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فعاليت هاى فرهنگى شهر 
نياز به نقشه راه دارند

شهرداراصفهان گفت: بدون شك 
ــرفت  ــير پيش جامعه اى درمس
ــه داراى برنامه  قرار مى گيرد ك
ــاس  ــد وبتواند براس وهدف باش
يك نقشه راه وتعيين مولفه هاى 
ــه پويايى ــه خودرا ب مهم جامع

ــژاد،  ــى ن ــاند.مهدى جمال  برس

ــراى كليه  ــت ب ــاز اس گفت: ني
ن فعاليت هاى شهر  صفها ا
ــژه درحوزه  ــاى به وي ه
ــه  فرهنگى «نقش

ــته باشيم  راه» داش
ــه راه  ــار  نقش و دركن

اولويت ...
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ــران در  ــاركت اي ــادى مش ــاد اقتص ــى ابع ــت بررس نشس
 INDCs برنامه جهانى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى

با حضوررييس سازمان محيط زيست، معاون حقوقى ...

ــه كليد واژه اى هستند  خشكسالى، آب و صنعت س
ــاليان متمادى يكديگر را در سخنرانى ها و  كه از س

متون مختلف همراهى مى كردند . استفاده ...

ــور  ــى رييس جمه ــن روحان ــالم حس حجت االس
ــم افتتاحيه بيست و  ــورمان با حضور در مراس كش

يكمين نمايشگاه مطبوعات كه در مصالى ...

ــيون فوتبال درشرايطى  ــت فدراس انتخابات رياس
ــود كه از حاال  ــال جارى برگزار مى ش در پايان س

ياركشى براى پيروزى در اين انتخابات و ...

12هزار نفر از اعضاى هيات علمى و اساتيد دانشگاه ها 
ــدور نامه اى  ــور با ص ــات آموزش عالى كش و مؤسس
خطاب به سران سه قوه  از آنان خواستند براى بررسى 
ــكل توقف  ــكار الزم براى حل مش دالئل و ارائه راه

پيشرفت علمى كشور ...

ــولتز و  ــى، در ديدار مارتين ش ــواد الريجان محمدج
هيات همراه از پارلمان اتحاديه اروپا گفت: ملت ايران 

به طور تاريخى اهل تعامل وسيع با دنيا ...

معاون امور باغبانى جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى 
ــر از مرتفع ترين مزارع  ــرخ كوي ــت طالى س گفت: برداش

كشاورزى كشور آغاز   شد. سيد طاهر نوربخش ...

نشسـت اعضاى دولـت براى 
كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى 

برداشـت آب ذوب آهـن از 
زاينـده رود 50 درصد كاهش 

يافته است

«توقيف»، بايد آخرين كلمه
در يك رسانه باشد 

آغـاز ياركشـى انتخابـات 
فدراسيون فوتبال

اجازه ندهيد پاى دولت مردان 
آمريكا به ايران باز شود

ديدار رييس پارلمان
اتحاديـه اروپا با دبيرسـتاد 

حقوق بشر ايـران 
آغاز برداشت طالى سرخ

كـويـر 
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استاندار اصفهان: 

مديريت استان در مقوله هنر، دو سال دير وارد عمل شد
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حجت االسالم حسن روحانى رييس جمهور كشورمان با 
ــت و يكمين نمايشگاه  ــم افتتاحيه بيس حضور در مراس
ــد، اظهار  ــران برگزار ش ــه در مصالى ته ــات ك مطبوع
داشت: فرصت مغتنمى براى همه ما در نمايشگاهى كه 
به نام رسانه، به نام مطبوعات، خبرگزارى ها، پايگاه هاى 

خبرى و نشريات مختلف ايجاد شده است.
ــراى ورود به عصر و  ــا تاكيد بر اينكه ب ــور ب رييس جمه
دنياى جديد نياز به توسعه داريم، گفت: ترديدى نيست 
ــير و راه ورود به توسعه رسانه است. البته براى  كه مس
يك كشور مهم تر از اينكه يك رسانه داشته باشد، نهاد 
ــانه اى كه داراى سوابق بلند، با هويت،  رسانه است. رس

نگاه و ديدگاه خاص خود باشد.
ــور ما از اولين  ــه تصريح كرد: گرچه در كش وى در ادام
ــه» حدود  ــا «وقايع اتفاقي ــار» ي ــه «كاغذ اخب مطبوع
ــريات روزهاى اوليه  ــذرد اما از آن نش ــال مى گ 180 س

ــم اگر مانده  ــيو، آن ه ــت جز در آرش ديگر خبرى نيس
ــد. روحانى ادامه داد: اما در دنيا روزنامه هايى وجود  باش
دارد كه بيش از 200 سال سابقه دارد از جمله «تايمز» 
ــاله و يا «نيويورك تايمز»  كه  ــدن كه عمرى 230 س لن
119 سال عمر دارد. رييس جمهور تصريح كرد: رسانه اى 
كه دهه ها از عمرش بگذرد بر حرفه اى بودن و پختگى اش 
ــود جذب  ــى را به خ ــكار عموم ــود و اف ــزوده مى ش اف

مى كند.
ــات و  ــردى مطبوع ــردى را جوانم ــن جوانم وى بدتري
ــانه اى كه هنوز متولد  ــانه ها عنوان كرد و گفت: رس رس
ــه خوبى معرفى  ــوده و خود را ب ــال و پر نگش ــده، ب نش
ــاز ديگران قرار  ــه داليل واهى دچار تاخت و ت نكرده ب
ــد آخرين كلمات  ــه تعطيل و توقيف باي مى گيرد، كلم
ــر اينكه ما  ــا تاكيد ب ــد.روحانى ب ــانه باش ــك رس در ي
ــتيم نيازمند  ــانه هس ــور كه نيازمند به نهاد رس همانط
ــتيم، گفت:  ما نيازمند نظام  ــه نظام مطبوعات نيز هس ب
ــن  ــن با قوانين و مقررات روش ــفاف، روش مطبوعات ش

هستيم.
رييس جمهور تصريح كرد:  اگر قانون روشن باشد هر روز 
ــت آوردن يك كلمه يا جمله نمى تواند  جمعى با به دس
ــه همين خاطر نياز به  ــا آزادى مطبوعات بازى كند. ب ب
قانون شفاف، مقررات شفاف و تنبيه و تشويق روشن در 

اين خصوص داريم.
ــديدترين قانون جزا اعدام  وى با بيان اينكه آخرين و ش

ــت، گفت: ما بايد بدانيم اولين مجازات اعدام نيست،  اس
اولين مجازات جريمه، توقيف كوتاه مدت يا زندان كوتاه 
مدت است.روحانى با بيان اينكه اگر قوانين روشن باشد 
ــت آوردن يك كلمه  هر روز جمعى نمى توانند با به دس
ــد، گفت: قانون  ــا آزادى مطبوعات بازى كنن و جمله ب
شفاف و مقررات شفاف، تنبيه و تشويق روشن در همه 
دنيا رواج دارد و اولين مجازات اعدام نيست، بلكه اولين 
مجازات جريمه، توقيف كوتاه مدت يا زندان كوتاه مدت 
ــر مامور امنيتى كه  ــت.رييس جمهور تصريح كرد: ه اس
ــريات باشد و ما  نمى تواند معيارى براى مطبوعات و نش
ــتيم كه نظام، قانون و مقررات يكسانى  نيازمند آن هس
ــته باشيم و اين افتخار  را براى همه در برابر قانون داش
ــت كه مى گويد همه افراد و  ــى كشور ما اس قانون اساس
حتى رهبر معظم انقالب در برابر قانون يكسان هستند 

و اين افتخار اسالم است. 
روحانى ادامه داد: مگر قابل تحمل است كه در كشورى 
برخى رسانه ها براى هميشه از تنبيه و توقيف و تعطيل 
و تهديد مصون باشند و يك حاشيه امن امنيتى دائمى 
ــده باشد كه نه تنها هرچه مى خواهند  براى آنها مقرر ش

بگويند بلكه گاهى به عنوان پليس مخفى عمل كنند.
ــه  ــريات متوج ــى از نش ــرد: از برخ ــان ك وى خاطرنش
ــتگير مى شود، كجا  ــى دس ــويم كه فردا چه كس مى ش
ــود  ــانى بايد رفته ش ــود و آبروى چه كس تعطيل مى ش
ــراى آگاهى  ــانه ها را ب ــريات و رس ــى كه ما نش در حال

ــور تصريح كرد:  عده اى ادعاى  مردم داريم. رييس جمه
ــت،  ــرى دارند اما انقالبى بودن به چه معناس انقالبى گ
ــت و مردم ما انقالب  انقالبى بودن به معناى اخالق اس
ــود،  ــور حاكم ش ــالمى در اين كش كردند تا اخالق اس
ــد و خون مردم،  ــور معيار باش ــالمى در كش موازين اس
ــوظ بماند و انقالبى بودن به  ــوال و آبروى مردم محف ام
ــت و  ــاى دروغ نگفتن، به ديگران تهمت نزدن اس معن
ــت كه چهره بزرگ نظام  انقالبى بودن به معناى آن اس
ــازندگى براى كشور  را كه در انقالب، دفاع مقدس و س

تالش كرده است را حفظ كرد.
ــه مردم اميد  ــى بودن به معناى ب ــه داد: انقالب وى ادام
ــك بخش از  ــت، از پايگاهى ي ــاد دادن اس دادن، اعتم
ــت حمله مى كند  ــش ديگرى از حكوم حكومت به بخ
ــت. يك  ــه معناى انقالبى و انقالبى گرى اس و آيا اين ب
وقتى در برخى نوشته ها هماهنگى راهبردى داشتيم كه 
ــيار مهم براى وحدت جامعه و حكمرانى سالم  اصل بس
ــاهده مى كنيم و  بود اما گاهى معكوس اين جمله را مش
ــه اين بزرگ ترين  ــى راهبردى وجود دارد ك ناهماهنگ
ــت كه مى تواند يك كشور و جامعه را تهديد  خطرى اس

كند.
ــانه ها بايد در  روحانى تصريح كرد: تمام مطبوعات و رس
ــان باشد و اگر اين بود ما كشور انقالبى  برابر قانون يكس
ــتيم و اگر نبود يعنى عليه انقالب اسالمى و اخالق  هس

حركت مى كنيم.

روحانى در افتتاحيه بيست و يكمين 
نمايشگاه مطبوعات:

«توقيف»، بايد آخرين كلمه 
در يك رسانه باشد

ــى برجام در مجلس،  ــيون ويژه بررس رييس كميس
ــات  ــانتريفيوژها در تاسيس ــع آورى س از توقف جم
ــر داد و بر ادامه  ــووالن خب ــته اى با تذكر به مس هس

فعاليت كميسيون ويژه برجام نيز تأكيد كرد.
عليرضا زاكانى، با اشاره به آغاز عمليات كاهش تعداد 
ــته اى و تناقض آن  ــانتريفيوژها در تاسيسات هس س
ــت:  با بند يك فرمان مقام معظم رهبرى اظهار داش
قطعا كارى كه شروع كرده اند، اقدامى نادرست بوده 
ــزود: در پى اين تذكر،  ــر هم گرفته اند. وى اف و تذك
ــل در فردو اين روند  ــف كرده اند و حداق كار را متوق

متوقف شده است.
ــام در مجلس  ــى برج ــيون ويژه بررس رييس كميس
تصريح كرد: پس از بازگشايى مجدد مجلس در هفته 
ــن موضوع را پيگيرى  ــيون اي آينده، حتما در كميس
ــاره اظهارات  ــن درب ــى همچني ــم كرد.زاكان خواهي
ــيون ويژه  ــدگان مجلس كه كار كميس برخى نماين
ــى مى كنند، گفت: كار يك  برجام را پايان يافته تلق
كميسيون ويژه زمانى پايان مى يابد كه دوره مجلس 
ــيون بر اساس آن  ــده يا موضوعى كه كميس تمام ش
ــد؛ در حال حاضر،  فعاليت مى كند، خاتمه يافته باش
نه مجلس نهم تمام شده و نه موضوع برجام به پايان 

رسيده است.
ــتان آرزوها و  ــى دوس ــه برخ ــرد: البت ــه ك وى اضاف
ــد و عالقه مند  ــرح مى كنن ــود را مط ــاى خ عالقه ه
ــتند كه اين موضوع را تمام شده بدانند، اما من  هس
ــم كه يك بار آيين نامه مجلس  به آنها توصيه مى كن
ــا دقت مطالعه كنند، چرا كه در آيين نامه چنين  را ب
ــى همچنين درباره تركيب  چيزى وجود ندارد.زاكان
ــمند» مدنظر  ــوب در هيات «قوى، آگاه و هوش مطل
ــن اجراى  ــالب براى نظارت بر ُحس ــر معظم انق رهب
ــت: به نظر من اين تركيب بايد به  برجام، اظهار داش
صورت فراقوه اى به همراه افراد حقيقى دانشمند و با 
صالحيت باشد كه هم اجزاى حكومت درگير چنين 
ــند و هم عناصرى كه در دانشگاه ها و  امر مهمى باش
ساير مراكز تحقيقاتى فعاليت مى كنند، در اين جمع 
ــته باشند.اين نماينده مجلس تاكيد كرد:  حضور داش
اين امر بسيار مهم است و ابعاد فنى و حقوقى وسيعى 
ــا حضور عناصر مختلف و  ــت كه ب دارد و ضرورى اس
متخصص، اين هيات شكل بگيرد تا بتوانند با صيانت 

نسبت به منافع ملى، اين كار را پيش ببرند.

ــووالن بدانند كه  عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: مس
ــد و اگر كسى گمان  ــمن هيچ وقت دوست نخواهد ش دش
ــكا مى تواند به ما خدمت كند چنين تفكرى  كند كه آمري

اشتباه است.
ــن ممدوحى، عضو مجلس خبرگان رهبرى،  آيت اهللا حس
ــمن از نفوذ به كشور، اظهار داشت:  با اشاره به اهداف دش
ــووالن  ــود و مس بايد در همه حوزه ها از نفوذ جلوگيرى ش
بايد با هوشيارى خود از اين موضوع جلوگيرى كنند، البته 
ــرايط  ــت اما امروز در ش ــيارى در همه امور الزم اس هوش
ــاس ترى قرار داريم كه بايد به مساله نفوذ توجه ويژه  حس
شود. وى ادامه داد: نفوذ دشمن به امروز ختم نمى شود آنها 
از ابتداى پيروزى انقالب به دنبال نفوذ بودند كه نمونه هاى 
ــاهده كرديم اما با  ــگ تحميلى و فتنه ها مش آن را در جن
بصيرت مردم و مسووالن از نفوذ جلوگيرى شده و تا امروز 

دشمن نتوانسته به اركان اصلى نظام رخنه كند.
ــين افزود: نفوذ و دخالت تفاوت زيادى  عضو جامعه مدرس
ــد بود اما نفوذ  ــرا در دخالت موضوع علنى خواه دارند زي
ــبت به آن  ــت كه نس به معناى روزنه غيرقابل تصورى اس
ــود و گاهى در لباس دوست، لبخند، قرارداد  تصور نمى ش
ــور رخنه مى كند.آيت اهللا ممدوحى تاكيد كرد:  و ... به كش
ــووالن بدانند كه دشمن هيچ وقت دوست نخواهد شد  مس
ــكا مى تواند به ما خدمت  ــى گمان كند كه آمري و اگر كس
ــت، زيرا از حنظل نمى توان  ــتباه اس كند چين تفكرى اش

ميوه شيرين به دست آورد.

زاكانى خبر داد ؛
توقف جمع آورى سانتريفيوژها 

در پى يك تذكر

آيت اهللا ممدوحى :
فكر خدمت كردن آمريكا به ايران 

از سوى برخى مسووالن 
اشتباه است

خبر 

بوكووا، در ديدار با فرهادى مطرح كرد ؛
سفر روحانى به يونسكو، مغتنم است

حدادعادل:

رهبر انقالب درباره موضوع «نفوذ» به همه آماده باش دادند
مديركل يونسكو در ديدار وزير علوم، سفر رييس جمهور 
به يونسكو را فرصت مغتنمى براى اين سازمان دانست.

ــكو در ديدار با  ــركل يونس ــووا، مدي ــم ايرينا بوك خان
ــورمان  ــوم، تحقيقات وفناورى كش ــادى، وزير عل فره
ــتم كنفرانس عمومى  ــى و هش ــيه اجالس س در حاش
ــگاه ويژه  ــازنده و جاي ــه نقش س ــاره ب ــكو با اش يونس
ــى،  ــر روحان ــفر دكت ــكو، س ــراى يونس ــورمان ب كش
ــكو را فرصت مغتنمى  ــه يونس ــس جمهور ايران ب ريي
ــتاقانه منتظر سفر ايشان  ــمرد و اظهار داشت: مش برش

هستيم.
ــمردن موضوعات  ــدار با برش ــز در اين دي ــادى ني فره
ــورمان در  ــتاوردهاى كش ــه طرفين به دس مورد عالق
ــاورى، ميراث فرهنگى وارتباطات  عرصه هاى علم و فن
ــطح روابط با  ــت: ارتقاى س ــرد و اظهار داش ــاره ك اش
ــتور كارى جمهورى اسالمى ايران قرار  يونسكو در دس
دارد و تالش هاى جدى ايران براى دستيابى به اهداف 
ــكو در جريان  ــاى مصوب و مورد اجماع يونس برنامه ه

است.

ــدت دو هفته از  ــه م ــكو ب ــى يونس ــس عموم كنفران
12 تا 27 آبان ماه درمقر اين سازمان در پاريس در حال 
برگزارى است و دكتر روحانى، رييس جمهو كشورمان 
ــنبه  ــت، روز دوش ــكو قرار اس به دعوت مديركل يونس
ــران» شركت و به مناسبت  25 آبان ماه در «اجالس س
ــكو  ــيس يونس ــند تاس ــالگرد امضاى س هفتادمين س

سخنرانى كند.

ــه بايد در موضوع  ــاور عالى رهبر انقالب گفت: هم مش
«نفوذ» حالت آماده باش داشته باشند؛ چرا كه از حيث 
ــوذ» مى توان گفت رهبرى به همه  اهميت موضوع «نف

آماده باش دادند.
ــم  ــر معظ ــى رهب ــاور عال ــادل مش ــى حدادع غالمعل
ــودن بحث  ــدى ب ــاره به ج ــا اش ــالمى، ب ــالب اس انق
ــمت ها بايد  ــت: در تمامى قس ــور، گف ــوذ» در كش «نف
ــا در  ــرد مخصوص ــرى ك ــا» جلوگي از ورود «نفوذى ه
ــد  ــى باي ــادى و سياس ــى، اقتص ــتگاه هاى فرهنگ دس
ــور «نفوذى ها»  ــگيرى صورت گيرد تا جلوى حض پيش

گرفته شود.
ــوع «نفوذ» حالت  ــرد: همه بايد در موض  وى تأكيد ك
آماده باش داشته باشند، چرا كه از حيث اهميت موضوع 
ــر انقالب به همه آماده باش  «نفوذ» مى توان گفت رهب

دادند.
ــيون اصول گرايان مجلس شوراى اسالمى  رييس فراكس
ــود درباره اختالف افكنى برخى  در ادامه گفت وگوى خ
ــابرجام،  گروه ها عليه جريان اصول گرايى در دوران پس
گفت: رهبر معظم انقالب توصيه اكيدى بر اين موضوع 

داشته اند كه در مساله برجام بين عموم ملت دودستگى 
ــعى ما بر اين  ــه وجود نيايد، پس به طريق اولى نيز س ب
خواهد بود كه در داخل جريان اصول گرايى از اختالفات 

پرهيز كنيم تا دودستگى به وجود نيايد.
وى به جريان اصول گرايى توصيه كرد كه مراقب باشند 
ــالف در اين جريان به وجود نيايد، چرا كه اختالف  اخت

تاثير منفى خود را خواهد گذاشت.

ــگاهيان  ــتاد عمره و عتبات دانش معاون اجرايى و اعزام س
درباره برنامه هاى اين ستاد براى اربعين حسينى گفت: اين 
ــتاد براى ايام اربعين كاروان متمركز ندارد. محمد زارع  س
ــگاهيان،  ــتاد عمره و عتبات دانش معاون اجرايى و اعزام س
ــت:  ــجويان به عتبات عاليات، اظهار داش درباره اعزام دانش
طى روزهاى آينده اعزام اين دوره از دانشجويان به عتبات 
ــروز بيش از 7 هزار  ــد. وى با بيان اينكه تا ام ــان مى ياب پاي
دانشجو به عتبات اعزام شده اند، گفت: اعزام دانشجويان در 
ــات تا 24 آبان ماه پايان مى يابد و تا پايان  اين دوره به عتب
ــگاهى به عتبات  ــجويان حدود 9 هزار نفر دانش اعزام دانش

اعزام مى شوند.
ــگاهيان  ــتاد عمره و عتبات دانش معاون اجرايى و اعزام س
ــجويان به عتبات توسط اين ستاد در ايام  درباره اعزام دانش
ــازمان حج كاروان متمركزى ندارد،  اربعين، گفت: چون س
ــا نيز كاروان متمركزى نداريم، اما كمك هاى فرهنگى را  م

به گروه هاى دانشجويى و دانشگاهى انجام مى دهيم.

