از منظر کودکان کار بیان می کند. 
کودکان��ی که ب��رای گ��ذران زندگی خ��ود مجبور هس��تند ه��ر روز 

 در خیاب��ان ها پرس��ه زده و از م��ردم طلب پ��ول کنند. یک��ی دیگر از 
ویژگی های کتاب، تصاویر آن اس��ت که تناس��ب و فض��ای هماهنگی 
 را ب��ا خ��ود داس��تان دارد و خوانن��دگان را ب��ه درک بهت��ر داس��تان 

هدایت می کند.

طرز تهیه ته چین ماهی 

اولین آگهی ها

نحوه درزگیری پنجره ها

ماجرای چراغ قرمز

رازداری یکی از ویژگی های مثبت انس��ان هاست که نه 
تنها در زندگی فردی و ش��خصی می تواند به آنها کمک 
کند که حتی برای داش��تن یک زندگی اجتماعی موفق 

هم موثر خواهد بود.
 بعضی وقت ها ممکن اس��ت رازهای��ی را درباره دیگران 
مطرح کنند ک��ه به هیچ وجه قابل بخش��ش نیس��ت و 
نمی توانند جبرانش کنند، ول��ی بی توجه به اهمیت آن، 
می گویند و به حرفشان ادامه می دهند. در صورتی که از 
انسان، به عنوان موجودی عاقل و با تدبیر انتظار می رود 
در این هنگام کمی بیشتر فکر کند و حرف هایش را با دقت 
بیشتری مطرح کند. بعضی انسان ها اما این نکته را به کلی 
نادیده می گیرند و مانند دستگاهی اتوماتیک، اطالعاتی را 
که ذخیره کرده اند در اختیار همه افراد می گذارند؛ بدون 
این که قادر باشند موضوع صحبت ها را پردازش یا گروه 

خاصی را به عنوان مخاطب انتخاب کنند.
مهم ترین دالیل حفظ راز

چرا بعضی در هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی، راز دیگران 
را فاش نمی کنند؟ چه چیزی باعث می شود حرف دیگران 
را پیش خودشان نگه دارند و به بقیه مردم چیزی درباره 

آن نگویند؟
شاید این پرسش برای بسیاری مطرح شود و نتوانند جواب 
قانع کننده ای برایش پیدا کنن��د، اما متخصصان دالیل 
متفاوتی را در این باره بیان می کنن��د؛ مواردی که افراد 

را ترغیب می کند، رازدار باشند و راز مردم را افشا نکنند.
یکی از مهم ترین دالیل حفظ راز، پایبندی به مس��ائل و 
موضوعات اخالقی است و این که آنها افشای راز را کاری 
خالف اخالق می دانند. همچنین بس��یاری ممکن است 
از ترس عواقب افش��ای راز، آن را فاش نکنند و هیچ وقت 
درباره آنچه ش��نیده اند، صحبتی به می��ان نیاورند. آنها 
نگران نظر مردم و همچنین نظر خود ف��رد گوینده راز، 
نسبت به خودش��ان می شوند و دوس��ت ندارند قضاوت 
نادرس��تی درباره آنها وجود داشته باشد. به همین دلیل 
سعی می  کنند، راز را پیش خودشان نگه دارند و درباره آن 
صحبتی نکنند. از طرفی، رازداری باعث رشد شخصیت و 
احساس استقالل فرد نیز خواهد شد و به او انگیزه بیشتری 
برای حفظ رازها می دهد. دیگران هم اعتماد بیش��تری 
نسبت به او خواهند داشت و در نتیجه دوستان بیشتری 
پیدا خواهد کرد. بنابراین طبیعی اس��ت برای داش��تن 
رضایت و همین طور لذت بردن بیشتر از زندگی و روابط 
دوستانه، افراد بخواهند رازداری را در وجودشان پرورش 

دهند و آن را تقویت کنند.