زارع :
ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان 
براى اربعين، كاروان متمركز ندارد

ــگاه ها  ــاتيد دانش ــر از اعضاى هيات علمى و اس 12هزار نف
ــور با صدور نامه اى خطاب  ــات آموزش عالى كش و مؤسس
ــى دالئل  ــتند براى بررس ــه قوه  از آنان خواس ــران س به س
ــرفت  ــكل توقف پيش ــراى حل مش ــكار الزم ب ــه راه و ارائ
ــدادى نمايندگان  ــب از تع ــه اى مرك ــور كميت علمى كش
ــن علوم و  ــالب فرهنگى، وزارتي ــوراى عالى انق مجلس، ش
ــگاه ها تشكيل ــت و چند تن از اساتيد محترم دانش بهداش

 شود.
ــايش افق هاى  ــت:  گش ــده اس ــه آم ــن نام ــداى اي در ابت
ــى، دفاعى و  ــى، سياس ــاى مختلف علم ــن در عرصه ه نوي
ــوص در دهه اخير  ــادى به خص ــى و تا حدودى اقتص امنيت
ــى و علمى نهادهاى  ــتوانه توانمندى هاى تخصص كه به پش
ــگاهى و با رهبرى  ــه جامعه دانش ــام و از جمل گوناگون نظ
ــمندانه خلف صالح  ــت گذارى هاى هوش مقتدرانه و سياس
ــده كشور  ــلمين، صورت گرفته، باعث ش امام، ولى امر مس
در حوزه هاى گوناگون موفقيت هاى منحصر به فردى خلق 
و جايگاه مناسبى در منطقه و جهان به دست آورد و جهان 
ــالمى ايران به قدرتى جديد و  اذعان دارد كه جمهورى اس

نوظهور تبديل شده است.
ــگاه ها در ادامه نامه خود از سران سه قوه  ــاتيد دانش اين اس
ــى دالئل و ارائه راهكار الزم براى حل  خواستند براى بررس
ــور كميته اى مركب از  ــرفت علمى كش مشكل توقف پيش
ــورايعالى انقالب فرهنگى،  تعدادى نمايندگان مجلس، ش
ــاتيد محترم  ــن از اس ــت و چند ت ــوم و بهداش وزارتين عل

دانشگاه ها تشكيل شود.
ــت: باور داريم با اجراى سياست  در ادامه اين نامه آمده اس
اقتصاد مقاومتى همچنان كه تاكنون ايران اسالمى برخالف 
ــارها در حوزه هاى دفاعى و نظامى، سياسى و علم  همه فش
ــته است در حوزه  ــرفت  خيره كننده اى داش و فناورى پيش
اقتصاد نيز خواهد درخشيد و از اين رو از دولت تقاضا داريم 
ــى كردن آن  ــراى عملياتى و اجراي ــوان خود را ب كه تمام ت

به كار گيرد.
ــگاه هاى كشور ضمن اعالم  12 هزار عضو هيات علمى دانش
حمايت و از دستگاه قضاء در امر مبارزه با فساد، خاطرنشان 
كردند: از همه مسووالن محترم استدعا داريم كه با حمايت 
از اقدامات قانونى قوه قضائيه نشان دهند كه همگان در مقابل 
قانون مساوى هستند كه در اين صورت عالوه بر پاداش الهى، 

شان و قرب آنها در نزد افكار عمومى نيز ارتقا خواهد يافت.
ــكر و  ــت: ضمن تش ــرى از اين نامه آمده اس در بخش ديگ
ــره كننده  ــت و اعضاى تيم مذاك ــات دول قدردانى از زحم
هسته اى استدعا داريم كه مجلس شوراى اسالمى با اهتمام 
ــا خطوط قرمز نظام بنگرد و  و دقت كافى به تطبيق برجام ب
ــتقالل و امنيت  ــو تحريم ها، حفظ اس ــبت به لغ به ويژه نس
كشور و موضوع مهم تحقيق و توسعه حساسيت الزم مبذول

 دارد.
اين اساتيد دانشگاهى در نامه خود خطاب به سران سه قوه 
اعالم كردند: به نظر مى رسد دولت آمريكا در بحث مذاكرات 

هسته اى همزمان سه هدف محدودسازى قدرت جمهورى 
اسالمى ايران، ايجاد دو دستگى و همچنين غفلت جمهورى 
اسالمى از مسائل منطقه را از طريق نفوذ در كشور پى گيرى 
ــتدعا داريم كه در تبعيت  مى كند، لذا از همه مسووالن اس
ــه دگربار پاى  ــلمين اجازه ندهند ك ــتور ولى امر مس از دس

دولتمردان جنايتكار آمريكايى به ايران اسالمى باز شود.
ــور از دولت خواستند با  ــگاه هاى كش ــتاد دانش 12 هزار اس
ــبت به حفظ و توسعه عمق  ــيارى و بصيرت الزم نس هوش
ــيا و همچنين  ــه مهم غرب آس ــتراتژيك نظام در منطق اس
مناطق مهم ديگرى چون آمريكاى التين، توصيه هاى مقام 
ــت هاى  معظم رهبرى را عملياتى كند و اجازه ندهد سياس

راهبردى نظام دچار خدشه و تزلزل شود.
ــوراى  ــه خطاب به مجلس ش ــرى از اين نام در بخش ديگ

اسالمى آمده است: ما اساتيد دانشگاهى از مجلس استدعا 
داريم نسبت به اجراى سياست هاى كالن نظام كه از سوى 
ــود حساسيت الزم را داشته  مقام معظم رهبرى ابالغ مى ش
ــا از اتالف منابع  ــگرى الزم را انجام دهد ت و به موقع پرسش
ــت يابى به قله هاى پيشرفت ملت عزيز  جلوگيرى و راه دس

ايران فراهم تر شود.
ــگاه هاى  ــزار عضو هيات علمى دانش ــان بيانيه 12 ه در پاي
ــتدعا داريم كه در  ــت: از همه مسووالن اس كشور آمده اس
ــيره امام راحل  ــال همدلى و همزبانى بيش از گذشته س س
ــان و خلف صالح او در احترام و اطاعت از قانون را  عظيم الش
مشى خود قرار داده و با سخنان و مواضع صحيح خود دشمن 
را در ايجاد تفرقه و دودلى مايوس و بر وحدت اسالمى حول 

محور واليت فقيه تاكيد.

بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزارى ها 
با حضور رييس جمهورى در مصالى امام خمينى(ره) 
به طور رسمى گشايش يافت. روحانى پس از گشايش 

اين نمايشگاه از غرفه هاى آن بازديد كرد.
ــانـى  ــا به نش ــر ايــرن ــازى خبــ ــــه مجـــ مدرس
ــى  دسترس ــل  قاب  http://newsschool.irna.ir

است.
در هنگام بازديد رييس جمهورى از غرفه ايرنا، عكسى 
ــال 1363بر روى يك ناو  از رهبر معظم انقالب در س
ــد.  ــى در حال اقامه نماز جماعت به وى اهدا ش جنگ
ــرت  حض ــر  س ــت  پش ــى  روحان ــس  عك ــن  اي در 
آيت اهللا خامنه اى در نماز جماعت ايستاده و شمارى 

از فرماندهان نظامى نيز حضور دارند.
ــس جمهورى ،  ــس دفتر ريي ــد نهاونديان ريي محم
ــنا مشاور فرهنگى رييس جمهورى،  حسام الدين آش
حسين فريدون دستيار ويژه رييس جمهورى و على 
ــاد اسالمى، دكتر روحانى  جنتى وزير فرهنگ و ارش
ــگاه مطبوعات و  ــاى نمايش ــد از غرفه ه را در بازدي

خبرگزارى ها همراهى مى كردند.
و  ــات  مطبوع ــگاه  نمايش ــن  يكمي و  ــت  بيس
خبرگزارى ها، با شعار«نقد منصفانه، پاسخ مسووالنه» 

فعاليت خود را آغاز كرد. 
ــواده محورى،  ــگاه با رويكرد خان ــال اين نمايش امس
ــانه  ــا با مطبوعات و رس ــتى خانواده ه ــا هدف آش ب
ــودكان تا  ــا از ك ــواده ه ــه خان ــوت از هم ــا و دع ه
ــگاه و پيوند آنها  ــور در نمايش ــاالن براى حض كهنس
ــه انجام  ــويق براى مطالع ــانه و ترغيب و تش ــا رس ب

گرفته است. 
ــا  ــه ب ــن و انديش ــروه دي ــال گ ــگاه امس در نمايش
ــى  ــركت كننده، فرهنگى و هنرى 57، سياس 27 ش
ــى و تخصصى 71، عمومى و  و اقتصادى 79، آموزش
خانواده 44 و كودك و نوجوان با 7 شركت كننده در 

نمايشگاه مطبوعات حضور پيدا كرده اند. 
ــتانى،  ــجويى، اس ــريات دانش ــگ نش ــر رن حضور پ
ــواده، علمى، فناورى،  منطقه اى، محلى، هنرى، خان
ــرى و ... نيز در  ــايت هاى مختلف خب الكترونيك، س
ــگاه به صورت متنوع قابل مشاهده و  اين دوره نمايش
چشمگير است. بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات 
ــعار نقد  ــزارى ها 16 تا 22 آبان ماه 94 با ش و خبرگ
منصفانه، پاسخ مسووالنه، با حضور بالغ بر 700 رسانه 
در 567 غرفه در مصالى بزرگ امام خمينى(ره) برپا 
ــاعت 9 تا 20 پذيراى  ــود و همه روزه از س خواهد ب
ــدگان از اين رويداد بزرگ  ــه مندان وبازديدكنن عالق

رسانه اى كشور خواهد بود. 

رييس جمهورى، مدرسه مجازى 
خبر ايرنا را افتتاح كرد

نامه 12 هزار عضو هيات علمى دانشگاه ها خطاب به سران قوا :

اجازه ندهيد پاى دولت مردان آمريكا 
به ايران باز شود
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ــراى طرح ارائه  ــام بانك مركزى گفت: زمان اج  قائم مق
ــقف 25 ميليون  ــودرو ( تا س ــهيالت براى خريد خ تس
ــش ماهه  تومان) و كاالى بادوام ( 10 ميليون تومان) ش

است و در ميانه راه متوقف نخواهد شد.
ــت هاى جديد  ــدف از اجراى سياس ــر كميجانى، ه اكب
ــهيالت براى خريد خودرو و كاال را رونق بخش  ارائه تس
ــت و  فعاليت هاى اقتصادى از طريق افزايش تقاضا دانس
ــدگان و توليدكنندگان هر دو مدنظر  گفت: مصرف كنن

اين طرح هستند.
قائم مقام بانك مركزى، محل اختصاص يافته براى منابع 
ــزى اعالم كرد و  ــع بانك ها و بانك مرك اين طرح را مناب
ــده براى اجراى اين  گفت: رقم و مبلغ در نظر گرفته ش
طرح مشخص است اما بسته به آن كه چه استقبالى از آن 

صورت مى گيرد، اختصاص مى يابد.
كميجانى با تأكيد بر نگرانى بانك مركزى از آثار تورمى 
ــك اثر توليدى اجراى اين  اين طرح، اظهارداشت: بى ش
ــتر از اثر تورمى آن خواهد بود و پيش از آنكه  طرح بيش
آثار تورمى آن در جامعه خود را نشان دهد، بانك مركزى 

اقدامات مناسب را صورت خواهد داد.
قائم مقام بانك مركزى با اشاره به انباشت توليد و عملكرد 
ــرد: در بازار  ــى واحدهاى توليدى، تصريح ك پايين برخ
مازاد عرضه وجود دارد و اميدواريم با تحريك تقاضا اين 

مازاد برطرف شود.
كميجانى با بيان اينكه بناست تا وجوه اختصاص يافته با 
ــخص اختصاص يابد، گفت:  مديريت آن به توليدات مش
با وجود اين مساله بعيد است كه تقاضاى كاذب براى ارز 

در بازار به وجود آيد.
ــت توليدات در هر دو توليدكننده  ــاره به انباش وى با اش
ــت: ابزارهاى احتياطى بانك  بزرگ خودروى ايرانى، گف
ــور روزانه  ــت و به ط ــم در اين طرح فعال اس مركزى ه

نوسانات بازار را كنترل مى كند.
ــر اجراى  ــح كرد: عم ــزى تصري ــام بانك مرك قائم مق
ــودرو و كاال  ــد خ ــراى خري ــهيالت ب ــه تس ــرح ارائ ط
شش ماهه است و بنا نداريم كه آن را در ميانه راه متوقف 

كنيم.
چهـار روزه كارت اعتبـارى خريـد 10 ميليونـى 

مى دهيم
ــزى هم در ارتباط  مديركل فناورى اطالعات بانك مرك
ــت تا زمان  تلفنى با اين برنامه گفت: تالش ما بر آن اس
اجراى طرح و استفاده متقاضيان از تسهيالت را هر قدر 

كه مى توانيم كوتاه كنيم.
ناصر حكيمى افزود: از زمان وصول درخواست دستگاه ها 
به بانك ها ظرف مدت چهار روز كارت هاى خريد كاالى 

بادوام صادر و به دستگاه ها ارسال مى شود.
ــتى كه وزارت صنعت، معدن و تجارت  وى گفت: فهرس
براى خريد كاال اعالم كرده، بناست تا به روز معرفى شود 
و احتمال اضافه شدن به آن يا كم شدن از آن وجود دارد.

ــزى افزود: هدف  ــاورى اطالعات بانك مرك مديركل فن
ــتفاده از ظرفيت  ــا و اس ــرح تحريك تقاض اصلى اين ط

توليدكنندگان است.
شتابزدگى در اجراى طرح خريد ايرانى

حسين راغفر اقتصاددان هم در ادامه اين برنامه، هدف از 
اجراى اين طرح را ترغيب توليد داخلى دانست و افزود: 

البته نوعى شتابزدگى، و ابهاماتى در آن وجود دارد.
ــغل آزاد  ــادى از مردم كه داراى ش وى گفت: بخش زي
هستند يا درآمد پايين دارند، در اين طرح ديده نشده اند 
و همه كاركنان نمى توانند به يك سطح از اين تسهيالت 
استفاده كنند و اين خود يكى از علت هاى پيچيده شدن 

اجراى اين طرح است.
ــط پايين و كم  ــات متوس ــاددان افزود: طبق ــن اقتص اي
ــتفاده كنند  ــد از اين فرصت اس درآمد قطعا نمى توانن
ــا از آن منتفع  ــاال و پردرآمده ــه ب ــط ب ــه متوس و طبق

خواهند شد.

وى اظهارداشت: بدون شك اجراى اين طرح آثار تورمى 
ــت اما ميزان آن به خاطر نامشخص  در بازار خواهد داش
ــده و اينكه چه  ــارات در نظر گرفته ش بودن حجم اعتب

كسانى از آنها منتفع خواهند شد دقيقا معلوم نيست.
ــراى اين  ــترين منفعت از اج ــان اينكه بيش راغفر با بي
ــى برند، تصريح  ــازان م طرح را مونتاژكاران و خودروس
ــاى كاذب ارز  ــرح با افزايش تقاض كرد: با اجراى اين ط
ــتر خواهد  ــار تورمى آن بيش ــد و آث روبه رو خواهيم ش

شد.
ــرايطى كه در ركود هستيم  اين اقتصاددان گفت: در ش
ــراى خريد  ــاژكاران ب ــژه مونت ــاهد تخفيف هاى وي ش
ــتيم، زيرا هزينه هاى توليدشان  ــان هس خودروهاى ش
ــيار كمتر  ــى بس ــازان داخل ــا خودروس ــه ب در مقايس
است.وى با اشاره به فعاليت 23 شركت و خودروساز در 
ــور، تصريح كرد: برخى از اين شركت ها حتى  داخل كش
ــان به طور كامل از  اتاق رنگ هم نداشتند و محصول ش

خارج وارد مى شد.
راغفر با اشاره به قرار گرفتن نام برخى از برندها و كاالها 
ــت وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: اين  در فهرس
ــاى قدرت و  ــى از وجود كانون ه ــاله مى تواند ناش مس
ــد كه منابع به كدام  حضورشان در تصميم گيرى ها باش

جهت سوق داده شوند.
ــراى اين طرح  ــه آن انتظارى كه در اج وى با بيان اينك
ــد، افزود: بانك ها در شرايط  مى رود، محقق نخواهد ش
ــهيالت 16 درصدى  ــراى تس ــچ انگيزه اى ب كنونى هي
ــذارى ــرمايه گ ــر س ــاى ديگ ــا در جاه ــد و آنه ندارن

مى كنند.
اين اقتصاددان خاطر نشان كرد: يكى از اهداف اين طرح 
ــه با اجراى  ــت در حالى ك كمك به توليدات داخلى اس
ــود  ــتغالى صورت نخواهد گرفت و تالش مى ش آن اش
ــت، به فروش  ــه تقاضايى براى آن نبوده اس كاالهايى ك

برسد.

خشكسالى، آب و صنعت سه كليد واژه اى هستند كه از ساليان متمادى 
ــخنرانى ها و متون مختلف همراهى مى كردند . استفاده  يكديگر را در س
ــن ماده حياتى  ــت زيرا بدون اي ــع گوناگون امرى رايج اس از آب در صناي
صنايع قادر به ادامه حيات نخواهند بود . نمود اين مهم در رونق اقتصادى، 
ــذار خواهد بود .  ــه ها تاثير گ ــور كلى در همه عرص اجتماعى و ... و به ط
متاسفانه ذهنيت افكار عمومى به نحوى سازمان يافته است كه صنايع را 

عامل خشكسالى و مانع رونق كسب و كار خود مى دانند.
ــي مصرف بهينه آب در  ــماعيلي ابتدا به برگزاري همايش مل مهندس اس
ــگاه اصفهان  صنايع ( چالش ها و راهكارها )  كه از تاريخ  آبان ماه در دانش
برگزار مي شود پرداخت و گفت :  با توجه به خشكسالي هاي اخير در كشور 
ــت اتهام به سمت صنايع   و همچنين در استان اصفهان و قرار دادن انگش
به دليل برداشت بي رويه آب از رودخانه ، برنامه ريزي براي برگزاري اين 
ــط مجتمع فوالد مباركه در دستور  ــال پيش توس همايش از حدود دو س
ــا مقاله پروژه مولتي پمپ در اين  كار قرار گرفت . ذوب آهن اصفهان نيز ب

همايش شركت كرده است . 
ــر مكعب آب  ــارد و چهارصد ميليون مت ــوع يك ميلي وي افزود :  از مجم
مصرفي در سال آبي گذشته ( مهرماه سال 93 تا مهرماه سال 94 ) ، حدود 
18 ميليون متر مكعب ميزان كل مصرف آب ذوب آهن اصفهان بوده است 
ــت كه افكار عمومي بر اين باورند كه اعداد و ارقام بسيار  . اين در حالي اس
فراتر از اين آمار ها است ،  در حالي كه اين چنين نيست. برگزاري همايش 
ــتاي تنوير افكار عمومي در  هايي نظير همايش مصرف بهينه آب در راس
خصوص مصرف آب بسيار مفيد ارزيابي مي شود زيرا فرصت مغتنمي است 

كه در حضور صاحب نظران و به طور كلي شركت كنندگان ، دستاوردها و 
پروژه هاي مختلف در راستاي مديريت مصرف بهينه آب معرفي شود. 

ــركت در ادامه در خصوص مقايسه ميزان  ــاني ش ــي آبرس مدير مهندس
ــرد : ذوب آهن طي  ــرف آب تصريح ك ــار آن مص ــركت و در كن توليد ش
ــال هاي 78ـ77  به ازاي  توليد هر تن فوالد  و همچنين جهت شركت  س
هاي اقماري نظير نسوز، پااليشگاه قطران و... ، حدود 15 متر مكعب آب از 
رودخانه برداشت مي نمود كه اين رقم در سال 93 به 6  متر مكعب كاهش 
يافت كه نشان دهنده كاهش حدود 50 درصدي برداشت آب مي باشد و 
اين سهم نيز ادامه خواهد داشت تا بتوانيم از اين كاالى ارزشمند استفاده 

بهينه ترى كنيم.
وي تصريح كرد:  ذوب آهن اصفهان در شرايط تحريم ، محصوالت خود را 
به بيش ازده كشور جهان صادر مي كند كه نشانگر نقش مهم اين شركت 
ــت كه اين مهم در مقابل برداشت  كم آب  در رشد توليد نا خالص ملي اس
ــوده شدن فضاي  ــد ، ضمن اينكه با گش ــمند مي باش از رودخانه ،  ارزش

بين المللي شاهد رشد صادرات نيز خواهم بود . 
ــوال كه براي آبياري فضاي سبز  ــخ به اين س مهندس اسماعيلي در پاس
ــود  ــتفاده مي ش 16 هزار هكتاري ذوب آهن اصفهان از چه مكانيزمي اس
افزود :  از 16 هزار هكتار فضاي سبز شركت كه در بين ساير صنايع كشور 
ــق روش قطره اى و  ــار آن از طري ــت تنها 2000 هكت منحصر به فرد اس
غرقابى آبياري مي شود و مابقي به صورت ديم مي باشند . تقريبا تمام آب 
مصرفي در فضاي سبز از پساب تصفيه شده تامين مي شود و  اين در حالي 
ــتند كه در ذوب آهن اصفهان تنها حدود  ــت كه عموم بر اين باور هس اس

100 ميليون متر مكعب آب ،  براي آبياري فضاي سبز شركت مورد استفاده 
قرار مي دهد . 

ــاحت زياد ذوب آهن و همچنين همجواري با  وي ادامه داد : به دليل مس
ــايعاتي مبني بر اين كه پساب اين  ــاحل رودخانه زاينده رود ، بعضا ش س
ــود در حاليكه نه  ــنيده مي ش كارخانه به زاينده رود منتقل مي گردد ش
تنها  پساب كارخانه به رودخانه مذكور منتقل نمي شود بلكه پساب شهر 
زرين شهر نيز طي پروژه انتقال پساب شهر زرين شهر خريداري شده كه 
ــود تا به زاينده رود منتقل  ــركت به كارگرفته ش در آبياري فضاي سبز ش
نگردد.  در حال حاضر حدود 200 متر مكعب آن در چرخه مصرف فضاى 

سبز قرار گرفته است. 
فعاليت هاي صورت گرفته در كميته صرفه جويي در مصرف  آب شركت 
نيز از جمله ساير سواالت بود كه مدير مهندسي آبرساني شركت در پاسخ 
ــووالن مربوطه از  ــركت مس ــال 79 و با ش چنين گفت :  اين كميته از س
بخش هاي مختلف كارخانه و در راستاي مديريت مصرف بهينه آب تشكيل 
ــات مختلف در خصوص چالش هاي پيش رو و  ــد كه با برگزاري جلس ش

راهكارها به بحث و تبادل نظر مي پردازند .
وي در پايان گفت درحال حاضر ميزان مصرف آب به ازاى هرتن فوالد در 
شركت ذوب آهن در مقايسه با نرم هاى جهانى قابل قبول مى باشد ولى با 
توجه به شرايط منطقه وكاهش منابع آب الزم است اقدامات بيشترى در 
جهت كاهش مصرف آب انجام داد كه در اين راستا مى توان به پروژه احداث 
ــاره كرد كه با اتمام آن حدود 20 درصد از  تصفيه خانه پساب صنعتى اش

برداشت آب از رودخانه كاسته مى شود.  

ــاالى 50 ميليون تومان  ــان اينكه خودروهاى ب مدير عامل ايران خودرو با بي
ــتند، گفت: تمام  ــا وام 25 ميليون تومانى نيس ــمول طرح خريد خودرو ب مش

نمايندگى ها در سراسر كشور در اين طرح خدمات رسانى مى كنند.
ــيوه  ــترى از ش ــم يكه زارع مدير عامل ايران خودرو با بيان جزئيات بيش هاش
ــه  ــت از فردا س اجراى طرح خريد خودرو با وام 25 ميليون تومانى كه قرار اس
ــاس تصميمات اتخاذ شده، خودروهاى باالى  شنبه اجرايى شود، گفت: براس
ــون تومانى  ــا وام 25 ميلي ــودرو ب ــد خ ــرح خري ــان در ط ــون توم 50 ميلي
ــزود: تمامى  ــودرو اف ــى ايران خ ــل گروه صنعت ــد. مديرعام قرار نمى گيرن
نمايندگى هاى گروه صنعتى ايران  خودرو در سراسر كشور، در اين طرح حضور 
دارند و بنا داريم شرايطى را فراهم كنيم كه مردم به راحتى به اين نمايندگى ها 
مراجعه كرده و خودروى مورد نظر خود را با استفاده از اين وام با بهره 16 درصد، 
دريافت كنند.وى تصريح كرد: پيش بينى ما استقبال خوب مردم است و به نظر 

مى رسد اين يك فرصت براى خريد خودرو با شرايط مناسب است.
ــون تومانى خودرو  ــت وام 25 ميلي ــراى پرداخ ــاس طرحى كه دولت ب براس
ــقف  ــى از فروش خودرو را تا س ــناد تجارى ناش در نظر گرفته، بانك عامل اس
ــتگاه خودرو،  ــا 80 درصد بهاى فروش هر دس 250 ميليون ريال و حداكثر ت

در قالب عقد خريد دين با نرخ 16 درصد خريدارى مى كند.
ــاالنه 14 درصد براى  ــط بانك  مركزى با نرخ س منابع مورد نياز اين طرح توس
ــيوه متقاضيان  ــارت ديگر، در اين ش ــود. به عب بانك هاى عامل تامين مى ش
ــتقيم به نمايندگى هاى  مى توانند از تاريخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مس
ــتگاه موردنظر اقدام كرده و بخشى از بهاى دستگاه  مجاز، نسبت به خريد دس

را به صورت نقد و مابقى را حداكثر تا 250 ميليون ريال كه بيش از 80 درصد 
بهاى آن نباشد، در قبال ارائه اسناد تجارى و اقساط حداكثر 84 ماه با احتساب 
ــفته به نمايندگى مجاز پرداخت كنند. ساالنه 16 درصد به صورت چك يا س

ــتريان را ظهر نويسى كرده  ــاز اسناد تجارى دريافتى از مش در ادامه، خودروس
ــده  ــناد تجارى ارائه ش و به بانك هاى عامل ارائه مى كند. بانك هاى عامل اس
ــد، با نرخ ــال باش ــيد آنها كمتر از چهار س ــاز را كه سررس ــوى خودروس از س
ــاز واريز  ــاب خودروس ــرده و مبلغ موردنظر را به حس  16 درصد خريدارى ك
مى كنند.  فهرست نمايندگى هاى مجاز و خودروها و ماشين آالت مشمول طرح 
قرار است كه از تاريخ هجدهم آبان از سوى دولت، بانك مركزى و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اعالم شود.

ــوالت صنعتى وزارت جهاد  ــه، دانه هاى روغنى و محص مديركل پنب
كشاورزى گفت: ساالنه حدود يك ميليون و 300 هزار تن شكر توليد 
ــت، واردات اين  ــود كه با توجه به قرار داشتن در فصل برداش مى ش

محصول همچنان ممنوع است.
ــت  ــى اس ــكر جزو كاالهاى اساس ابراهيم هزارجريبى اظهار كرد:  ش
ــد و واردات  ــكر، چغندرقن ــول نيش ــد دو محص ــل تولي ــه از مح ك
ــدود 58 درصد ــى آن ح ــب خوداتكاي ــه ضري ــود ك ــن مى ش تامي

است.
ــطـح  ــش س ــا افــزاي ــتــان ب ــتــان خوزس ــزود: در اس وى افـ
ــد از توليد ــدود 70 درص ــتيم و ح ــكر مواجه هس ــت نيش زير كش

ــت  ــكر به دس ــتحصال نيش ــق اس ــول از طري ــن محص ــى اي  داخل
مى آيد.

ــوالت صنعتـى  ــاى روغنــى و محصــ ــه، دانــه ه مــديركل پنب
ــاره به سرانه مصرف 29 كيلوگرمى  وزارت جهــاد كشــاورزى با اش
ــاالنه حــدود دو ميليون و 200 هزار تن نيشـكر  شكر، ادامه داد: س
ــل توليد  ــن آن از محــ ــون و 300 هزار ت ــه يك ميلي نياز داريم ك
ــن  ــق واردات تامي ــز از طري ــن ني ــزار ت ــى و 900 ه داخل

مى شود.
ــراى تامين  ــز ب ــن ني ــزار ت ــدود 300 ه ــه ح ــان اينك ــا بي وى بـ
ــت:  ــم، گفـ ــاز داري ــكر ني ــه واردات ش ــتراتژيك ب ــر اس ذخـاي
ــر  ذخاي و  ــيـده  رس ــرا  فـ ـــت  بـرداش ــل  فصـ ــون  هم اكنـ

ــن  بنابراي ــت؛  اس ــده  ــن ش تامي ــز  ني ــور  ــتراتژيك كش اس
ــوع ــان ممن ــم و واردات آن همچن ــه واردات نداري ــازى ب ني

 است.
ــار كرد:  ــكر اظه ــاره قيمت مصوب ش ــى همچنين درب ــزار جريب ه
ــت از توليدكنندگان  ــى توليد و حماي ــاورزى متول وزارت جهاد كش
ــته  ــد و صنعت توجه داش ــن تولي ــه رابطه بي ــت كه البته بايد ب اس

باشد.
ــال به كارخانه ها اعالم شد حدود  ــتا قيمت شكر كه امس  در اين راس
15 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت كه نسبتا رضايت بخش 

است.

چه خودروهايى مشمول «وام خودرو» نمى شوند؟  واردات شكر همچنان ممنوع است

خبر

ــور گفت: با توجه به اينكه بخش جدى پرونده هاى  دادستان كل كش
ــود، نظارت دقيق بر  ــرح در دادگاه ها به بخش نفت مربوط مى ش مط
نوع قراردادها بسيار مهم است و جامعه ديگر ظرفيت پذيرش اين نوع 

خبرها را ندارد.
ــزود: ــى اف ــم رييس ــيد ابراهي ــلمين س ــالم والمس ــت االس حج

ــيطنت به دنبال  ــد يك نفر با ش ــبب ش  بى توجهى ها و غفلت ها س
ــازات و به ديگر  ــد اگرچه اين فرد مج ــيب زدن به منابع ملى باش آس
ــترى در اين حوزه  ــود اما بايد نظارت بيش پرونده ها رسيدگى مى ش

باشد.
وى با اشاره به اينكه بايد مسووالن در اليه هاى مختلف مراقب و مانع 
ــند، تصريح كرد: خودكنترلى ، فعال كردن  بروز اين نوع اتفاقات باش
ــازمان هايى كه  ــازمان ها، مسووليت س بخش نظارت همگانى در س
ــت مانند حراست و برخورد مناسب با  نظارت در آنها نهادينه شده اس
كاستى ها، تخلفات و جرايم احتمالى از اركان اصلى سالم نگه داشتن 

مجموعه هاى ادارى و سازمانى است.
ــادى، جذب  ــعار امنيت اقتص ــاره به ش ــور با اش ــتان كل كش دادس
ــاد در صنعت نفت گفت: اين شعارها و  ــگيرى از فس ــرمايه و پيش س
ــگيرى از فساد بايد به  ــرمايه و پيش برنامه ريزى ها در جهت جذب س

نحوى باشد كه كسى نتواند جرمى انجام دهد حتى اگر بخواهد.
ــى برخى غفلت ها را غيرقابل جبران دانست و افزود: ما در نظام  رئيس
مديريتى بايد در برابر خدا، ارباب رجوع، عموم مردم و سلسله مراتب 

ادارى و مطالباتى پاسخگو باشيم.
ــتوانه اقتصادى  ــى و پش ــش حمايت ــه نفت بايد نق ــان اينك وى با بي
ــش تعيين كننده  ــد، گفت: هم اكنون مجموعه نفت نق ــته باش داش
ــر  ــد تغيي ــد باي ــن رون ــه اي ــور دارد ك ــاد كش ــردش اقتص در گ

كند.

مردم ديگر تحمل خبر فساد نفتى 
ندارند

طي 15 سال گذشته؛

برداشت آب ذوب آهن از زاينده رود
 50 درصد كاهش يافته است

دو مقام بانك مركزى اطمينان دادند:

پرداخت وام جديد خودرو و كاال ناگهانى
 متوقف نمى شود
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عكس روز 

دريچه

گيـاه رمز آلـودى كه راز طـول عمر را در خـود دارد ــير آالسكا معتقد بودند كه گونه اى  از مدت ها پيش كشاورزان منطقه سردس
گياه موسوم به Rhodiola rosea اثرات درمانى حيرت انگيزى  دارد. 

ــه سرخ» دارد و  ــه طاليى» يا «ريش اين گياه نام هاى مختلفى از جمله «ريش
به دليل آنكه مقاومت خوبى نسبت به سرماى آالسكا دارد همواره مورد توجه 

كشاورزان و البته محققان بوده است. 
ــاخصى قابليت رشد و تكثير  درحالى كه تصور مى شود كمتر گونه گياهى ش
ــد اما در اين نقطه از جهان هم كشاورزى  ــته باش ــكاى سردسير داش در آالس
ــت، آن هم به عنوان يك صنعت. اين موهبت به واسطه گرماى  در جريان اس
ــت آمده اما فصل رويش محصوالت اين چنينى  دلپذير تابستان آالسكا به دس
ــاورزان با محدوديت هاى زيادى همراه ــت و به همين دليل كار كش كوتاه اس

 است.
ــده اند كه بايد  ــه از جهان متوجه ش ــاكنان اوليه اين نقط از مدت ها پيش س
ــى از آنها  ــاورزى بروند كه يك ــعه كش ــاوم براى توس ــراغ گونه هاى مق به س
Rhodiola rosea بوده است. عقيده بر اين است كه اين گياه خواص درمانى 
ــردگى و استرس دارد. حتى در  حيرت انگيزى براى كاستن از اضطراب، افس
مناطق گسترده اى از آالسكا از اين گياه براى تهيه چاى انرژى زا هم استفاده

 مى شود.
نخستين بار در دهه 40 ميالدى بود كه اين گياه زير ذره بين دانشمندان قرار 
گرفت. تا پيش از آن كمتر محققى به اين گياه توجهى خاص مى كرد. به تدريج 
ــگاه هاى  ــده و آن را به آزمايش ــيه متوجه خواص ويژه اين گياه ش دولت روس

تحقيقاتى خود برد.
ــد مورد توجه  ــرش را مى كرد تا اين ح ــى فك خيلى زود گياهى كه كمتر كس

خبر
ــران در برنامه  ــاركت اي ــادى مش ــاد اقتص ــى ابع ــت بررس نشس
ــه اى INDCs با حضور  ــاى گلخان ــار گازه جهانى كاهش انتش
ــس جمهور،  ــت، معاون حقوقى ريي ــازمان محيط زيس رييس س
ــان وزراى مرتبط امروز  ــت و برخى معاون وزراى نيرو، نفت و صنع
ــت برگزار شد. معصومه  ــازمان حفاظت از محيط زيس در محل س
ابتكار، در اين نشست با اعالم اينكه تا كنون 156 كشور جهان سند 
INDCs خود را به مجامع بين المللى ارائه داده اند، گفت: با توجه به 
ــطح 2 درجه اى) در  آسيب هاى گسترده افزايش دما (حتى در س
ــت و سالمت،  حوزه هاى مختلف همچون اقتصاد، اجتماع، بهداش
ــيار فوق العاده اى برخوردار است. به  نشست كاپ 21 از اهميت بس
گزارش ايسناوى ضمن تاكيد بر لزوم مشاركت جهانى براى كاهش 
انتشار گازهاى گلخانه اى و مقابله با پديده تغييرات اقليم، تصريح 
ــند برنامه معين مشاركت ملى در  كرد: برنامه نهايى INDCs(س
ــار گازهاى گلخانه اى) ايران نيز به زودى براى تصويب  زمينه انتش
در هيات دولت و سپس ارائه به مجامع بين المللى ارائه خواهد شد. 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به سهم 1/8 درصدى 
ــن هدف گذارى ملى  ــار گازهاى گلخانه اى، همچني ايران در انتش
ــار، اظهار كرد: مشاركت ايران در برنامه  و داخلى براى كاهش انتش
ــتا با هدف گذارى هاى داخلى در اين زمينه است و  جهانى هم راس

منافع بسيارى براى كشور به همراه دارد.
ــب ميزان  ــطح جهانى با درج برچس وى ادامه داد: هم اكنون در س
انتشار co2 درتوليد محصول يا فرآيند يك اقدام مانند بليط هواپيما، 
توجه به سمت استفاده از كاالهايى با توليد كمتر گاز co2 و تنظيم 
ــود و از اين رو ايران نيز  ــاس جلب ش بازار تجارت جهانى بر اين اس
به عنوان يكى از اعضاى تجارت جهانى بايد اين مقوله را مورد توجه 
ــكار شده است كه  جدى قرار دهد. ابتكار گفت: امروز بر همگان آش
محيط زيست در پيوستگى و پيچيدگى با تمامى حوزه ها از جمله 
اقتصاد، بهداشت و سالمت و اجتماع قرار دارد و غفلت از آن مى تواند 

خسارات بسيارى را براى كشورها به همراه داشته باشد.
ضرورت تغيير الگوى مصرف انرژى در ايران

ــر اهميت برخوردارى از  حميد چيت چيان، وزير نيرو نيز با تاكيد ب
ــه ايران براى كاهش  تكنولوژى و فن آورى هاى نوين، گفت: برنام
ــاى ايران از  ــار گازهاى گلخانه اى بايد با لحاظ محروميت ه انتش
ــه داليل مختلف از جمله تحريم هاى  فن آورى هاى نوين جهانى ب
ناعادالنه باشد. وزير نيرو اعمال قانون و مقررات و فرهنگ سازى براى 
اصالح و كاهش مصرف انرژى در كشور را از ديگر ضروريات به منظور 

كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى در ايران دانست.
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مشاركت 
ــار گازهاى گلخانه اى كه ايران  ايران در برنامه جهانى كاهش انتش
ــت توليد كننده آن در جهان است، عالوه بر  در رده 10 كشور نخس
كمك به حل چالشى بين المللى، براى كشور نيز منافع بسيارى دارد.
نعمت زاده اضافه كرد: البته اراده ملى و مشاركت جمعى، ضرورت 

موفقيت در برنامه پيشنهادى است.
بيژن زنگنه وزير نفت نيز تاكيد كرد: برنامه ارائه شده از سوى ايران به 
جامعه جهانى بايد مشروط به رفع تحريم ناعادالنه عليه كشور، انتقال 

كامل فن آورى هاى نوين و همكارى جهانى با ايران باشد.

ــور، گفت: برنامه هاى  ــاره به مشكالت اقتصادى كش وى ضمن اش
ــا توجه به ــه، بايد ب ــل به نتيج ــتيابى كام ــى براى دس بين الملل

 ظرفيت هاى داخلى ايران باشد.
زنگنه افزود: بهينه سازى مصرف انرژى به دليل ميزان باالى شدت 
مصرف انرژى در ايران و ضرورت تغيير الگوى مصرف انرژى يكى از 
مهم ترين اقدامات به منظور كاهش ميزان انتشار گازهاى گلخانه اى 
در كشور است كه براى دستيابى به اين هدف ضرورت دارد تغييراتى 
در رفتارهاى اجتماعى و فردى و برنامه ريزى ها و تصميم گيرى هاى 

كالن كشور به ويژه در حوزه اقتصاد انرژى رخ دهد.
الهام امين زاده، معاون حقوقى رييس جمهور تاكيد كرد: برنامه ايران 
در زمينه كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى بايد با لحاظ كردن كامل 

شرايط كشور باشد تا برنامه فراتر از توانايى كشور نباشد. 
ارائه داوطلبانه سند INDCs، فرصتى براى ايران

ــازمان حفاظت  ــت انسانى س ــعيد متصدى معاون محيط زيس س
ــاره به رتبه نه چندان مناسب  محيط زيست نيز در اين جلسه با اش
ــق با تصميماتى  ــار گازهاى گلخانه اى، گفت: مطاب ايران در انتش
ــازمان ملل متحد درباره تغييرات آب و  ــاالنه س ــت س كه در نشس
هوايى در «ليما پرو» گرفته شد، همه كشورها موظف به ارائه سند 
INDCs (سند برنامه معين مشاركت ملى در زمينه انتشار گازهاى
ــتند.متصدى افزود: اجالس بين المللى تغييرات  گلخانه اى) هس
ــت آذرماه سال جارى در فرانسه  آب و هوايى (كپ 21) كه قرار اس
برگزار شود، آغاز مشاركت همه كشورهاى جهان از جمله كشورهاى 

در حال توسعه در زمينه كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى است.
ــعه  ــورهاى در حال توس وى پيمان كيوتو و عدم تعهد اجبارى كش
براى مقابله با افزايش انتشار گازهاى گلخانه اى را فرصتى براى اين 
ــورها از جمله ايران اين فرصت را  كشورها برشمرد كه برخى از كش

از دست دادند.
ــت افزود: به طور نمونه، طبق  معاون سازمان حفاظت محيط زيس
ــعه يافته مى توانند از طريق انجام  ــورهاى توس پيمان كيوتو، كش
پروژه هاى بهبود راندمان انرژى و انرژى هاى تجديد پذير در قالب 
مكانيزم توسعه پاك(CDM) در كشورهاى در حال توسعه با هزينه 
كمترى، ميزان انتشار دى اكسيد كربن را كاهش داده و كشور ميزبان 
را نيز به توسعه پايدار نزديك تر كنند كه اين فرصتى بسيار خوب براى 
ــعه همچون ايران بود كه متاسفانه ما از آن  كشورهاى در حال توس
بهره كافى نبرديم. وى گفت: ارائه داوطلبانه سند INDCs كسب 
فرصتى براى همگام سازى برنامه ها و سياست هاى داخلى با تعهدات 

بين المللى بر حسب ظرفيت هاى موجود كشور است.
ــن ناصرى مدير پروژه تغييرات آب و هوايى سازمان حفاظت  محس
ــيكل تركيبى نيروگاه ها، كاهش انتشار  ــت، توسعه س محيط زيس
ــش هاى مصرف كننده،  گازهاى فلر، افزايش كارايى انرژى در بخ
ــتفاده از منابع  ــتفاده از سوخت كم كربن، اس توسعه راهبردى اس
ــط  ــده توس ــى از برنامه هاى اعالم ش ــد پذير را برخ انرژى تجدي
دستگاه هاى مرتبط براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى برشمرد 
و گفت: هر گونه تعهد بين المللى در زمينه كاهش انتشار گازهاى 
گلخانه اى بر اساس ظرفيت ها و توان داخلى و كمك هاى بين المللى 
خواهد بود. ناصرى با اشاره به برخى شروط ايران براى قبول مشاركت 

بين المللى در زمينه كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى، اظهار كرد: 
رفع كامل تحريم هاى ناعادالنه، خريد گواهى كربن، انتقال فن آورى، 
توانمندسازى، حمايت مالى بين المللى برخى از شروط ايران براى 

جامعه جهانى در اين زمينه است.
ــازمان حفاظت محيط زيست  مدير پروژه تغييرات آب و هوايى س
ــار گازهاى  ــه جهانى كاهش انتش ــاركت ايران در برنام افزود: مش
گلخانه اى، عوايد اقتصادى، اجتماعى، بهداشت و سالمت و زيست 

محيطى نيز براى كشور به همراه دارد.
گفتنى است، در ادامه جلسه شركت كنندگان به ارائه نظرات خود در 
خصوص سند INDCs (سند برنامه معين مشاركت ملى در زمينه 
انتشار گازهاى گلخانه اى) و سناريوهاى انتخابى ايران در اين زمينه 
پرداختند.  پديده تغيير اقليم و مسووليت جهانى تمامى كشورها در 
قبال تغييرات آب و هوايى و گرمايش زمين منجر به الزام كشورها 
به ارائه سند INDCs (سند برنامه معين مشاركت ملى در زمينه 
انتشار گازهاى گلخانه اى) به منظور مهار سرعت فزاينده تغيير اقليم 

و گرمايش جهانى شده است.
ــترده تغييرات اقليم بر حيات زمين به عنوان تنها  ــيار گس آثار بس
كره مسكون و افزايش 0/85 (هشتاد و پنج صدم) درجه سلسيوس 
زمين به طور ميانگين، منجر به شكل گيرى تهديدى بزرگ مبنى 

ــار  بر افزايش چهار درجه اى دما در صورت ادامه روند افزايش انتش
گازهاى گلخانه اى و تغييرات اقليم شده است.