چرا رازها افشا می شود؟
اگر رازداری خوب است، اگر صفتی پسندیده به حساب 
می آید و اگر همه انسان ها دوست دارند با انسان های رازدار 
معاشرت کنند، پس چرا خیلی ها  نمی توانند راز دیگران 
را پیش خودش��ان حفظ کنند و خیلی راحت آن را فاش 
می کنند؟ بعضی  شاید علت این کار را ندانند، ولی خواسته 
یا ناخواسته، راز افراد را به دیگران می  گویند و نمی توانند 
در حفظ رازها موفق باش��ند. برخی هم اینقدر این کار را 
تکرار کرده اند که دیگر برایشان به یک عادت تبدیل شده 

و اصال به فکر برطرف کردنش هم نیستند.
 گروهی از این افراد، کسانی هس��تند که دائم با دیگران 
حرف می زنند. درباره موضوعات مختلف با بقیه صحبت 
می کنند، نظر شان را می گویند و نظر دیگران را می پرسند 
و در این جریان طبیعی است که رازهایی هم مطرح شود.

این افراد معموال در جمع دوست و خانواده، شناخته شده 
هستند و کس��ی تمایلی به همنش��ینی و صحبت با آنها 
ندارد. مگر افرادی که به قصد دشمنی و برهم زدن زندگی 
دیگران ب��ا آنها صحبت می کنند ت��ا اطالعات خاصی به 
دست آورند. بنابراین دشمنی و داش��تن افکار نادرست 
برخی افراد هم می تواند یکی از دالیل فاش کردن راز باشد 

که البته معموال با قصد و نیتی مشخص انجام می شود.
گاهی هم برعکس، افراد اینقدر به یکدیگر اعتماد دارند 
و به دوستی های شان مطمئن هستند که فکر می کنند 
هیچ رازی میان آنها وجود ندارد. برای همین ممکن است 
راز دیگران را هم خیلی راحت مطرح کنند و درباره آن با 
یکدیگر حرف بزنند. در صورتی که حتی میان دوستان 
صمیمی و اعضای خانواده هم باید حریم رازها را مشخص 
و حفظ کرد. نکته مهم این اس��ت که رازه��ای مردم به 
هیچ بهانه ای نباید موضوع صحبت های دس��ته جمعی 
 دوستان و آشنایان باشد و به همین دلیل، توصیه می شود 
هر حرفی را قب��ل از این ک��ه مطرح کنیم، بس��نجیم و 
درباره اش بیندیش��یم؛ چراکه گفتن همی��ن رازهای به 
ظاهر ساده، می تواند خانواده ها را از هم بپاشد و مشکالتی 

را برای آنها فراهم کند.
 مهم ترین دالیل حفظ راز

تاکنون فکر کرده اید اگر فرزندتان ببیند شما راز دوست 
و آشنا را با دیگران در میان می گذارید یا اگر رازی را که 
خودش به شما گفته است، در جمعی مطرح می کنید، 
 چه احساس��ی به او دست خواهد داد؟ ش��اید فکر کنید 
بچه ها خیلی متوجه ای��ن موضوعات نمی ش��وند و در 
نتیجه بی توجه به آنها، رازهای شان را در مقابل دیگران 

فاش کنید و درباره راز بقیه هم حرف بزنید. پس اگر شما 
نتوانید رازدار خوبی باش��ید نباید از فرزندتان هم انتظار 

داشته باشید رازهای دیگران را پیش خودش نگه دارد.
عالوه بر این، زمانی که رازی را به ش��ما می گوید یعنی 
به ش��ما اعتماد دارد. پس به هیچ قیمتی نباید بگذارید 
این اعتماد از بین برود. اگ��ر رازش را به دیگران بگویید 
 حتی اگر با همسرتان در این باره صحبت کنید، نباید به 
گونه ای باش��د که کودک اعتمادش را به شما از دست 
بدهد و فکر کند این کارتان فقط ب��رای فاش کردن راز 
او بوده است. بچه ها باید در همان سال های کودکی این 
موضوع را درک کنند که اگ��ر راز دیگران را فاش کنند، 