ــدن يخ هاى قطبى، افزايش سطح آب  ــوئى همچون آب ش آثار س
درياها، خشكسالى، كاهش بارندگى، افزايش دما، افزايش طوفان هاى 
گرد و غبار به دليل كاهش رطوبت خاك (ايران به شدت از آن متاثر 
است) تنها گوشه اى از اثرات تخريبى تغييرات آب و هوايى و گرمايش 
زمين است.براساس گزارش سايت محيط زيست، لزوم شكل گيرى 
ــم پس از پروتكل  ــا پديده تغييرات اقلي اراده جهانى براى مقابله ب
كيوتو (1992 ميالدى) و اعالم مسووليت ها و نقش هاى دولت ها 
و كشورهاى مختلف در مقابله با اين پديده، منجر به تدوين برنامه 
داوطلبانه سند INDCs (سند برنامه معين مشاركت ملى در زمينه 
ــورها در دو بعد ميزان تعهد  انتشار گازهاى گلخانه اى) توسط كش
بين المللى براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى و ميزان خسارات 
ناشى از تغييرات اقليم شده است. از اين رو ايران نيز به عنوان عضوى 
از جامعه جهانى طى ماه ها كار كارشناسى و ايجاد هماهنگى هاى 
ــناريو مناسب با ظرفيت ها و  بين دستگاهى، تالش براى تدوين س
ــار و همچنين ارائه  ــور در زمينه اعالم ميزان كاهش انتش توان كش
گزارش از ميزان خسارات وارده به كشور از بخش تغييرات اقليم را در 

دستور كار خود قرار داده است.

ــودى و انقراض  ــى تواند موجب ناب ــده آب و هوايى «ال نينو» م پدي
كروكوديل هايى شود كه در دهانه هاى رودخانه هاى استراليا زندگى 
ــش هاى جديد،  ــاس پژوه مى كنند.به گزارش خبرنگار مهر، بر اس
ــودى و انقراض  ــى تواند موجب ناب ــده آب و هوايى «ال نينو» م پدي
كروكوديل هايى شود كه در دهانه هاى رودخانه هاى كشور استراليا 
زندگى كرده و بر اساس عادت هميشگى خود در انتظار آغاز فصل باران 
ــتند كه طى آن همزمان با بارش باران هاى موسمى، به مناطق  هس

داخلى رودخانه ها مهاجرت مى كنند.
در حال حاضر و به دليل تاخير در بارش باران هاى موسمى اين منطقه 
كه به دليل رخ دادن پديده ال نينو ايجاد شده است، اين حيوانات در 
مناطق باتالقى دهانه رودخانه ها گرفتار شده و امكان مهاجرت ندارند. 
ــناس، عنوان  ــت ش ــگر زيس در همين زمينه «گراهام وب»، پژوهش
ــود زيرا  ــت: «ما اميدواريم بارش باران هر چه زودتر آغاز ش كرده اس
اين حيوانات در مناطق زندگى خود گرفتار شده و به دام افتاده اند.»
ــده، زندگى اين دسته از كروكوديل ها كه  بر اساس مطالعات انجام ش
بومى اقيانوسيه هستند بر اثر بى آبى در خطر جدى قرار دارد.ال  نينو 
ــهور آب و هوايى جهان بوده كه  (El Nino) يكى از چرخه  هاى مش
ــاى بزرگى در آب و  ــال يك  بار باعث ايجاد ناهنجارى  ه هر 2 تا 7 س
ــود. از جمله اين ناهنجارى ها مى  توان به  ــر زمين مى  ش هواى سراس

سيالب  هاى ناگهانى، خشك سالى، قحطى و اپيدمى اشاره كرد.
ال  نينو يك گردش اتمسفرى، در صفحه  اى عمود بر استوا است كه با 
صعود هوا در غرب اقيانوس آرام استوايى و نزول هوا در شرق اقيانوس 
ــكل مى  گيرد و همراه با آن بادهاى سطحى شرقى  ــتوايى ش آرام اس
ــطح وسيعى از حوضه  ــتوا در س و بادهاى غربى فوقانى به موازات اس
اقيانوس آرام استوايى ايجاد مى  شود. اين مساله به اين معنا است كه 
آب هاى گرم اقيانوس آرام از غرب اقيانوس به سمت شرق آن گسترش 
ــن موضوع باعث  ــمت مى برد. اي پيدا كرده و باران را با خود به آن س
خشكسالى هاى گسترده اى در غرب اقيانوس آرام و بارندگى در شرق 

اين اقيانوس مى شود.

كارشناسان هشدار دادند؛

پديده «ال نينو» تهديدى براى 
كوركوديل ها

قرار گيرد به يكى از رازهاى ارتش شوروى سابق تبديل شد. تحقيقات زيادى 
ــد و نتايج آنها نيز هيچگاه فاش  بر روى خواص حيرت انگيز اين گياه انجام ش

نشد.
دانشمندان آن زمان ارتش شوروى سابق از اين گياه براى بهبود عملكرد ذهنى 

و فيزيكى سربازان و ورزشكاران اين كشور استفاده مى كردند.
ــتفاده از اين گياه در برنامه فضايى روسيه بود به طورى كه  اما مهم تر از آن اس
ــرد فضانوردان در  ــد از اثرات خاص اين گياه جهت ارتقاى عملك گفته مى ش
ــمندان آمريكايى متوجه اين تحقيقات  فضا استفاده مى شد. خيلى زود دانش
ــده و آنها نيز به نوبه خود پروژه تحقيقاتى گسترده اى درخصوص اين گياه  ش

راه انداختند.
اكنون ثابت شده كه اين گياه خواصى كه چندين دهه دانشمندان شوروى سابق 
ــاكنين محلى آالسكا را به خود مشغول  و آمريكا و حتى پيشتر از آن يعنى س
كرده بود، در خود دارد و دكتر مهتاب جعفرى مدير آزمايشگاه «گروه آزمايشى 
ــمار ــى از محققان اصلى اين پروژه به ش ــگاه كاليفرنيا يك جعفرى» در دانش

 مى آيد.
دكتر جعفرى و همكارانش ثابت كرده اند كه گياه Rhodiola rosea تاثير 

قابل توجهى بر افزايش عمر مگس ها، كرم ها و مخمر دارد.
 Plos ــال تخصصى ــى و همكارانش در ژورن نتايج تحقيقات اين محقق ايران

منتشر شده  است.
تاكنون تالش مشخصى براى آزمايش اين گياه بر روى انسان صورت نگرفته، 
اما به عقيده افرادى نظير دكتر جعفرى، نتيجه احتمالى آن حيرت انگيز خواهد 

بود. او مى گويد: تاكنون چيزى شبيه اين نديده ام.

نشست اعضاى دولت 
براى كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى
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دريچه

معاون سابق ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و عضو 
ــگاه عالمه طباطبايى گفت: طالق، اعتياد، فقر و  هيات علمى دانش

بيكارى ارتباط تنگاتنگ با خشونت دارد.
ــونت  ــگيرى از خش ــه كميته ملى پيش ــزارى، در جلس محمود گل
ــوراى عالى انقالب فرهنگى و  ــه اى در ش ــاره به تشكيل جلس با اش
با حضور رييس جمهور در ارتباط با پيشگيرى از خشونت و عوامل 
ــونت سه آسيب جدى در  بروز خشونت گفت: طالق، اعتياد و خش
جامعه هستند كه در شوراى عالى انقالب فرهنگى در حال بررسى 

هستند.
وى ادامه داد: يك ماه پيش گزارشى در شورا مطرح شد و همچنين 
به گزارش هاى بين المللى در خصوص خشم و خشونت در كشور ما 
ــگيرى از خشونت مى تواند در  اشاره شد، بنابراين كميته ملى پيش
راستاى گزارش عملى قوه قضائيه به شوراى عالى انقالب فرهنگى 
ــورا نيز با اين كميته بيشتر اقدام كند و ضرورى است؛ همكارى ش

 باشد.
ــان مى دهد  ــات بين المللى نش ــد براينكه مطالع ــا تاكي گلزارى، ب
ــوا و ترافيك  ــالى، آلودگى ه ــد خشكس ــل محيطى مانن كه عوام
ــان كرد: در راستاى  ــود، خاطرنش ــونت ش مى تواند باعث بروز خش
پيشگيرى از خشونت ضرورى است مهارت هاى اجتماعى از دوران 
ــان مى دهد بسيارى از  ــود چنانكه آمارها نش ــه پيگيرى ش مدرس
ــتن مهارت هاى اجتماعى  ــونت آميز به دليل نداش رفتارهاى خش

است.
معاون سابق ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان 
اينكه خشونت از طريق اينترنت، ماهواره و گاهى فيلم هاى ساخت 
ــكل و مواد مخدر با  ــود به ارتباط تنگاتنگ ال داخل بازنمايى مى ش
خشونت اشاره كرد و افزود: افزايش اعتياد در كل در كشور، مصرف 
شيشه و پايين آمدن سن اعتياد از جمله مواردى است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
ــونت  خانگى از جمله كودك آزارى  وى از افزايش نگران كننده خش
ــت: طالق،  ــر داد و گف ــر خب ــال هاى اخي ــرآزارى طى س و همس
ــد و نقصان  ــونت دارن ــكارى ارتباط زيادى با خش اعتياد، فقر و بي
ــيدگى به  ــدم رس ــب و ع ــازات هاى مناس ــى و مج ــائل قانون مس
ــاله اى جدى ــاوز مس ــان تج ــژه قرباني ــونت به وي ــان خش قرباني

 است.
گلزارى خاطرنشان كرد: تحقيقات نشان مى دهد كه پسران قربانى 
تجاوز خود در آينده مى توانند، تبديل به متجاوزينى بزرگ شوند كه 
خفاش شب نمونه اى از اين افراد است و چنانچه به قربانيان خشونت 

رسيدگى نكنيم خشونت بازتوليد خواهد شد.
ــاره به راه اندازى كلينيك كنترل خشم با  ــگاه با اش اين استاد دانش
ــهردارى تهران گفت: قرار  حمايت شهردارى تهران در منطقه 7 ش
بود كلينيك هاى ديگرى نيز راه اندازى شوند، اما به دليل ترديد هاى 
ــهر مبنى بر اينكه آيا درست است بگوييم  ايجاد شده در شوراى ش

خشونت در جامعه زياد است اين كار صورت نگرفت.
ــكل  ــطحى كار را براى ما مش ــرد: اين برخوردهاى س وى تاكيد ك
ــم و افزايش بخشش كارى  مى كند و بايد در دو حوزه مقابله با خش

انجام داد.

افزايش نگران كننده خشونت هاى 
خانگى در سال هاى اخير

ــولتز و  ــن ش ــدار مارتي ــى، در دي ــواد الريجان محمدج
ــت: ملت ايران  ــراه از پارلمان اتحاديه اروپا گف هيات هم
ــوده اند و در  ــيع با دنيا ب به طور تاريخى اهل تعامل وس
فرهنگ و علم و ادبيات دنيا تاثيرات زيادى گذاشته و البته 
تاثير نيز پذيرفته اند كه اين بيانگر نقطه قوت فرهنگ ما 

است. 
ــاره به قانون اساسى جمهورى اسالمى و  الريجانى، با اش
ــى را به  ــران تجربه اى نو در دموكراس بيان اينكه ملت اي
جهان عرضه كرده اند گفت: ما سيستم دموكراسى خود را 
بر پايه عقالنيت اسالمى بنا كرده ايم كه اگرچه با سيستم 
ــم و سكوالريسم  ــى غربى كه بر پايه ليبراليس دموكراس
است تفاوت دارد اما تجربه اى در خور اعتنا است كه غرب 

نتوانسته يا نخواسته است آن را به خوبى درك كند. 
دبير ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: اين دموكراسى تجربه 
ما است و اين تجربه را البته به راحتى به دست نياورده ايم 
ــنگينى پرداخت كرده ايم كه تنها يك  و بابت آن بهاى س
ــال جنگ تحميلى بوده است كه ملت  نمونه آن هشت س
ــت و اكنون ثمره آن اين  ما سربلند از آن بيرون آمده اس
ــورهاى منطقه  ــرفته ترين كش ــت كه ما يكى از پيش اس
از هر لحاظ هستيم و حتى در دموكراسى نيز گوى سبقت 

را از ديگران ربوده ايم. 
ــرايط منطقه خاورميانه گفت:  ــاره به ش الريجانى، با اش
درحالى كه جمهورى اسالمى ايران كشورى دموكراتيك 
ــورهاى منطقه يا  ــت، كش ــته از آراى مردم اس و برخاس
ــا در آتش  ــتند و ي ــى حكام خود هس گرفتار خودكامگ
ــوزند. از اين رو به نظرم  تروريسيم و افراطى گرى مى س
ــيار مهم براى حقوق بشر اين است  يكى از موضوعات بس
كه جوامع مختلف تبادل تجربيات دموكراتيك را مبناى 
ــى تواند محور  ــن موضوع م ــرار دهند و اي همكارى ها ق

همكارى ها و تعامالت ما و اتحاديه اروپا باشد. 
ــالمى ايران  ــه جمهورى اس ــاره به اينك الريجانى، با اش
ــت گفت: ما در اين  ــور منطقه اس دموكراتيك ترين كش
ــار در طول  ــورهايى را داريم كه حتى يك ب ــه كش منطق
ــد در حالى كه در  ــان انتخابات برگزار نكرده ان تاريخ ش
ــاالنه يك انتخابات برگزار مى شود و همه  ايران تقريبا س
مسووالن اين كشور به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط 

آراء مردم انتخاب مى شوند. 
ــاره به اهميت مردمساالرى و  دبير ستاد حقوق بشر با اش
ــى خود به خود و  تكيه به آراء مردم گفت: البته دموكراس
به تنهايى همه جهات حقوق بشرى را ارتقاء نمى بخشد 
ولى اجتناب ناپذير است، يعنى ما نمى توانيم حقوق بشر 

را بدون دموكراسى پيش ببريم.
ــترش افراطى گرى و  ــاره به گس الريجانى در ادامه با اش
تروريسم در سراسر جهان و خصوصا در منطقه خاورميانه 
گفت: تروريسم و افراطى گرى چه به شكل اسالم هراسى 
ــكل اقدامات داعش و  آن در كشورهاى غربى و چه به ش
جريان هاى تكفيرى در جوامع اسالمى محكوم هستند و 

هر دو دشمن حقوق بشر محسوب مى شوند.

ــتقبال از پيشنهاد  دبيرستاد حقوق بشر كشورمان با اس
ــاز دور جديد  ــه اروپا مبنى بر آغ ــس پارلمان اتحادي ريي
گفتگوها و تعامالت حقوق بشرى بر پايه اعتماد و احترام 
متقابل گفت: همانطور كه شما نيز اشاره كرديد مادام كه 
پايه همكارى ها و گفتگوها احترام و اعتماد متقابل باشد 
ــالت اميدوار بود و قطعا مى توانيم  مى توان به آينده تعام

همكارى خوبى داشته باشيم. 
ــتاى اقدامى  ــتاد حقوق بشر در راس در اين يدار دبير س
انسان دوستانه از رييس پارلمان اتحاديه اروپا درخواست 
كرد تمامى مساعى خود را براى جلوگيرى از اجراى حكم 
ــيعى  ــته ش ــيخ نمر باقر النمر، عالم برجس اعدام براى ش

عربستان به كار ببرد. 
الريجانى گفت: شيخ نمر را سال ها است كه مى شناسم. 
او صرفا يك عالم برجسته دينى بسيار خوش طينت است 
كه از هرگونه گرايش به اقدامات خشونت آميز مبرا است 
ــى در كشورعربستان  و صرفا در جهت تقويت دموكراس

فعاليت كرده است. 
شولتز: به تجربه ملت شما احترام مى گذاريم

در ادامه اين ديدار مارتين شولتز رييس پارلمان اتحاديه 
اروپا با اظهار خوشوقتى از مالقات هايى كه در ايران داشته 
ــازنده توصيف كرد و گفت:  ــيار موثر و س است آنها را بس
خوشحالم بگويم كه از همه ديدارها راضى هستم و نسبت 
ــا در همه زمينه ها  ــران و اتحاديه اروپ به آينده روابط اي

خوش بين هستم. 
ــت با اشاره به دوران فاشيسم  شولتز كه اصالتا آلمانى اس

ــت آورده ايم  گفت: ما تجربيات گرانقدرى در اروپا به دس
كه اصلى ترين آن مربوط به شكست تفكر فاشيسم است 
ــوان تماميت خواه بود و نمى توان  به اين معنى كه نمى ت
خود را ارباب همگان فرض كرد و بايد براى همه تجربيات 

و همه فرهنگ ها و همه نوع بشر احترام قائل شد. 
ــاس ما به  رييس پارلمان اتحاديه اروپا گفت: بر همين اس
ــم و در عين پذيرش  ــما احترام مى گذاري تجربه ملت ش
ــت به تعامل و  ــما هس اختالفات زيادى كه ميان ما و ش
ــر ايمان  همكارى در همه زمينه ها و از جمله حقوق بش
ــگاه تحميلى كه  ــم كه اين تعامل اگر با ن داريم و معتقدي
معموال و متاسفانه در كشورهاى غربى وجود دارد همراه 

نباشد مى تواند ثمرات زيادى داشته باشد. 
ــال در زمينه حقوق  ــولتز كه نزديك به سى س مارتين ش
ــت با بيان اينكه  ــر در اتحاديه اروپا فعاليت داشته اس بش
تصور برترى و آقايى كشورى بر كشورهاى ديگر يا ديكته 
كردن عقايد به ديگران تصور و تلقى اشتباهى است گفت: 
ــاس  ــى كه براس ما به تجربه ملت ايران در نوع دموكراس
عقالنيت اسالمى بنا كرده اند احترام مى گذاريم. اين حق 
ــالمى و همه فرهنگ هاى ديگر دنيا  مسلم كشورهاى اس
است كه روش زندگى خود را انتخاب كنند. ملت ها بايد 
به تجربه هاى مختلف يكديگر در زندگى احترام بگذارند 
ــند كه اين تنوع نقطه مثبتى در  و اساسا باور داشته باش

زندگى بشريت است.
ــال ها با شما  رييس پارلمان اتحاديه اروپا گفت: اگر ما س
بحث كنيم نه شما مى توانيد ما را متقاعد كنيد كه روش 

شما درست است و نه ما مى توانيم شما را متقاعد كنيم كه 
تجربه ما در غرب درست است اما راه درست اين است كه 
تا حد ممكن به اصول اوليه و به مشتركات حقوق بشرى 

كه همه ما به آنها اعتقاد داريم نزديك شويم. 
مارتين شولتز، با انتقاد از روش هاى گذشته اروپا در الگو 
قرار دادن خود در مسائل حقوق بشرى گفت: اينكه يك 
مجموعه اى خودشان را پايه حقوق بشر، فرهنگ و سبك 
زندگى قرار بدهند و فكر كنند همه دنيا بايد از آنها تبعيت 
كنند و يا زير سلطه آنها باشند اشتباه است و همان تفكر 
ــت كه ما شكست آن  ــتى و ديكتاتورى سابق اس فاشيس
ــريت مفيد نمى دانيم.  را شاهد بوده ايم و آن را براى بش
ــم وجود دارد  ــه چيزهايى ه ــن حال گفت: البت او در عي
ــى همه ما به  ــه آن ها توجه كنيم و يعن كه بايد همه ما ب
حداقل هايى از اصول انسانى و حقوق بشرى معتقد باشيم 
ــا معتقديم به خوبى  ــه وجود دارد و م كه قطعا اين زمين
ــاس احترام متقابل اين خط گفتگو را با  مى توانيم بر اس

جمهورى اسالمى ايران پيش ببريم. 
ــنهاد كرد  ــا در ادامه پيش ــان اتحاديه اروپ رييس پارلم
ــرى ميان  ــالت و گفتگوهاى دوجانبه حقوق بش كه تعام
ــد آغاز و  ــاس اين خط جدي ــه اروپا براس ايران و اتحادي

تقويت شود. 
ــود را براى اجراى  ــعى خ او همچنين قول داد نهايت س
ــوص جلوگيرى از  ــى در خص ــت دكتر الريجان درخواس
ــته  ــر باقر النمر عالم برجس ــيخ نم اجراى حكم اعدام ش

عربستانى به عمل آورد.

ــى و مهاجرت  ــار و اطالعات جمعيت مديركل دفتر آم
ــاس آمارها  ــت: براس ــور گف ــازمان ثبت احوال كش س
ــن ازدواج  ــران مجرد در س ــمار پس ــال حاضر ش در ح
ــش  ــه افزاي ــر رو ب ــاى اخي ــال ه ــور در س در كش

است.
ــل از  ــال هاى قب ــا س ــزود: ت ــزون، اف ــر مح على اكب
ــال 90 تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بيشتر از  س
ــال هاى اخير اين موضوع در حال  پسران بود اما در س
معكوس شدن است و تعداد پسران مجرد در سن ازدواج 

در حال افزايش است.
ــون و  ــوع 11 ميلي ــه در مجم ــان اينك ــا بي وى ب
240 هزار دختر و پسر مجرد در كشور وجود دارد، افزود: 
ــج ميليون و  ــر و پن ــون و 570 نفر از آنان پس پنج ميلي
ــن ازدواج هستند كه اين افراد  670 نفر نيز دختر در س

هرگز ازدواج نكرده اند.
ــه اختالف تعداد دختران  محزون، در ادامه با بيان اينك
ــال 90 فقط  ــاس سرشمارى س ــران براس مجرد به پس
ــال  ــاس آمار س ــت، افزود: براس 100 هزار نفر بوده اس
ــن ازدواج و هرگز ازدواج  1385، جمعيت آقايان در س
نكرده پنج ميليون و 216 هزار نفر و خانم ها 6 ميليون و 

590 هزار نفر بوده است.
ــى دهد كه تعداد  ــان م وى تصريح كرد: اين آمارها نش
ــران در سن  ــال 85 نسبت به پس دختران مجرد در س

ازدواج يك ميليون و 374 هزار نفر بيشتر بوده است.
ــى و مهاجرت  ــار و اطالعات جمعيت مديركل دفتر آم
ــاس  ــت: براس ــور گف ــوال كش ــت اح ــازمان ثب س
ــه تعداد  ــى كرديم ك ــالم م ــا اع ــال 1385 م آمار س
ــا در  ــت ام ــتر از آقايان اس ــرد بيش ــاى مج ــم ه خان
ــه آمار  ــود ك ــاهده مى ش ــد از 90 مش ــال هاى بع س
ــن ازدواج همچنان رو به افزايش ــران مجرد در س پس

 است.
وى خاطرنشان كرد: ساختار هرم سنى و اختالف سنى 
ــان از علت هاى اين  ــاله در مدل ازدواجى جوان پنج س
موضوع است چرا كه اكنون ميانگين سنى ازدواج مردان 

20 تا 34 سال و بانوان 15 تا 29 سال است.
محزون ادامه داد: در هرم سنى تقريبا سن دختر و پسر 
ــال اختالف ميانگين سنى  برابر است، اما وقتى پنج س
ــتيم اين برابرى  ــاهد هس در هنگام ازدواج جوانان را ش
به هم مى خورد و باعث مى شود تفاوتى در سن ازدواج 

دختران و پسران ايجاد شود.
وى تاخير در سن ازدواج دختران را يكى ديگر از داليل 
افزايش شمار پسران مجرد در كشور عنوان كرد و افزود: 
ــران باالى سن متعارف  در حال حاضر 10/4 درصد پس
ــران باالى  ــاال و 14/5 درصد دخت ــال به ب يعنى 35 س
ــال اقدام به ازدواج مى كنند  سن متعارف يعنى 30 س
ــده كه ازدواج دختران در سنين  و همين امر موجب ش

باالى 30 سال بيشتر از پسران باشد.
ــور به  ــنى ازدواج در كش ــه داد: الگوى س محزون ادام
ــده اى از ازدواج  ــش عم ــه بخ ــت ك ــورت اس اين ص
ــنين  ــا 85 درصد در س ــادل 80 ت ــى مع ــان يعن آقاي
ــنى  ــوان نيز در بازه س ــالگى و ازدواج بان ــا 34 س 20 ت

15 تا 29 سال صورت مى گيرد.
وى با اشاره به اينكه آمار دختران و پسران ازدواج نكرده 
ــان  ــن متعارف يا همان قبل از تجرد قطعى نش و در س
دهنده آن است كه در اين آمار دختران از پسران پيشى 
ــك ميليون و  ــرد: در مجموع ي ــح ك ــه اند، تصري گرفت
300 هزار نفر دختر و پسر قبل از تجرد قطعى در كشور 
وجود دارد كه 980 هزار نفر آن را خانم ها و 320 هزار 

نفر را آقايان تشكيل مى دهند.
ــى و مهاجرت  ــار و اطالعات جمعيت مديركل دفتر آم
ــار دختران و  ــت: آم ــور گف ــازمان ثبت احوال كش س
ــان مى دهد كه شمار  ــران قبل از تجرد قطعى نش پس
ــتر از مردان ــر بيش ــه براب ــن زمينه س ــران در اي دخت

 است.
ــورمان را از سن 50  ــن تجرد قطعى در كش محزون س
ــزود: در مجموع 152 هزار  ــال به باال عنوان كرد و اف س
خانم و آقا در سن تجرد قطعى در كشور وجود دارد كه 
62 هزار نفر آقا و 90 هزار خانم هستند كه در اين زمينه 

نيز خانم ها 1/5 برابر آقايان هستند.

ــار افزايش  ــد آم ــدم تايي ــت با ع ــس پايتخ رييس پلي
ــراى نواميس در  ــاى خيابانى ب 98 درصدى مزاحمت ه
ــروش نوزادان در  ــرى پليس در موضوع ف تهران، از پيگي
ــتان هاى پايتخت به دنبال ادعاى  حاشيه برخى بيمارس

يكى از اعضاى شوراى شهر تهران خبر داد.
سردار حسين ساجدى نيا در حاشيه مراسم تشييع پيكر 
دو تن از ماموران پليس آگاهى پايتخت ، در حين ماموريت 
در يك سانحه رانندگى به درجه رفيع شهادت نائل شدند 
ــفانه به دنبال حادثه هفته گذشته،  ــت: متاس اظهار داش
دو تن از افسران جوان و تالشگر پليس پايتخت در حين 
انجام ماموريت در تصادف با يك كاميونت به درجه رفيع 
ــت كه اين دو افسر  شهادت نائل شدند؛ اين در حالى اس
ــراى طرح هاى برخورد با اراذل و  جوان پيش از اين در اج
اوباش تهران عملكرد درخشانى داشتند. فرمانده انتظامى 
تهران بزرگ با بيان اينكه پليس موفق به دستگيرى راننده 

كاميونت مذكور شده است، از ادامه دار بودن تحقيقات در 
خصوص شهادت اين دو افسر پليس خبر داد.

ــده معاونت  ــوص اظهارات نماين ــه ، در خص وى در ادام
ــونت  ــگيرى از خش راهبردى قوه قضائيه در كميته پيش
مبنى بر افزايش 98 درصدى مزاحمت براى زنان و دختران 
گفت: ما با عامالن مزاحمت براى نواميس به شدت برخورد 
مى كنيم، ولى به هيچ وجه آمار ارائه شده اين مزاحمت ها 
را در شهر تهران تاييد نمى كنيم.ساجدى نيا در پاسخ به 
سوال ديگرى درباره صحت آمار افزايش گشت هاى ارشاد 
در تهران نيز خاطرنشان كرد: به هيچ وجه موضوع افزايش 
ــاد در تهران صحت ندارد و ماموريت   تيم هاى گشت ارش
ــت هاى امنيت اخالقى، كما فى السابق به قوت خود  گش

باقى است.
فرمانده انتظامى تهران بزرگ در پايان در واكنش به ادعاى 
ــهر تهران مبنى بر فروش نوزادان  دانشور عضو شوراى ش
ــتان هاى تهران، خاطرنشان  ــيه برخى بيمارس در حاش
ــوزادان در  ــى از فروش كودكان و ن كرد: تاكنون گزارش
ــتان هاى پايتخت نداشته ايم ولى پليس  حاشيه بيمارس
ــا هرگونه اقدام  ــوع را دارد و ب ــى اين موض آمادگى بررس
ــدت برخورد  ــوص به ش ــدى در اين خص ــرادى و بان انف

خواهيم كرد.

ــت داليل اجبارى نشدن  رييس اداره ايدز وزارت بهداش
ــربازى و ازدواج را  ــت س ــش از خدم آزمايش HIV پي

تشريح كرد.
 HIV عباس صداقت، در رابطه با اجبارى نشدن آزمايش
ــت: آزمايش اجبارى در اين زمينه  ــور اظهار داش در كش
ــده چرا كه در اين صورت بايد  هيچ جاى دنيا توصيه نش
قبل از استخدام، خدمت سربازى، مهاجرت، ازدواج، شروع 
به تحصيل و ... انجام شود، ضمن اينكه اين مساله كمكى 
به كنترل ايدز در كشور نمى كند.وى افزود: ابتال به ايدز 
به طور مستقيم مرتبط با رفتارهاى پرخطر بوده، بنابراين 
ــه رفتارهاى پر خطر  ــرايطى كه مبادرت ب افراد در هر ش
كرده باشند امكان ابتال به ويروس ايدز در آن وجود دارد و 
ــتر در رابطه با  ــارى ها بيش ــى غربالگرى بيم به طور كل
ــود.رييس اداره ايدز  ــى انجام مى ش بيمارى هاى ژنتيك
ــاره به اينكه غربالگرى بيمارى ايدز  وزارت بهداشت با اش

در هر شرايطى رد شده است، تصريح كرد: به لحاظ فنى و 
اقتصادى در هيچ جاى دنيا آزمايش اجبارى HIV انجام 
نمى گيرد؛ چرا كه اين مساله باعث اتالف منابع و انحراف از 
تصميم گيرى ها مى شود و اگر هر فردى مراقب رفتارهاى 
ــت به اين بيمارى  خود نباشد، در هر مقطعى ممكن اس

مبتال شود.
صداقت ادامه داد: بيمارى ايدز داراى يك دوره اى بوده كه 
ممكن است افراد آزمايش دهند ولى نتيجه آزمايش آنها 
ــد، بنابر اين آزمايش  حكايتى از ابتالى شان نداشته باش
اجبارى ايدز هيچ تاثيرى در كنترل ويروس HIV ندارد.

وى خاطر نشان كرد: افرادى كه احساس مى كنند به داليل 
ــرايط خاص يا انجام رفتارهاى پرخطر احتمال ابتال به  ش
ايدز دارند بايد نسبت به آزمايش داوطلبانه در اين زمينه 
اقدام كنند. رييس اداره ايدز وزارت بهداشت در پايان گفت: 
مراكز مشاوره بيمارى هاى رفتارى زير نظر دانشگاه هاى 
علوم پزشكى سراسر كشور فعاليت مى كنند. خدمات در 
اين مراكز رايگان بوده و افراد با رفتارهاى پرخطر مى توانند 
با مشاوره تلفنى و يا حضورى اطالعات الزم را كسب كنند و 
در صورت صالحديد مشاوران، براى آزمايش رايگان ارجاع 
ــاوره ايدز در سامانه  مى شوند. اين مراكز با نام مراكز مش

تلفنى 118 ثبت شده اند.

چرا آزمايش HIV پيش از 
خدمت سربازى و ازدواج 

اجبارى نمى شود؟

ساجدى نيا: 
فروش نوزادان در حاشيه 

بيمارستان ها قابل بررسى است

خبر 

ــور با تاكيد بر اينكه در جامعه اسالمى  ــتانى كل كش نماينده دادس
نبايد اين همه خشونت وجود داشته باشد اضافه كرد: عامل مهم بروز 
خشونت در جامعه مسائل اقتصادى است، زيرا جوانان مى خواهند 

ازدواج كنند، اما به دليل مسائل اقتصادى و بيكارى نمى توانند.
ــوع جرم  ــگيرى از وق ــى پيش ــه مل ــتين كميت ــى در نخس  فراهان
ــرم اصول ــگيرى از وقوع ج ــب قانون پيش ــا تصوي با بيان اينكه ب

 156، 174 و 175 قانون اساسى جنبه اجرايى پيدا مى كند، گفت: 
ــوع كرده و همه را در اين  اين قانون همه اداره  ها را درگير اين موض

زمينه مسوول مى داند.
ــى كيفرى جديد اظهار كرد: اين  وى با اشاره به قانون آيين دادرس
ــده و به برخورد  ــگيرى از وقوع جرم تدوين ش قانون با رويكرد پيش
ــنامه  ــا در ماده 279 شناس ــردازد و خصوص ــم مى پ علمى با مته

شخصيتى مجرم را در نظر گرفته است.
ــر با اين خالء مواجهيم كه هنوز  فراهانى با بيان اينكه در حال حاض
نتوانسته ايم شخصيت فرد را از دوران طفوليت رصد كنيم گفت: در 
ــده،  قانون اين اقدام تنها براى مجرمين خطرناك درنظر گرفته ش
اما پيشنهاد ما اين است كه پرونده شخصيت از دوران طفوليت براى 

همه در نظر گرفته شود.
وى با تصريح بر اينكه در حال حاضر فرهنگ پيشگيرى از جرم رنگ 
و بوى كمى دارد ادامه داد: صداوسيما، آموزش و پرورش، حوزه هاى 
علميه و تمامى بخش هاى درگير در اين بحث بايد در اين خصوص 

اقدام كنند.
نماينده دادستانى كل كشور با تاكيد بر اينكه در جامعه اسالمى نبايد 
اين همه خشونت وجود داشته باشد اضافه كرد: عامل مهم خشونت 
ــت زيرا جوانان مى خواهند ازدواج  ــائل اقتصادى اس در جامعه مس
ــائل اقتصادى و بيكارى نمى توانند. بنابراين  كنند، اما به دليل مس
دادستانى كل اعالم آمادگى مى كند كه در اين رابطه قدم برداشته و 

بتوانيم جرم را پيش از رسيدن به دادسرا رفع و رجوع كنيم.

نماينده دادستانى كل كشور مطرح كرد:
مسائل اقتصادى عامل مهم 

بروز خشونت در جامعه

على اكبـر محزون،
 خبر داد:

افزايش شمار 
پسران مجرد در كشور

ديدار رييس 

پارلمان اتحاديه اروپا 

با دبيرستاد حقوق بشر 

ايـران
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ــى و  ــاهنامه» فردوس مريم قادرى از تالش خود براى ارائه نگاه زنانه به «ش
بازآفرينى اين اثر با تشويق دكتر محمدنويد بازرگان خبر داد.

ــاعر جوان گفت بنا دارد با نگاهى دوباره به اثر اسطوره اى - افسانه اى  اين ش
ــان بازآفرينى كند و  ــال زنانه از زبان زن ــاهنامه»، اين اثر را با نگاهى كام «ش
ــى از زبان تهمينه همسر رستم  برهمين اساس بخش هايى را به زبان حماس
ــى در مواجهه با زنان و بيان  ــت.او اظهار كرد: «شاهنامه» فردوس سروده اس
ــغولى ها، آرمان ها و آرزوهاى آنان ساكت است و عمده نقش آنان را در  دلمش
زايش خالصه مى كند. حتى در مورد شخصيت تهمينه همسر رستم هم اگرچه 
ــر مى داند و از اين حيث آوانگارد  او را شخصيتى انتخاب گر در گزينش همس
عمل كرده اما باز هم در سراشيبى تقدير، نقش اين زن را در زايمان سهراب 
خالصه مى كند و به سرعت از كنار آرمان ها و آرزوهاى او مى گذرد. به همين 
دليل، زمانى كه سهراب با پدرش رستم درگير مى شود و در نهايت به دست 
پدرش كشته مى شود فردوسى اين ها را به پاى تقدير مى گذارد در حالى كه 
من با سرايش ابياتى از زبان تهمينه اين حادثه را نه برآمده از دست تقدير، بلكه 
نشان از جاه طلبى مردان مى دانم.قادرى با اشاره به برخى ديگر از زنان شاهنامه 
گفت: اگر زنان اين اثر در رخدادهاى حاصله در شاهنامه درد دلى داشته باشند 
ــطوره اى منعكس مى كنم. البته  آن ها را در بازآفرينى زنانه خود از اين اثر اس
اين ها منوط به اين است كه ماجراها و شخصيت هاى شاهنامه اجازه اين مانور 
ــخنان تهمينه، آن را در قالب  ــط س را به من بدهند در غير اين صورت با بس
تهمينه نامه منتشر مى كنم.او با بيان اين كه مدت هاست مشغول كار بر اين اثر 
پژوهشىـ  تاليفى است از پايان نگارش اولين رمان خود ويژه نوجوانان خبر داد 
و افزود: اين رمان در ژانر فانتزى نوشته شده و به ماجراهاى نوجوانى مى پردازد 

كه به كمك يك سوسك بر مشكالتش فائق مى آيد.

شاهنامه از زبان زنان

ــترهاى دولتى، اين مجموعه ها با  ــايى اركس از زمان بازگش
اتفاقاتى عجيب و بعضا تلخى روبه رو شده اند و حتى امروز كار 
به جايى رسيده كه على رهبرى نامه اى سرگشاده به رييس 
ــد و عنوان مى كند: «اگر به داد اركسترها  جمهور مى نويس

نرسند، دوباره شاهد تعطيلى آن ها خواهيم بود.»
اسفندماه سال گذشته بود كه پس از حواشى فراوان اركستر 
سمفونيك تهران پس از دو سال تعطيلى، رسما كارش را از 
ــر گرفت و على رهبرى هم به عنوان مدير هنرى اركستر  س
ــتقرار مديريت  ــد. تقريبا از زمان اس سمفونيك انتخاب ش
جديد در معاونت هنرى سخن از بازگشايى مجدد دو اركستر 
سمفونيك و ملى به ميان آمد و بارها تاريخ هاى متفاوتى براى 
از سر گرفتن فعاليت هاى دوباره اركسترها اعالم مى شد و اما 
ــان هم دليل اين تاخير، عدم  اتفاقى نمى افتاد. در همان زم
ــد. باالخره به هر نحو ممكن  تخصيص بودجه عنوان مى ش
اركستر سمفونيك 25 اسفند روى صحنه رفت و سمفونى 
نهم بتهوون را اجرا كرد. اما از زمان اين بازگشايى، اركسترها با 
اتفاقات عجيبى و بعضا تلخى روبه رو شده اند و حتى امروز كار 
به جايى رسيده كه على رهبرى نامه اى سرگشاده به رييس 
ــترها  ــد و عنوان مى كند، اگر به داد اركس جمهور مى نويس
نرسند، دوباره شاهد تعطيلى آن ها خواهيم بود. همان طور 
كه عنوان شد از زمان تشكيل اركسترها تا به امروز اتفاقات 

عجيبى رخ داده كه ثمره برخى سوء مديريت ها بوده اند:
جدايى نوازندگان

ــمفونيك در روزهاى آغازين شروع به فعاليتش،  اركستر س
ــت تا اين كه رفته رفته نوزاندگان ساز  هيچ حاشيه اى نداش
ــدند. از ارسالن كامكار  ــتر خارج ش جدايى زدند و از اركس
ــه تا على  ــتر) گرفت ــتر اركس ــفى (دو مايس و پدرام فريوس
ــيارى ديگر بعد از  جعفرى پويان و آيدين احمدى نژاد و بس
چند اجرا اركستر را ترك كردند تا رفته رفته چهره نوازندگان 
ــتر تغيير پيدا كند. نوازندگان براى رفتن از مجموعه  اركس
اركسترهايى دو دليل داشتند: اول مباحث مالى (نوازندگان 
عنوان كردند كه مديران در رقم قراردادها با ما صادق نبودند) 

و دوم برخى رفتارهاى على رهبرى.
طرح نافرجام ادغام

ــتر سمفونيك  «من اصرار كردم كه كلمه تهران را از اركس
ــتر  ــهمى از اركس ــتان ها فكر نكنند س ــد، تا شهرس بردارن
سمفونيك ندارند. اين ملى بودن هم كه به آن اضافه شده، 
ــيقى ملى ندارد، بلكه به معنى مليت ماست.  ربطى به موس
عده اى مى گفتند ساختار اركستر سمفونيك مانند اركستر 
ــن دو تفاوت  ــت و عده اى هم مى گفتند كه بين اي ملى اس
ــن آوردند و گفتند  ــتى براى م وجود دارد. در نهايت فهرس
ــتند. من پس از بررسى  اين ها نوازندگان اركستر ملى هس
ــتر اين بچه ها همان نوازندگان اركستر  ــدم بيش متوجه ش
ــر من آمد كه اصال چه لزومى  سمفونيك اند و اين ايده به س
دارد اين دو اركستر را از هم جدا كنيم. به اين نتيجه رسيديم 
كه يك اركستر واحد با نام «اركستر سمفونيك ملى ايران» 
داشته باشيم» اين گفته هاى على رهبرى در خصوص ادغام 

دو اركستر سمفونيك و ملى بود. اما در همان زمان اين اقدام 
واكنش و مخالفت فرهاد فخرالدينى را در پى داشت: « آقاى 
رهبرى از ابتداى ورودش گفت: اركستر ملى را مى خواهيم 
ــى بوديم، در  ــتان صميم ــا كه من و او دوس چكار؟! از آنج
ــن دعوت كرد تا  ــتيم، از م صحبت هايى كه با يكديگر داش
كار را با هم شروع كنيم اما من گفتم يك اركستر نمى تواند 
ــتر ملى براى  ــتر را با هم انجام دهد. اركس وظايف دو اركس
ــده و اركستر سمفونيك  ــيقى ملى طراحى ش نغمات موس
ــت  براى آثار جهانى. آقاى رهبرى متوجه اين موضوع نيس
ــيقى اعتدال يافته  كه پرده شناسى موسيقى ايرانى با موس
فرق دارد.» باالخره با كش و قوس ها و حواشى فراوان، طرح 
ادغام نافرجام ماند و اركسترها به شكل سابق به فعاليت شان 

ادامه دادند.
دستمزدهاى نوازندگان

در طى مدت راه اندازى اركسترها، بسيارى از نوازندگان به 
ــرايط بد مالى به تعويق افتادن چندباره حقوق ها،  خاطر ش
ــت  ــوال قابل طرح اين اس مجموعه را ترك كرده اند. اما س
ــن اتفاقات مدام  كه با تخصيص بودجه 4 ميلياردى چرا اي
ــد على  ــور كه عنوان ش ــود؟ همان ط ــده و مى ش تكرار ش
ــته  رهبرى در نامه اش خطاب به رييس جمهور اظهار داش
ــكالت جارى چه از لحاظ مالى و  كه «مديريت تمامى مش
ــاد رودكى كه به هيچ  چه از نظر ادارى، به تنهايى براى بني
وجه تجربه و آمادگى وجود چنين اركستر بزرگى را نداشته 

طاقت فرسا شده است.
 اركسترى كه در مدت كمتر از 6 ماه لياقت و كيفيت كاريش 
به همگان اثبات كرده و به شهرت رسيده مجددا در معرض 
فروپاشى قرار گرفته، ناگزير اينجانب به نمايندگى از اركستر 
ــمفونيك تهران، جز به درگاه آن رياست محترم پناهى  س
نجسته است.» اما مدير سابق دفتر موسيقى در باره بودجه 
اركسترها مى گويد كه «سال گذشته 4 ميليارد تومان در ماه 

مهر به حساب بنياد واريز شد و با محاسبات من تا كنون فقط 
ــت و بعيد مى دانم  از سود اين پول كه در حساب بانكى اس
ــند، حقوق هنرمندان پرداخت  ــت زده باش به اصل آن دس

شده است. 
ــال اركستر است كه  عالوه بر اين 6 ميليارد هم بودجه امس
ــتمزد نوازندگان اركستر موسيقى  مصوب شده است و دس
ملى هنوز پرداخت نشده؛ مثال خواننده كر كه 8 ماه مستمر 
ــرده حدود ــتر اجرا ك ــام تمرين ها و اجراهاى اركس در تم

يك ميليون كال دريافت كرده است.
 بعد از گذشت 17 ماه هنوز حق الزحمه استادان هيات ژورى 
اركستر سنفونيك و گروه كر پرداخت نشده و ادعا شده كه 
بليت تمام اجراها فروش رفته كه من اين ادعا را رد مى كنم 
ولى فرض بر صحت اين ادعاى مديران اركستر بگذاريم پس 
درآمد ديگرى از محل فروش بليت هم عايد اركسترها شده 
ــى مدت يا عدم  ــترها از پرداخت طوالن اما اكثر اعضا اركس

پرداخت مطالبات شان سخن مى گويند».
لغو كنسرت اركستر دولتى توسط دولت!