بقیه هم به آنها اعتماد  نخواهند داشت
رازداری به نفع تان است

رازداری نه تنها از ویژگی های مثبت اخالقی به حساب 
می آید که حت��ی می تواند زندگی ف��ردی و اجتماعی 
انسان را نیز تغییر دهد؛ تغییرات مثبتی که فقط به دلیل 
حفظ راز دیگران، برای فرد ایجاد می شود. به عنوان مثال، 
کسی که به عنوان فردی رازدار در جمع شناخته می شود، 
دوستان بیشتری خواهد داشت و افراد زیادی به او اعتماد 
خواهند کرد. به همین دلیل هم دیگران با احترام خاصی 

با او برخورد می کنند.
از طرف دیگر، انسان های رازدار می توانند این خصوصیت 
را به دیگران بیاموزند و با رفتارهایشان آنها را هم تشویق 
به رازداری کنند. برای همین اعض��ای خانواده و به ویژه 
فرزندان این افراد هم اهمیت رازداری را به خوبی درک 
خواهند کرد و انسان های رازداری خواهند بود. پس آنها 
هم می توانند در گفت وگوهای ش��ان به دیگران اعتماد 

کنند و از آنها بخواهند رازها را پیش خود نگه دارند.
زن و شوهر باید رازدار هم باشند

همه می دانند زن و ش��وهر ش��ریک زندگی یکدیگرند؛ 
در خوبی ها و بدی ها، س��ختی ها و راحتی ه��ا و در همه 
مراحل زندگی، چه خوب باش��د و چه بد، آنها باید کنار 
هم و همپای هم باشند. بزرگ ترها اعتقاد داشته و دارند 
که زن و شوهر باید محرم اسرار هم باشند. نباید چیزی 
را از دیگری مخفی کنند و همسرش��ان را غریبه بدانند. 
با این حال، متاس��فانه بعضی زوج ها انگار نمی توانند یا 
نمی خواهند با هم همراه و همراز باشند. عده ای به هیچ 
وجه بلد نیستند رازداری کنند و گروهی هم مخفی کاری 
را بیشتر از صداقت و روراستی می پسندند. در صورتی که 
هر دو شیوه اشتباه است و س��رانجامی تلخ و ناخوشایند 
خواهد داشت. از نظر کارشناسان نیز تنها راه حفظ و ادامه 

زندگی زناشویی، در صداقت و رازداری همسران است.
گاهی رازداری خطرناک است

گاهی بچه ها رازداری را می آموزن��د و خیلی خوب هم 
آن را در زندگی ش��ان اجرا می کنند، ام��ا همین رازدار 
بودن  ممکن است به ضررشان تمام شود به همین دلیل، 
حتما باید زمانی که درباره راز و اهمیت حفظ آن صحبت 
می کنید، خطرها و مش��کالت احتمال��ی را هم برایش 

توضیح دهید.
کودک باید بدانند همه افراد قابل اعتماد نیستند و او نباید 
رازدارشان باشد. همچنین باید بداند هر حرف و عملی، 

راز نیست و نباید همه آنها را پیش خودش نگه دارد. اگر 
درباره این مسائل با بچه ها صحبت نکنید و این موضوعات 
را با آنها در میان نگذارید، شاید غریبه ها به راحتی بتوانند 
از کودک سوء استفاده کنند و دردسرساز شوند. پس قبل 
از هر چیز، مراقب فرزندتان باشید و پس از آن به کودک 
توضیح دهید هر حرفی راز نیس��ت و او هم نباید رازدار 
همه افراد باش��د.در ضمن، اگر کودک به پدر و مادرش 
اعتماد کافی داش��ته باش��د و والدین این ح��س را در او 
 ایجاد کرده باشند، درباره تمام مشکالتش با آنها صحبت 

خواهد کرد.

رازداری در خانواده و اهمیت آن
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