ــمفونيك تهران كه قرار  ــرت اركستر س چندى پيش كنس
ــب به رهبرى «ارول اردينج» در تاالر وحدت  بود طى دو ش
روى صحنه برود، لغو شد. بليت فروشى اين اجرا از چند روز 
ــايت ايران كنسرت  ــده بود، كه از طريق وب س قبل آغاز ش
ــد كه  به كاربرانى كه بليت خريدارى كرده بودند، اعالم ش
ــاب شان باز  ــده و مبالغ پرداختى به حس ــرت لغو ش كنس
ــد: « من واقعا  ــن باره مى گوي ــردد. على رهبرى در اي مى گ
ــاى طالبى به اين  ــت كه آق نمى فهمم چه اتفاقى افتاده اس
كنسرت كه تك خوانى هم ندارد و موسيقى غم انگيزى هم 
ــت مجوز نمى دهد ما يك خط قرمز را هم رد نكرديم.»  اس
جالب اين جاست كه مسووالن دفتر موسيقى طى لغوهاى 
زنجيره اى كنسرت كه طى دو سال اخير اتفاق افتاده هميشه 
سعى كرده اند كه لغوها را به گردن ساير نهادها بياندازند. اما 

اين بار شايد براى اولين بار يك كنسرت دولتى توسط خودت 
دفتر موسيقى لغو شد!

تعطيلى اركستر سازهاى ملى
ــازهاى ملى يكى ديگر از ايده هايى بود كه تنها  ــتر س اركس
ــت. اسماعيل تهرانى رهبر  دوبار فرصت اجرايى شدن داش
اين اركستر در اين باره گفته است كه «متوليان اين اركستر 
ــتن بودجه ترجيح دادند، كار را ادامه ندهند.  به دليل نداش
ــبيه  ــادى مى زنند، اما وقت عمل، ش ــاى زي آدم ها حرف ه
حرف هاى شان نيستند. بايد اول حق و حقوق نوازندگان را 
بدهند تا ببينيم چه كار مى توان كرد. من به شرطى دوباره به 
اين اركستر برمى گردم كه با تمام نوازندگان قرارداد رسمى 
ــازهاى ملى حداقل فرصت دو  و درست ببندند» اركستر س
اجرا را داشت اما اركستر سازهاى بادى نيز كه بنا بود تشكيل 
ــت روى صحنه برود و اين  شود، همان دو اجرا را نيز نتوانس

اركستر نيز ملغى شد.
وقتى به همه اين موارد حواشى بحث برانگيز «اپراى عاشورا» 
ــرائيلى را اضافه كرد  ــتر آلمانى-اس و دعوت از رهبر اركس
ــاد رودكى توان مديريت  به راحتى مى توان دريافت كه بني
ــترها برى  ــر دم از باغ اركس ــتر را هم ندارند و ه يك اركس
ــمفونيك عنوان  ــتر س ــد! وقتى مدير هنرى اركس مى رس
ــى و دفتر نداريم و همه  ــتر منش مى كند كه: «ما در اركس
ــام مى دهيم. طى  ــتر انج ــا را با كمك بچه هاى اركس كاره
ــد نت ها را  ــديم چون باي ــته ش ــيار خس اين چند روز بس
ــت»، بايد  ــه وظيفه ما نيس ــت مى گرفتيم درحالى ك پرين
ــا آنچه  ــترها بود. ام ــران وضعيت اركس ــش نگ بيش از بي
ــت، با توجه به تمام اتفاقات 6 ماه اخير، اين است  مسلم اس
ــدارد و امروز  ــترها را ن ــوان اداره اركس ــاد رودكى ت كه بني
ــتند، نقطه مثبت فعاليت هاى  ــترهايى كه مى توانس اركس
معاونت هنرى باشند، به پاشنه آشيل اين مجموعه تبديل 

شده اند.

موزه فرش تعطيل شد!
ــور»  ــتين موزه ى فرش كش ــود: «موزه فرش، به عنوان «نخس خبر كوتاه ب
ــد».  اما اين تعطيلى يك نكته  به دليل تعميرات به مدت نامعلوم تعطيل ش
ــد، خبرى كه قطعا  ــبكه هاى اجتماعى پيچي ــن خبر در برخى ش دارد...؛ اي
ــت.اين روزها  ــاى خارجى را به دنبال خواهد داش دل نگرانى ليدرها و توره
ــتان، رفتن به برخى مناطق تاريخى و باستانى كشور  كه هنوز سرماى زمس
ــفر گردشگران  را غيرممكن نكرده، را مى توان يكى از موقعيت هاى پيك س
خارجى به كشور دانست يا دست كم موقعيتى كه هنوز از فصل گردشگرى و 
حضور گردشگران خارجى در كشور مدتى باقى مانده است، اداره كل ميراث 
فرهنگى و گردشگرى كه اين موزه يكى از موزه هاى زير نظر آن است، اين موزه 
ــدام آغاز مرمت در اين موزه  را به طور ناگهانى تعطيل كرد.البته علت اين اق
عنوان شده، اين در حاليست كه كارمندان موزه اظهار مى كنند قرار بوده اين 
تعطيلى زودتر از اين زمان، يعنى قبل از اوج ورود تورها به كشور تعميرات را 
ــوال مطرح مى شود؛ آيا دست اندركاران  شروع كنيم.اما در اين ميان چند س
ــازمان ميراث فرهنگى و امور موزه ها، هنوز حساسيت حضور گردشگر در  س
ــانى مى شد؟! آيا  ــتند؟ آيا نبايد در اين راستا اطالع رس كشور را متوجه نيس
مسووالن ميراث متوجه نيستند كه اكثر تورهاى ورودى به ايران، نخستين 
ــفر خود دارند؟ آيا تعمير موزه فرش تا اين  موزه ى فرش ايران را در برنامه س
حد موضوع امنيتى است كه به هيچ سازمان و آژانسى اطالع نداده و در لحظه 

آن را تعطيل كنند؟

خبر  خبر 

ــه حلى در كتابخانه  ــخه نفيس از آثار عالم افزون بر 2 هزار و 500 نس
مركزى آستان قدس رضوى موجود است كه قدمت برخي از آن ها  به 

قرن هشتم، زمان حيات مولف مي رسد.
 معاون ادارة مخطوطات اين سازمان اظهار داشت: «آثار عالمه حلّي از 
قرن هفت تاكنون، مرجع علما و دانشمندان بوده و در حال حاضر بيش 
ــخه از آثار وي در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي  از 2500 نس
نگهداري مي شود كه برخي در زمان خود مؤلف به كتابت درآمده  و از 

نفاست زيادي برخوردار است.»
ــب وي پيرامون  ــهورترين كت ــالم نورى نيا به يكي از مش حجت االس
ــده و توضيح داد:  ــاره كرد كه در قرن هشتم كتابت ش اصل امامت اش
ــت، ــيعه اماميه  اس «نام كامل اين اثر كه از مهمترين كتب كالمى ش

 «االلفين الفارق بين الصدق والبين فى امامة أميرالمؤمنين» مى باشد 
كه در يك مقدمه، دو مقاله و يك خاتمه توسط عالمه حلّى نوشته شده 
 است. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت على بن ابيطالب عليه السالم، 

هزار دليل و در رّد مخالفان نيز هزار دليل ديگر ارائه كرده  است.»
وي اضافه كرد: «كتاب «مناهج اليقين في اصول الدين» به تاريخ كتابت 
724 هجري قمري، «انوار الملكوت» به كتابت 754 قمرى در كالم كه 
ــرح عالمه حلّي بر كتاب ياقوت ابراهيم بن نوبخت است، و «معارج  ش
الفهم في شرح النظم»، از ديگر نسخه هاي نفيس كتابت شده در قرن 

هشتم است.»
وى با اين توضيح كه در گنجينه كتب خطي، بعضى از آثار عالمه حلي 
ــده، ادامه داد: «اين  موجود است كه توسط ابن خاتون عاملي وقف ش
دو اثر كه كتابت آن به قرن نهم برمي گردد، يكي «ايضاح المقاصد من 
ــرح حكمة العين كاتبى قزوينى، در حكمت  حكمت عين القواعد» ش
ــتقصاء النظر في القضاء و القدر» در  ــالمي، و ديگري «اس و فلسفة اس
ــال 1067 است كه مصدر به نام سلطان محمد  حكمت و كالم وقف س
ــخة ديگري كه به نام سلطان محمد الجايتو  خدابنده است.»وي از نس
تأليف شده و از كتب استداللى اعتقادى شيعه است ياد كرد و تصريح 
نمود: «عنوان اين اثر، «نهج الحق و كشف الصدق» است؛ نويسنده در اين 
كتاب تالش كرده تا موارد اختالف اهل سنت با قرآن و سنت در اصول 
و فروع دين را بيان كند و حقانيت تشيع را با بيان ادلّه اثبات نمايد كه بر 
ــنت ردي نوشته و قاضي  آن، قاضي فضل بن روزبهان از علماي اهل س
نوراهللا شوشتري بر آن رد، رد ديگري به نام «احقاق الحق» تاليف كرده 
است.»وى، با بيان اينكه كتاب «باب حادى َعْشر» عالمه حلي، كتاب 
كالمى معروف شيعى بوده و شروح زيادي بر آن نوشته شده، خاطرنشان 
ساخت: «نسخه نفيسي از آن به كتابت قرن نهم در آستان قدس موجود 
است كه توسط خواجه شير احمد توني، از واقفان عمده آستان قدس، 

در 996 وقف اين آستان شده است.»
ــروحي كه بر «باب حادى َعْشر» نوشته شده،  وى با بيان اينكه تمام ش
ــت، عنوان كرد: «از ديگر تأليفات  ــتان قدس رضوي موجود اس در آس
ــرحى برتجريد خواجه نصيرالدين توسي با نام «كشف  مهم عالمه، ش
ــخه اي از آن كه در ــه نس ــت ك ــرح تجريد االعتقاد» اس المراد في ش

 745 قمرى براي محمد اسفندياري آملي كتابت شده، از نسخ نفيس 
كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي است.»

روابط عمومى رسانه ملى اعالم كرد پخش برنامه «فيتيله» شبكه دو 
به دليل توهين به هم وطنان آذرى  فعال متوقف است.

ــانه ملى در خبرى اعالم كرد در پى پخش برنامه  روابط عمومى رس
ــه بر اثر بى  ــيما ك ــبكه دو س «فيتيله » روز جمعه 15 آبان ماه از ش
ــات رنجش خاطر هم وطنان عزيز آذرى  دقتى عوامل برنامه، موجب
پيش آمد، ضرورى است توضيحات زير به اطالع ملت شريف ايران و 
خصوصا هم وطنان عزيز آذرى برسد. قوميت هاى مختلف سرمايه 
ــت كه مبتنى بر احترام متقابل  سترگ و بى بديل ايران اسالمى اس
اقوام، احساس هويتى مشترك را براى همبستگى و اتحاد ملى فراهم 
آورده تا اين كشور عزيز بر تند باد حوادث بپايد و كيان خويش حفظ 
ــانه ملى جمهورى  ــيما نيز به عنوان رس كند. در اين ميان، صداوس
ــرام و حرمت همه  ــالمى ايران با درك اين جايگاه و اهميت احت اس
اقوام و اقشار جامعه بزرگ ايران در مقاطع مختلف همواره عزم خود 
را در جهت تقويت اين گنجينه و سرمايه ملى معطوف داشته است.

ليكن برخالف اين اراده و اقدامات مختلف ناشى از آن، متاسفانه روز 
جمعه  15 آبان ماه در يكى از بخش هاى برنامه فيتيله كه از جمله 
ــيما است، به  ــبكه دو س برنامه هاى ويژه كودكان و نوجوانان در ش
سبب اشتباه، بى دقتى و عدم نظارت درست عوامل برنامه ساز و ناظر 
مربوطه، ديالوگ هايى به زبان آذرى بيان مى شود كه باعث تمسخر 
ــان غيور و عزيز آذرى  و در نتيجه رنجش خاطر و ناراحتى هم وطن

زبان شده و شكاياتى را موجب مى گردد.
ــاله،  ــهوى بودن اين مس ــانه ملى با وجود س ــن خصوص، رس در اي
ــان و خصوصا  ــن عذرخواهى از هم وطن وظيفه خود مى داند ضم
ــانه اى براى رفع   ــه دور از هر گونه توجيه رس آذرى زبانان عزيز  و ب
ــورمان  كوچك ترين ابهام و بدبينى هموطنان عزيز آذرى زبان كش
ــان در صداوسيما، موارد  نسبت به فرزندان پرتالش و خدمتگزارش
ــزان و همه مخاطبان  و تصميمات متخذه ذيل را به اطالع اين عزي

رسانه ملى برساند:
- برخالف سهوى بودن اين اتفاق، مسووالن و عوامل دخيل  در توليد 
و پخش اين برنامه، متخلف محسوب مى شوند و اين مساله تا آشكار 

شدن موضوع و ريشه هاى آن به طور جدى پيگيرى خواهد شد.
- با وجود جايگاه مردمى اين برنامه مطابق با نظرسنجى هاى مختلف 
ــته كه از آن به عنوان برنامه اى باسابقه و پربيننده  سال هاى گذش
ــت، ليكن به خاطر اين بى دقتى صورت گرفته، تا انجام  ياد شده اس
ــيدن به نتيجه نهايى، پخش برنامه فيتيله  بررسى هاى الزم  و رس

فعال متوقف مى شود.
ــبكه دو به دليل سهل انگارى  - مدير پخش و مدير گروه كودك ش
ــين مدير پخش كه مسوول نهايى  توبيخ كتبى خواهند شد و جانش

نظارت برنامه هاست نيز توبيخ و از مسووليت بركنار مى شود.
بديهى است كه سازمان صداوسيما پس از بررسى دقيق اين موضوع 
و رسيدن به نتايج نهايى،  موارد را به اطالع مخاطبان خواهد رساند».

ــيدعلى ضياء را به دليل  مسووالن تلويزيون در هفته گذشته نيز س
بيان برخى سخنان درباره سرمربى تيم فوتبال استقالل بعد از بازى 

دربى، ممنوع التصوير اعالم كردند.

بيش از 2500 نسخه نفيس از آثار عالمه حلى 
در كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى

به اتهام توهين به آذرى زبان ها
پخش «فيتيله » متوقف شد

جاى خالى صنف توليدكنندگان ؛
ناكارآمدى اتحاديه هاى صنايع دستى 
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يك هنرمند فعال در زمينه چرم گفت: چند اتحاديه براى توليدكنندگان 
ــتى وجود دارد اما هيچ كدام، كارى از پيش نمى برند، چون  صنايع دس
اساسنامه ندارند. ما به يك تشكل صنفى براى توليدكنندگان نياز داريم.

نيما ذاكرى سعيد، در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعيت وخيم هنرمندان 
صنايع دستى اشاره و بيان كرد: فروشى براى صنايع دستى وجود ندارد و 
همه چيز در يك ركود كامل به سر مى برد. وقتى تقاضاى چندانى وجود 
ــندگان هم از ما صنايع دستى نمى خرند  ندارد، طبيعى است كه فروش

و اين مساله هم به توليد هم به فروش صنايع دستى آسيب مى رساند.
ــاى معاونت صنايع  ــال در زمينه چرم، وعده ه به گفته اين هنرمند فع
ــور، قابليت اجرايى ندارد و هيچ صنف و اتحاديه اى نيست  ــتى كش دس
ــكالت هنرمندان را دنبال كند. بيمه، مهم ترين دغدغه  تا مسايل و مش
هنرمندان بود كه بيش از يك سال است كه قطع شده و برخالف وعده 
و وعيدهاى داده شده، هنوز تدبيرى براى رفع اين مساله درنظر گرفته 
ــتى، كاهش پيدا كرده و  ــگاه هاى صنايع دس نشده است. تعداد نمايش
ــوار است كه  ــرايط وامى كه به هنرمندان تعلق مى گيرد آن قدر دش ش

ترجيح مى دهند عطاى اين وام را به لقايش ببخشند.
ــن صنفى  ــكل گيرى انجم ــه ش ــه اين ك ــخ ب ــعيد، در پاس ذاكرى س
صادركنندگان صنايع دستى تا چه اندازه بر توليد و افزايش ميزان فروش 
تاثير مى گذارد گفت: اين اتفاق، فى نفسه خوشايند است اما آنچه اهميت 

دارد اين كه اعضاى هيات مديره انجمن صادركنندكان بايد قدرت و توان 
اجرايى داشته باشند. وگرنه همان رويه اى كه اتحاديه هاى صنايع دستى 

دنبال كره اند، پيش گرفته مى شود.
وى در ادامه بيان كرد: چندين و چند اتحاديه براى توليدكنندگان صنايع 
دستى وجود دارد اما هيچ كدام، كارى از پيش نمى برند. چون اساسنامه 
ــكل صنفى براى  ندارند. آنچه ما هنرمندان به آن احتياج داريم يك تش
ــازمان ها و  ــد و با س ــت تا پيگير حق و حقوق ما باش توليدكنندگان اس

نهادهاى مرتبط چانه زنى كند.
به گفته ذاكرى سعيد، در حال حاضر پارچه فروش ها و يراق فروشان هم، 
صنايع دستى مى فروشند. كنار خيابان هم مى توان گليم و گبه و كيف 
و جاجيم ديد. همه اينها به خاطر اين است كه ما صنف نداريم تا بازوى 

اجرايى ما باشد.
ــتگاه هاى  ــال در زمينه چرم به ضرورت چانه زنى با دس اين هنرمند فع
مختلف اشاره و بيان كرد: يكى دو هفته اخير، گروهى از آلمان به ايران 
ــدن با اين گروه ديدن كردند اما  آمده بودند. اعضاى وزارت صنعت و مع
اى كاش شرايطى فراهم مى شد كه هنرمندان و صادركنندگان صنايع 
دستى به جايگاهى مى رسيدند كه مى توانستند با اين گروه هاى سياسى 
مالقات داشته باشند و اين مساله ربطى به معاونت صنايع دستى ندارد 

و به توان خود هنرمندان برمى گردد.

ــاره  ــيما درب ــك س ــبكه ي ــريال ش ــم و س ــروه فيل ــر گ  مدي
ــت و تاكيد كرد  ــخن گف ــبكه س ــال توليد اين ش ــريال هاى در ح س
ــالمى، ترويج  ــبك زندگى ايرانىـ  اس ــبكه س ــريا ل هاى اين ش در س

مى شود.
ــريال هاى در حال توليد در شبكه يك  رحمان سيفى آزاد با اشاره به س
سيما گفت: سريال «پشت بام تهران» به كارگردانى بهرنگ توفيقى قرار 

است بعد از «نفس گرم» پخش شود كه اثرى اجتماعى است.
ــريال تصويربردارى  ــر 50 درصد از اين س وى ادامه داد: در حال حاض
شده است و كار همزمان تدوين هم مى شود. اين اثر فضايى خانوادگى 
ــنى عظيم با لوكيشن هاى متعدد بهره  و اجتماعى دارد كه از پروداكش
ــه ايفاى نقش  ــم در اين مجموعه ب ــران زيادى ه ــت و بازيگ گرفته اس

پرداخته اند.
ــيما درباره دغدغه هايى كه قرار  مدير گروه فيلم و سريال شبكه يك س
است در اين سريال مطرح شود، عنوان كرد: يكى از محورهاى اصلى اين 
ــان دهد ، انسان ها بايد مسووليت  سريال اين است كه به مخاطبان نش
ــووليت آينده  ــاس اين حس مس فردى كارهاى خود را بپذيرند و براس
ــاس اين سريال ياد مى گيرند كه همه  خود را رقم بزنند. انسان ها براس
ــوول انتخاب هاى خود  ــايل را تقصير جامعه و افراد نيندازند و مس مس

باشند.

سيفى آزاد درباره «دور دست ها» سريال ديگرى كه اين روزها در حال 
ــريال به  ــت، گفت: حدود 40 درصد از اين س ضبط و تصويربردارى اس
كارگردانى جواد ارشاد تصويربردارى شده است و در اين اثر هم بازيگران 
ــن هاى متعددى بهره گرفته  زيادى حضور دارند. اين سريال از لوكيش
است و غير از تهران، در كرج و ييالقات اطراف تهران و در شمال كشور 
ــن ها به دليل مناظر  ــود. بعضى از اين لوكيش كار تصويربردارى مى ش
طبيعى كه دارند انتخاب شده اند و اين مناظر چشم اندازهاى خوبى را 

در سريال تصوير كرده اند.
ــاره به  ــيما در ادامه با اش ــك س ــبكه ي ــريال ش ــروه فيلم و س مدير گ
ــوژه در نظر  ــه عنوان س ــت ها» ب ــريال «دور دس محورهايى كه در س
ــت ها»  ــريال «دور دس ــت، تصريح كرد: تم اصلى س ــده اس گرفته ش
ــه  ــوان در جامع ــى ت ــه م ــه چگون ــت و اينك ــتاندارد اس ــى اس زندگ
ــود را تغيير ــى خ ــبك زندگ ــتاندارد س ــاس مصرف اس ــى براس كنون

 داد.
ــبكه يك به سبك  ــاره به اينكه در توليد سريال هاى فعلى ش وى با اش
زندگى توجه شده است، اظهار كرد: هر دو سريال «پشت بام تهران» و 
«دور دست ها» و همچنين سريال «نفس گرم» كه اين شب ها از شبكه 
ــى فراوانى دارند و قرار است  يك پخش مى شود نكات اخالقى و آموزش

سبك زندگى ايرانى اسالمى به نوعى در همه آنها ترويج شود.

مدير گروه فيلم و سريال شبكه يك:
ترويج زندگى ايرانى ـ اسالمى، در سريال ها
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اركسترهاى  دولتى 

دوبـاره

 تعطيل  مى شوند؟
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اخباركوتاه خبر

ــت  ــاورزى چهارمحال و بختيارى گفت: برداش معاون امور باغبانى جهادكش
ــاورزى كشور آغاز   شد. سيد طاهر  طالى سرخ كوير از مرتفع ترين مزارع كش
ــت: رويش گل هاى بنفش زعفران در ارتفاعات بام ايران  نوربخش، اظهار داش
محصول ارزشمندى كه در شرايط خشكسالى جايگزين خوبى براى محصوالت 
آبى است. وى با اشاره به اينكه برداشت زعفران در استان آغاز شده است، افزود: 
كاشت و برداشت زعفران شغلى است كه در آن زنان اين منطقه از مردان پيشى 
ــاورزى چهارمحال و بختيارى بيان كرد:  گرفتند.معاون امور باغبانى جهادكش
ــتان برداشت  ــود 400 هزار گرم زعفران از مزارع اس ــال پيش بينى مى ش امس
ــته 25 درصد افزايش يافته است.نوربخش خاطر  شود كه نسبت به سال گذش
ــاورزان به خوبى مى دانند كه طبع گرم پياز زعفران در سرماى  نشان كرد: كش
ــبب رونق كشت زعفران در  ــتان زاگرس بهتر به گل مى نشيند و اين س كوهس
استان مى شود. وى با اشاره به اينكه كاشت زعفران 20 سال گذشته از شهرستان 
بن در استان آغاز شد، گفت: چهارمحال و بختيارى به دليل ارتفاعات و نور خوبى 
كه دارد كيفيت گياهان دارويى كه به صورت صنعتى كشت مى شود در سطح 
ــت.معاون امور باغبانى جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى  بسيار بااليى اس
ــتان، زعفران پرورش داده  تصريح كرد: امسال در 100 هكتار از مزارع اين اس
ــال گذشته 2/5 برابرافزايش  شد كه سطح زير كشت اين محصول نسبت به س

يافته است.

رييس پليس امنيت عمومى استان چهارمحال و بختيارى گفت: 54 واحد صنفى 
متخلف در استان پلمپ و از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى شد.

ــت اجتماعى در  ــت: به منظور ارتقاء امني ــرهنگ پيام كاويانى، اظهار داش س
ــطح اماكن عمومى، جلوگيرى از بروز تخلفات و جرايم صنفى، طرح تشديد  س
ــهركرد  ــطح ش ــاى صنفى و اماكن عمومى در س ــارت بر واحده كنترل و نظ

اجرا شد.
وى با بيان اينكه ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومى در هفته گذشته از بيش 
از 400 واحد صنفى بازديد كردند، افزود: مالكان 108 واحد صنفى اخطار پلمپ 
دريافت كردند. رييس پليس امنيت عمومى استان چهارمحال و بختيارى بيان 
كرد: 54 واحد صنف متخلف به دليل نداشتن پروانه كسب و عدم رعايت قوانين 

و مقررات پلمپ شدند.
ــا مالكان واحدهاى صنفى متخلف كه در  كاويانى تاكيد كرد: نيروى انتظامى ب
ــدام نكنند برخورد قانونى  ــبت به برطرف كردن، معايب خود اق زمان مقرر نس
مى كند. وى با اعالم تداوم و تشديد طرح نظارت بر واحدهاى صنفى در استان 
ــاهده هرگونه تخلف مراتب را از طريق شماره  گفت: شهروندان در صورت مش

110 به نيروى انتظامى اطالع دهند.

استاندار چهارمحال و بختيارى، با تاكيد بر جذب سرمايه هاى قانونى 
ــرمايه گذارى بايد در استان تبديل به  ــتان گفت: استقبال از س در اس

فرهنگ شود.
ــعه صادرات غيرنفتى  ــتكى،در كارگروه توس ــليمانى دش ــم س قاس
ــكالت  ــع مش ــت:براى رف ــار داش ــارى اظه ــال و بختي چهارمح
ــذارى  ــرمايه گ ــذب س ــه ورود و ج ــاز ب ــتان ني ــن اس ــكارى ،اي بي

دارد.
ــته در برخى موارد مشاهده شد كه  ــال هاى گذش به گفته وى،در س
مانع تراشى هاى غيرقانونى برسر راه سرمايه گذاران بخش خصوصى 

در استان ايجاد شده است.
ــاى عمرانى،واگذارى  ــرح ه ــتكى افزود: در اجراى ط ــليمانى دش س
ــتان، بايد بخش خصوصى فعال تر  ــعه صادرات در اس خدمات و توس

باشد.
ــق  ــد از تواف ــح كرد:بع ــارى تصري ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
هسته اى و مساله برجام،زمينه حضور هيات هاى تجارى و بازرگانان 
ــتاى اين فرصت پيش  ــه كه بايد در راس خارجى به ايران رونق گرفت
ــته  ــروى صادرات برداش ــى و خارجى پيش ــى موانع داخل آمده برخ

شود.
ــادرات كاال،  ــى ص ــل اساس ــه داد: اص ــتكى ادام ــليمانى دش س
ــوع در چهارچوب  ــن موض ــت،كه اگر اي ــازار اس ــت پذيرى در ب رقاب
ــتان را به دنبال ــكوفايى اس ــود، ش ــى و قانونى انجام ش اصول اخالق

 دارد.
ــط در استان  به گفته وى، واحدهاى توليدى و صنعتى بزرگ و متوس
در رده هاى توليدى مشابه بايد شركت بازرگانى با هدف تسهيل امور 

بازاريابى و تجارت تشكيل دهند.
ــتكى ،از هزينه باالى حمل و نقل و جابه جايى كاال و  ــليمانى دش س
صادرات، گاليه كرد و گفت: هزينه حمل و نقل، توليد كنندگان استان 

را با مشكل جدى مواجه كرده است.
ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى و مشاور برنامه ريزى و امور  سرپرس
اجرايى استاندار چهارمحال و بختيارى نيز در اين جلسه بر شناسايى 
ــتان با توجه به اينكه صادرات  و بهبود بازارهاى صادراتى كاالهاى اس

استان غيرنفتى است، تاكيد كرد.
ملك محمد قربانپور ادامه داد:با توجه به گسترش و استفاده از فناورى 
اطالعات و فضاى مجازى، براى انتخاب بازارهاى هدف صادرات كاالى 

استان بايد تالش بيشترى انجام شود.
ــال و بختيارى بايد  ــش توليدى در چهارمح وى ادامه داد:فعاالن بخ
هدفمند و مطابق برنامه ريزى،توليدات صادرات گرا در استان را رونق 

بخشند.
ــان و فعاالن بخش خصوصى، اتاق بازرگانى   در اين نشست كارشناس
و گمرك، موانع و مشكالت صادرات كاال در چهارمحال و بختيارى را 

تشريح كردند.

معاون امور باغبانى جهادكشاورزى 
اعالم كرد؛

آغاز برداشت طالى سرخ كوير

رييس پليس امنيت عمومى استان:
54 واحد صنفى متخلف 

پلمپ شدند

استاندار:
سرمايه گذارى، به فرهنگ تبديل شود

ــال و بختيارى و امام جمعه  نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــاى احياء  ــينى را يكى از عرصه ه ــهركرد اربعين حس ش
ــت و اظهاركرد: زيارت اربعين  ــينى دانس شعارهاى حس
ــانى به زائران  ــازى براى خدمت رس ــينى و زمينه س حس
حسينى در اربعين حسينى، گام برداشتن در يك حركت 
ــينى و نهضت   ــند و زنده شدن شعائر حس زيباى خداپس
ــت. حجت االسالم والمسلمين محمدعلى نكونام  كربال اس
در جلسه مسووالن ستاد مردمى اربعين حسينى و موكب 
قمربنى هاشم (ع) استان كه در دفتر نماينده ولى فقيه در 
ــد، پيوند و برقرارى ارتباط قلبى و عاطفى  استان برگزارش
ــيعيان  ــين(ع) را از افتخارات ش با حضرت اباعبداهللا الحس
ــيعيان و محبان اهل بيت  دانست و خاطرنشان كرد: ما ش
ــيده ايم  عصمت وطهارت(ع) به اين باور و اعتقاد قلبى رس
ــتى كه انسان را از  كه در اين طوفان عظيم عالم، تنها كش
غرق شدن در امواج سهمگين بالها و طوفان نجات مى دهد، 

كشتى امام حسين (ع) است.
ــهركرد با تاكيد بر اينكه هيچ چيز نمى تواند  امام جمعه ش
ــينى جدا كند تصريح كرد: باور به امام  ما را از اين باور حس
ــين(ع) از نعمت هاى خداى متعال در حق شيعيان و  حس
مسلمانان است كه پروردگار آن را همچون درختى در دل 
اولياء و شيعيان غرس كرده و ريشه دوانده است و ما هم بر 
خود مى باليم كه تفّضل الهى شامل حال ما شده و محبت 
ــده و اين پيوند  ــاى ما غرس ش ــين (ع) در دل ه امام حس

روزبه روز مستحكم تر از گذشته مى شود.
ــينى در  ــلمين  نكونام اربعين حس ــت االسالم و المس حج
ــينى را داراى جايگاه رفيع و ويژه دانست و  ــتگاه حس دس
گفت: زيارت اربعين را يكى از نشانه هاى مومن و اهل ايمان 
برشمرده اند؛ يعنى اگر انسان مؤمن بايد تدين و ايمانش به 

معناى واقعى كلمه اثبات شود و ظهور و بروز پيدا كند بايد
به زيارت اربعين جامه عمل بپوشاند؛ زيرا كه بروز و ظهور 

ايمان با زيارت اربعين محقق مى شود.
نماينده ولى فقيه در استان در همين راستا به برپايى موكب 
قمربنى هاشم (ع) استان چهارمحال و بختيارى در جهت 
خدمت رسانى به زائران اربعين حسينى در مسير نجف به 
ــاره كرد و افزود: زائر امام حسين(ع) و خدمت به  كربال اش
زائر امام حسين(ع) نزد خداى متعال و اهل بيت عصمت و 
طهارت(ع) از جايگاه و ارزش بسيار بااليى برخوردار است 
ــت كه استان ما نيز در  كه در همين عرصه توفيق شده اس

خدمت رسانى به زائران سهيم باشد.
حجت االسالم و المسلمين  نكونام برنامه پياده روى اربعين 
حسينى(ع) را عرصه اى براى حيات بخشى به اسالم دانست 
ــال گذشته مشاهده  و تصريح كرد: در اربعين حسينى س
كرديد كه، ميليون ها مسلمان از سراسر جهان و محبان اهل 
بيت عصمت و طهارت كه اهل تسنن نيز در ميان آنها بودند 
مانور عظيم مسلمانان را آفريدند كه انعكاس جهانى آن، به 
عنوان بزرگ ترين گردهمايى مسلمانان جهان، زمينه ساز 
ــتحكام و تقويت پيوند  افتخار و عظمت دنياى اسالم و اس
ــالم و شعائر  ــالم و اهل بيت(ع) شد و علم اس شيعه با اس

ــت  ــالمى را در جهان بلند و ترويج كرد و ترس و وحش اس
بزرگى را در دل دشمنان ايجاد كرد.

رييس شوراى فرهنگ عمومى استان با اشاره به برنامه ريزى 
ــراى برگزارى هر چه  ــازى دولت عراق و ايران ب و زمينه س
ــال گفت: امسال  باشكوه تر مراسم پياده روى اربعين امس
هم دولت عراق و هم دولت ايران مصمم تر و با عزم راسخ و 
با تمام توان وارد عمل شده اند و تمام تالش و توان خود را 
براى برگزارى هر چه باشكوه تر اين مراسم مهم و ارزشمند به 
كارگرفته اند. حجت االسالم و المسلمين  نكونام ايجاد موكب 
در مسير نجف و كربال به نام استان به منظور خدمت رسانى 
ــمند براى  ــى ماندگار و ارزش ــينى را حركت به زائران حس
ــير نجف به كربال  ــت و گفت: موكب ها در مس استان دانس
ــانى به زائران حسينى شكل مى گيرد  با هدف خدمت رس
و انواع خدمات در اين موكب ها به زائران عرضه مى شود و 
عراقى ها نيز با فداكارى، اخالص و بزرگوارى به زائران اربعين 
حسينى خدمت مى كنند كه در اين بين استان چهارمحال 
و بختيارى نيز توفيق يافته كه همچون قطره كوچكى در 
اين درياى عظيم، سهيم شود و بتواند خدمت رسان زائران 

حسينى باشد.
ــه متوليان و  ــاب ب ــتان خط ــه در اس ــى فقي نماينده ول
دست اندركاران اين برنامه عظيم تاكيدكرد: بايد برنامه ريزى 
ــال هاى آينده به گونه اى باشد كه  ــازى براى س و زمينه س
استان نهادينه تر و ريشه اى تر در اين كار عظيم سهيم باشد 

و بتواند نقش بيشتر و اساسى تر را در خدمت رسانى به زائران 
حسينى ايفا كند.

حجت االسالم و المسلمين  نكونام افزود: بنا است امسال در 
مراسم پياده روى اربعين حسينى و خيل عظيم جمعيتى 
ــال به 30 ميليون نفر برسد،  كه پيش بينى مى شود امس
استان چهارمحال و بختيارى خدمتگزار و زمينه پذيراى از 

200 هزار نفر از زائران را فراهم سازد.
ــتان و امام جمعه  پيش از بيانات نماينده ولى فقيه در اس
شهركرد، قاسم سليمانى استاندار چهارمحال و بختيارى 
ــردم چهارمحال و  ــزرگ ترين افتخارات م گفت: يكى از ب
بختيارى در طول تاريخ بعد از اسالم، مزين بودن به مدال 

عاشقى و خادمى اهل بيت عصمت و طهارت است.
ــينى را يكى از مصاديق  سليمانى، پياده روى اربعين حس
ــيعه از  ــت و افزود: وحدت ش ــيعيان دانس بارز وحدت ش
رمزهاى رسيدن به موفقيت و پيروزى در برابر توطئه هاى 
ــتادگى در برابر ابرقدرت هاى جهان  استكبارجهانى و ايس
ــير نجف به كربال به نام  است. وى راه اندازى موكب در مس
ــعار «هر نفر ميزبان يك زائر حسينى»  استان و انتخاب ش
ــت و گفت: پذيرايى از 200 هزار  را اقدامى ارزشمند دانس
زائر حسينى، احداث يك جايگاه ثابت در كربال براى پذيرايى 
ــى در ساخت و  ــينى در آينده و سرعت بخش از زائران حس
ــهد از اولويت هاى  بهره بردارى از زائرسراى استان در مش

كارهاى فرهنگى استان محسوب مى شود.

ابالغ راى
8/413 كالســه پرونده: 93-911 شــماره دادنامه: 94/4/31-234 
مرجع رسيدگى: شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
بانك مهر اقتصاد به نمايندگى حميد نورى به نشــانى خ توحيد جنب 
تاالر فرشچيان پالك 3. وكيل: خانم ها سميه سلمانى و نجيمه محمدى 
به نشانى خ رباط بعد از كوه استاد شهريار طبقه فوقانى صنايع چوبى 
سپيدار دفتر وكالت اقارب پرســت خواندگان: 1- عمران كاويانى 2- 
رضا نورى 3- لطف اله نورى 4- خيراله ملكى همگى مجهول المكان 
خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بخشى از وجه چك شماره 
1276-79377817 مورخ 93/9/3 به انضمام خســارت تاخير تاديه 
و هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله وكيل گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا در 
خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد به نمايندگى حميدنورى به طرفيت 
خوانــدگان 1- عمران كاويانــى 2- رضا نورى 3- لطــف اله نورى 
4- خيراله ملكى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بخشى از 
وجه چك به شــماره 1276/793778/17 عهده بانك ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حاضر 
نگرديده و اليحــه دفاعيه اى به شــعبه ارائه ننموده بر شــورا ثابت 
اســت لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 ق. آ. د. م حكم بر محكوميت تضامنى بــه خواندگان به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 345/000 بابت هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و همچنين خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررســيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى به عهده اجراى احكام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد كه راى صادره غيابى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. 

م الف 21299 شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/414 كالسه پرونده:94-598 شماره دادنامه: 706- 705 - 94/7/20 
مرجع رسيدگى: شعبه هفده شوراى حل اختالف خواهان: مجيد زارعى 
سودانى به نشانى اصفهان، خيابان زينبيه، شهرك سرو ميدان صدف 
نبش كوچه هميشه بهار به وكالت منصور برشان به نشانى اصفهان 
خيابان شــريعتى غربى، نبش كوچه 11 آفــاق مجتمع تجارى ادارى 
رامتين 3 طبقه اول واحد 1  خوانده رضا ثمرى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه با عنايت بــه محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
مجيد زارعى سودانى با وكالت منصور برشان به طرفيت آقاى رضا 
ثمرى به خواســته مطالبه مبلغ يازده ميليون و پانصد و بيست هزار 
ريال وجه چك به شماره هاى  702658-92/9/20 (4/400/000 ريال) 
و 703826-92/11/19 (3/000/000 ريــال) و 92/10/15-702699 
(4/120/000 ريال) به عهده بانك ســپه گلپايگان بــه انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به اســتناد 
مواد 310، 313 قانون تجارت 198-519-522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ يــازده ميليون و 
پانصد و بيســت ريال بابت اصل خواسته يكصد و هشتاد هزار ريال 
و هزينه نشــر آگهى تا اجراى كامل حكم و حق الوكاله طبق تعرفه و 
هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران بر عهده اجــراى محترم احكام مى 
باشــد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى 
باشد.م الف:21295 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ راى

8/421 كالســه پرونده: 93-913 شــماره دادنامه: 94/6/28-412 
مرجع رسيدگى: شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
بانك مهر اقتصاد به نمايندگى حميد نورى با وكالت ســميه سليمانى 
و نجيمه محمدى  خ توحيد جنب تاالر فرشــچيان پ3 وكيل مشتركا 
سميه ســليمانى و نجيمه محمدى خ رباط بعد از كوى استاد شهريار 
طبقه فوقانى صنايع چوبى ســپيدار خوانــدگان: 1- عمران كاويانى 
2- رضا نورى 3- لطف اله نــورى 4- خيراله ملكى همگى خواندگان 
به نشانى خ رباط خ علم الهدى كوى نگين محله صدف مجتمع محمود 
ط 3  خواســته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بخشى از چك شماره 
1276-79377817 مورخ 93/9/3 بانك ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى  
با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شورا در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد به نمايندگى حميدنورى 
با وكالت ســميه ســليمانى و نجميه محمدى به طرفيــت خواندگان 
1- عمران كاويانى 2- رضا نورى 3- لطف اله نورى 4- خيراله ملكى 
به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بخشــى از وجه چك به 
شــماره 79377817/1276-1393/9/3 عهده بانك ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اينكه خواندگان با توجه به ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى 
حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به شــعبه ارائه ننموده بر شــورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 ق. آ. د. م حكم بر محكوميت تضامنى به خواندگان به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 370/000 بابت هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و همچنين خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررســيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى به عهده اجراى احكام مى 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد كه راى صادره غيابى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. 

م الف 22517 شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/419 كالســه پرونده:94-462 شــماره دادنامه: 638 - 94/7/28 

مرجع رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف خواهان: اصغر كريمى 
به نشــانى اصفهان زينبيه، دارك، كوچه 45 جنب قرض الحســنه آل 
ياسين كوچه شــهيد مظاهرى پالك 23  خوانده 1- عباسعلى يعقوبى 
2- اسماعيل قلعه سفيدى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه يك 
فقره چك شــماره 411172-87/7/16 به مبلغ 1/100/000 ريال به 
انضمام مطلق خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه و هزينه نشر 
آگهى با عنايت به محتويــات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
اصغر كريمى به طرفيت آقاى 1- عباســعلى يعقوبى 2- اســماعيل 
قلعه ســفيدى به خواســته مطالبه مبلغ 1/100/000 ريال وجه چك 
به شــماره  411172-87/7/16  به عهده بانك كشاورزى به انضمام 
مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى در 
جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد 
كه به اســتناد مواد 310، 313 قانون تجارت 522-519-515-198 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
1/100/000 ريال بابت اصل خواســته 185/000 ريال و هزينه نشر 
آگهى تا اجراى كامل حكم و حق الوكاله طبق تعرفه و هزينه دادرسى 
و همچنين خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
87/7/16  تــا تاريخ اجراى چك و هزينه نشــر آگهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد..م الف:21283 شعبه 27 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

8/418 كالسه پرونده:94-416 شماره دادنامه: 559 - 94/7/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه 25 شــوراى حل اختالف خواهان: اصغر كريمى به 
نشانى اصفهان زينبيه، دارك، كوى طالب پالك 22  خوانده خانم آذر 
مصرى كادر قلعه مجهول المكان با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صــدور راى مينمايد. راى قاضى شــوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت خانم آذر مصرى 
كادرقلعه به خواســته مطالبــه مبلغ 3/100/000 ريــال وجه چك به 
شماره  337616-89/3/20  به عهده بانك كشاورزى به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 
310، 313 قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخــت مبلغ 3/100/000 ريال 
بابت اصل خواســته 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين 

خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 89/3/20  تا 
تاريخ اجراى حكم و هزينه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد..م الف:21285 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ راى

8/417 كالســه پرونده:94-453 شــماره دادنامه: 565 - 94/7/27 
مرجع رسيدگى: شعبه 25 شوراى حل اختالف خواهان: اصغر كريمى 
به نشــانى اصفهان زينبيه، دارك، كوى طالب كوچه 45 كوچه شهيد 
مجتبى مظاهرى پالك 22  خوانده 1- مرادعلى معصومى 2- حســن 
معصومى مجهول المكان با عنايت بــه محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى اصغــر كريمى به طرفيت آقــاى 1- مرادعلى معصومى 
2- حسن معصومى به خواســته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال وجه 
چك به شــماره  544112-88/3/18  به عهده بانك ســپه به انضمام 
مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه 
كه ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خواندگان على رغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى 
در جلســه رســيدگى حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات 
مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعــوى خواهان عليه خواندگان ثابت به 
نظر مى رسد كه به استناد مواد 310، 313 قانون تجارت 515-198-

519-522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواسته 160/000 ريال و 
هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
چك موصوف 88/3/18  تــا تاريخ اجراى چك و هزينه نشــر آگهى

 در حق خواهــان صــادر و اعالم مى نمايــد راى صــادره غيابى و 
ظرف مهلــت بيســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى در اين
 شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظر خواهــى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد..
م الف:21286 شــعبه 25 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان 

اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

8/202 شماره:1394/04/121193 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكدرب باغ پالك شماره 298 فرعى از شــماره 127- اصلى واقع در 
دستجرد جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى 
به نام غالمرضا اباذرى  فرزند محمد و غيره در جريان ثبت اســت و 
عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 94/9/18 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لــذا به موجب اين آگهــى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در 
محل حضور يابند و اعتراضات مالكيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد.تاريخ انتشار:94/8/18 م الف: 229 عباسعلى عمرانى - رئيس اداره 

ثبت اسناد وامالك نطنز

اربعين حسينى يكى از عرصه هاى احياء 
شعائر حسينى است
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 ششمين همايش كاربردپذيرى با هدف ارائه ايده و خدمات كاربردى در حوزه 
فناورى اطالعات با حمايت سازمان فناورى اطالعات برگزار مى شود.

روز جهانى كاربردپذيرى رويدادى يك روزه است كه به طورهمزمان در سراسر 
جهان با حضور افرادى از صنايع مختلف، فعاالن حوزه آموزش و نمايندگانى 
ــترك شامل اطمينان از ارائه  از سازمان هاى خصوصى و دولتى با هدفى مش

خدمات و محصوالتى كه زندگى را ساده تر و راحت تر كند، برگزار مى شود.
همزمان با اين رويداد، در ايران نيز در راستاى كاربردى كردن ايده هاى مرتبط 
ــود ــى تحت عنوان كاربردپذيرى برگزار مى ش با فناورى اطالعات، همايش
ــنبه 21 آبان ماه جارى با حمايت  ــمين همايش كاربردپذيرى پنج ش شش
سازمان فناورى اطالعات ايران و سازمان نظام صنفى رايانه اى استان تهران در 
پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) برپا 
مى شود و جايزه كاربردپذيرى براى دومين سال متوالى به محصوالت برگزيده، 
اعطا خواهد شد. انتخاب محصوالت برتر جايزه كاربردپذيرى به انتخاب هيات 
داوران متشكل از اساتيد دانشگاهى و فعاالن صنفى فناورى اطالعات با تمركز 
ــى هفت ويژگى يادآورپذيرى،  بر روى تجربه كاربرى و كاربردپذيرى و بررس
ــى پذيرى و ايمنى  آموزش پذيرى، امكانات، كارآيى، يافت پذيرى و دسترس
صورت خواهد پذيرفت.محورهاى ارسال مقاله به اين همايش را نيز نوآورى 
ــرى،  نوآورى در طراحى محصوالت  در تجربه كاربرى، نوآورى در كاربردپذي

ديجيتال و نوآورى در طراحى تعاملى، تشكيل مى دهند.

ــت گرافن را با سيستم هاى ميكرو  ــه فناورى ماساچوس دانشمندان موسس
ــتم بصرى مادون قرمز  ــيليكون ادغام كردند و يك سيس الكترومكانيكى س
ــان داد كه مى توان  ــفاف، منعطف و كم هزينه ساختند.آزمايش هاى نش ش
ــان در دماى اتاق  ــايى نشانه هاى حرارتى يك انس از اين فناورى براى شناس
ــتفاده كرد.يك حسگر گرمايى مى تواند بر روى  بدون سردكننده برودتى اس
يك اليه گرافن قرار گرفته كه آن را شفاف و منعطف مى كند.مفهوم توانايى 
مشاهده در نور مادون قرمز براى كمك به مبارزه با دشمنان در تاريكى براى 
چندين دهه مورد بررسى بوده است. اين فناورى در زندگى واقعى به ارتش، 
پليس، آتش نشانان و سايرين براى انجام موفق عمليات شان در شب و شرايط 
ــازندگان و  ــاورى مذكور همچنين به س دودگرفتگى كمك خواهد كرد.فن
ــايى تجهيزات يا مدارات با حرارت باال كمك  ــاختمان در شناس بازرسان س
خواهد كرد. اما در حال حاضر، بسيارى از اين سيستم ها به سردكننده برودتى 
براى فيلتر كردن تابش زمينه يا نويز براى ساخت يك تصوير قابل اطمينان 
نياز دارند.اما اين رويكرد، طراحى اين دستگاه هاى تصويربردارى را پيچيده تر 

كرده و بر هزينه و حجم دستگاه افزوده است.

با حمايت سازمان فناورى اطالعات؛

ششمين همايش كاربردپذيرى 
فناورى اطالعات برگزار مى شود

تحولى در فناورى ديد در شب
 با كمك گرافن

باورش سخت است كه هنوز 57 درصد مردم جهان كه در 
كشورهاى فقير يا در مناطق روستايى زندگى مى كنند، 

از نعمت دسترسى به اينترنت محروم اند.
سازمان ملل مى گويد اين رقم تا سال 2020 بايد به 

ــازمان اقرار  نصف كاهش يابد؛ هر چند خود اين س
مى كند كه بعيد است اين اتفاق بيفتد. با اين حال 

بررسى ها نشان مى دهد تا پايان امسال تعداد 
كاربران اينترنت پنج درصد افزايش خواهد 

ــاكان اين خبر بدى براى  يافت و البته كم
حاميان سرسخت اينترنت نظير كمپانى 
ــبوك و مديرش مارك زاكربرگ  فيس
است. آن هم كسى كه هدفش را مرتبط 
ــم از طريق  ــان ها به ه كردن همه انس
ــق آن را  ــالم كرده و تحق اينترنت اع

مهم ترين چالش  نسل امروز مى داند.
ــى به  ــت دسترس زاكربرگ معتقد اس
ــديد در جهان  اينترنت به پايان فقر ش

مى انجامد. 
ــان مهم ترين  ــر كارشناس در حال حاض

ــعه اينترنت در جهان را  مشكل براى توس
ــازمان  كمبود بودجه مى دانند. چنان كه س

ملل متحد در يكى از گزارش هاى خود درباره 
ــد: «در  ــاره مى كن ــت در جهان اش وضع اينترن

بسيارى از فقيرترين كشورهاى جهان، در حالى كه 
وجود اينترنت و پهناى باند مى تواند به توسعه بينجامد 

و بسيارى از مشكالت را حل كند، كماكان ارائه خدمات 
عمومى پهناى باند گران  است و همين موضوع به عنوان 
عاملى بازدارنده، سرعت توسعه اينترنت در اين مناطق 

را كند كرده است.»
ــاحت بسيارى از كشورها  مشكل ديگر اين است كه مس
ــوال در چنين  ــكيل مى دهد. اص ــق بيابانى تش را مناط
مناطقى زيرساخت هاى سيم كشى تلفن ثابت و برج هاى 

مخابراتى وجود ندارد.
مزاياى اينترنت جهانى

ــت فراگير در جهان محقق  تصور كنيد اگر روياى اينترن
ــيل،  ــوانح طبيعى همچون س ــود، در صورت بروز س ش
سونامى و زلزله كار امدادرسانى و پيدا كردن مجروحان 
ــى تلفن  و مفقودانى كه احتماال هر يك از آنها يك گوش
همراه هوشمند متصل به اينترنت در جيب خود دارند تا 

چه اندازه آسان خواهد شد.
ــيارى از كشورهايى كه  ــان مى دهد در بس مطالعات نش
ــاخت هاى  ــكارى و نبود زيرس ــكل بي اين روزها با مش
ــد، رواج تجارت  ــت به گريبانن ارتباطى و اقتصادى دس
ــت موثرى براى  ــر وب مى تواند رهياف جهانى مبتنى ب
ــگرى و ايجاد زمينه هاى  ــتغال، توسعه گردش ايجاد اش
ــان موفق  ــد. كارآفرين ــرمايه گذارى باش ــراى س تازه ب
ــادى براى  ــاى بكر زي ــوز زمينه ه ــان معتقدند هن جه

سرمايه گذارى، به ويژه در دو قاره آسيا و آفريقا وجود دارد 
كه توسعه اينترنت و فراهم شدن دسترسى بخش وسيعى 
از جمعيت اين دو قاره به شبكه جهانى وب، به شناسايى 
ــرمايه گذارى در  ــتعدادها و قابليت هاى س و معرفى اس
ــر مى تواند زمينه  اين مناطق كمك خواهد كرد. اين ام
ــايد به  ــا را فراهم كند و ش ــن قاره ه ــروت در اي توليد ث
ــتقيم زمينه اى براى ريشه كنى فقر  اين ترتيب، غيرمس
ــران زده جهان  ــيارى از مناطق بح ــنگى در بس و گرس

باشد.
اگر بخواهيم به طرح هاى رايج توسعه اينترنت در جهان 
از طريق خطوط مخابراتى فيبرنورى و غيره تكيه كنيم، 
ــر در جهان  ــق اينترنت فراگي ــى از تحق خبرهاى خوش
ــنيد. اين روزها كارآفرينان و مديران موفق  نخواهيم ش
دنياى تجارت الكترونيك مى گويند راه حل اين موضوع 

در دو كلمه خالصه مى شود: دنبالش بگرد!
ــت كه چطور كمپانى ها مى توانند  ــكل ديگر اين اس مش
ــرعت و با هزينه اى ارزان بسازند.  هزاران ماهواره را به س
ــاخت 900 ماهواره را به كمپانى  «وان وب» سفارش س
ــت، به اين صورت كه ــوى االصل ايرباس داده اس فرانس

 هر روز چهار ماهواره ساخته شود. 
گفته مى شود بيشتر اين ماهواره ها قرار است در اياالت 
ــود. به اين ترتيب بايد فرآيند ساخت  متحده ساخته ش
ــورد بازبينى قرار  ــازده صنعتى م ــيع و ب در مقياس وس
ــراى صنعت جهان در مقطع  گيرد و اين اتفاق مهيجى ب
ــد اگر همه  كنونى خواهد بود. با اين حال به نظر مى رس
ــبكه  ــه پيش برود، بزودى اصطالح «ش چيز طبق برنام
ــود نزديك تر خواهد  ــه معناى حقيقى خ جهانى وب» ب

شد.

وان وب
 (OneWeb ــى وان وب ( ــرح: كمپان ط
ــش از  ــا پرتاب بي ــا ب ــت ت درصدد اس
ــى  ــواره كوچك، دسترس 600 ماه
ــرعت را براى  ــت پرس به اينترن

كاربران فراهم كند.
ــكان: ماهواره ها در مدارى  م
به ارتفاع 1200 كيلومتر به 
دور زمين خواهند چرخيد. 
به عبارت ديگر آنها نسبت 
به ماهواره هاى فعلى كه 
ــه  ــا را ب ــى م دسترس
اينترنت فراهم مى كند 
ــاع 35400  و در ارتف
كيلومترى سطح زمين 
ــيار  ــده اند، بس واقع ش
نزديك تر هستند. فاصله 
ــرعت ارسال  كوتاه تر، س
ــش  ــيگنال ها را افزاي س

مى دهد.
ــى وان وب را  ــك: كمپان مال
ــرى مى كند  ــر راهب گرگ ويل
ــون، از بازرگانان  كه ريچارد برانس
ــن گلكتيك، حامى  كمپانى ويرجي

آن است.
ــت اين اقدامات گام  ــون معتقد اس برانس
ــكاف بين ثروتمندان  موثرى براى پر كردن ش

و فقرا در جهان خواهد بود.
ــن 1/5 تا  ــراى اين پروژه بي ــرآورد اوليه از اج هزينه: ب

دو ميليارد دالر است.
ــت كه خدمات اين سرويس از  زمان: پيش بينى شده اس

سال 2019 آغاز شود.
فيسبوك

طرح: فيسبوك هواپيماى بدون سرنشينى به نام عقاب 
(Aquila) براى ارائه سيگنال هاى اينترنت ساخته است. 
اين هواپيما به كلى با سلول هاى خورشيدى پوشيده شده 
ــر دارد؛ تقريبا به اندازه  و بال هايى بزرگ به طول 43 مت
ــدى كوكس، مدير  بال هاى هواپيماى بوئينگ 737. ان
ــه ماهه  ــن هواپيما براى پرواز س اين پروژه مى گويد: اي
در ارتفاع 18 كيلومتر از سطح زمين ساخته شده است. 
ــرعت تا  ــزر براى ارائه اينترنت پرس اين هواپيماها از لي
گستره اى به شعاع 80 كيلومتر در سطح زمين استفاده 

خواهند كرد.
ــبوك مى گويد ظرف چند  ــرگ، مدير فيس زمان: زاكرب
ــت و اشكاالتش را برطرف  ماه آينده اين سامانه ها را تس
خواهيم كرد و به اين ترتيب مى توانيم نسبت به عملكرد 

مطلوب آنها مطمئن شويم.

 درصد مردم جهان كه در 
كشورهاى فقير يا در مناطق روستايى زندگى مى كنند، 

از نعمت دسترسى به اينترنت محروم اند.
سازمان ملل مى گويد اين رقم تا سال 2020 بايد به 

ــازمان اقرار  نصف كاهش يابد؛ هر چند خود اين س
مى كند كه بعيد است اين اتفاق بيفتد. با اين حال 

بررسى ها نشان مى دهد تا پايان امسال تعداد 
كاربران اينترنت پنج درصد افزايش خواهد 

ــاكان اين خبر بدى براى  يافت و البته كم
حاميان سرسخت اينترنت نظير كمپانى 
ــبوك و مديرش مارك زاكربرگ  فيس
است. آن هم كسى كه هدفش را مرتبط 
ــم از طريق  ــان ها به ه كردن همه انس
ــق آن را  ــالم كرده و تحق اينترنت اع

مهم ترين چالش  نسل امروز مى داند.
ــى به  ــت دسترس زاكربرگ معتقد اس
ــديد در جهان  اينترنت به پايان فقر ش

ــان مهم ترين  ــر كارشناس در حال حاض
ــعه اينترنت در جهان را  مشكل براى توس

ــازمان  كمبود بودجه مى دانند. چنان كه س
ملل متحد در يكى از گزارش هاى خود درباره 

ــد: «در  ــاره مى كن ــت در جهان اش وضع اينترن
بسيارى از فقيرترين كشورهاى جهان، در حالى كه 

وجود اينترنت و پهناى باند مى تواند به توسعه بينجامد 
و بسيارى از مشكالت را حل كند، كماكان ارائه خدمات 
عمومى پهناى باند گران  است و همين موضوع به عنوان 
عاملى بازدارنده، سرعت توسعه اينترنت در اين مناطق 

وان وب
ــى وان وب ( ــرح: كمپان ط

ــش از  ــا پرتاب بي ــا ب ــت ت درصدد اس
ــى  ــواره كوچك، دسترس 600 ماه
ــرعت را براى  ــت پرس به اينترن

كاربران فراهم كند.
ــكان: ماهواره ها در مدارى  م

به ارتفاع 1200
دور زمين خواهند چرخيد. 
به عبارت ديگر آنها نسبت 
به ماهواره هاى فعلى كه 
ــه  ــا را ب ــى م دسترس
اينترنت فراهم مى كند 

ــاع  و در ارتف
كيلومترى سطح زمين 
ــيار  ــده اند، بس واقع ش
نزديك تر هستند. فاصله 
ــرعت ارسال  كوتاه تر، س
ــش  ــيگنال ها را افزاي س

مى دهد.
ــى وان وب را  ــك: كمپان مال
ــرى مى كند  ــر راهب گرگ ويل
ــون، از بازرگانان  كه ريچارد برانس
ــن گلكتيك، حامى  كمپانى ويرجي

آن است.
ــت اين اقدامات گام  ــون معتقد اس برانس
ــكاف بين ثروتمندان  موثرى براى پر كردن ش

و فقرا در جهان خواهد بود.

رقابت غول هاى فناورى جهان

اخطار  اجرائى
8/406 شماره 136/94 به موجب راى شــماره 487-94/03/31 حوزه 
8 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محمد رضا بيرجندى مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 
50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى  نشر آگهى 180/000 
ريال هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سر 
رسيد چك 798430-93/03/25 تا تاريخ وصول توسط اجراى احكام و 
پرداخت نيم عشــر اجرايى در حق محكوم له احمد امينى نصر به نشانى 
بازار بزرگ سراى تاالر مغازه روبرو  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 خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و 
اگر  مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21870 دفتر شعبه 8 شوراى 

حل اختالف اصفهان
مزايده

8/122 اجراى احكام شــعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد 
در پرونده كالســه 940200 ج 14 به طرفيت خواهــان 1- اميررضا 
طباطبايى پور 2- نازيال طباطبايى پور بــا وكالت آقاى آرش انورى 
زاده و خواندگان 1- فخرالسادات طباطبايى پور با وكالت الهام نساج 
به نشانى اصفهان، دروازه شــيراز، بن بست هاله، مجتمع 556، ط 2، 
واحد 3 . 2- شهره نوايى به نشانى اصفهان، خ حكيم نظامى، ك سنگ 
تراشــى هاى غربى، سمت راست، جنب بسن بســت ماه 3، پ 41. 3- 
محمدرضا طباطبايى پور به نشانى اصفهان، خ حكيم نظامى، ك سنگ 
تراشى هاى غربى، سمت راست، جنب بن بست ماه 3، پ 41. فعال زندان 
اسدآباد. به خواسته دستور فروش ملك جلسه مزايده اى در روز سه 
شنبه مورخ 94/9/3 ساعت 10/30 -10 در محل اجراى احكام شعبه 
4 حقوقى اصفهان واقع در خ شهيد نيكبخت، 200 متر بعد از ساختمان 
مركز به سمت شيخ صدوق، ساختمان اجراى احكام حقوقى در طبقه 
ســوم، واحد 6 برگزار نمايد كه در اين خصوص مــال مورد مزايده 
عبارت است از 6 دانگ پالك ثبتى 5000/23339 بخش 5 ثبت اصفهان 
به نشانى اصفهان، خ آپادانا، بن بســت شهيد محمد حيدرى، پ 234، 
كد پستى 8165885153 كه طبق نظر كارشناس دادگسترى ملك فوق 
به صورت يك باب منزل مسكونى نيمه قديمى است كه از دو طرف به 
گذر از سمت شمال شرق و از سمت جنوب به كوچه باغ كاج راه دارد، 
ضلع جنوبى آن كال به كوچه باغ كاج است و در طرح هاى شهردارى 
نيز مقدارى عقب نشينى در زمان بازسازى جهت آن پيش بينى شده 
است. ساختمان محل به صورت دو طبقه مجزا با ديوارهاى آجرى و 
ســقف هاى تيرآهن و آجر، نازك كارى و رنگ فرسوده، آشپزخانه 
كاشــى كارى با كابينت فلزى، سرويس بهداشــتى و حمام، درب و 
پنجره پروفيل و شيشــه، داراى حياط با كف فــرش موزاييك، نماى 
ساختمان سنگ، ديوارهاى سيمان شسته، داراى انشعابات آب، برق 
و گاز مى باشد. مســاحت عرصه پالك فوق 498/05 متر مربع باشد 
ملك فوق در حال حاضر در تصرف خواهان مى باشــد. لذا با توجه 
به موارد فوق و كليه عوامل موثر در قضيه، ارزش عرصه پالك فوق 
مبلغ 28/320/000/000 ريال و ارزش اعيانى و متعلقات و انشعابات 
معادل 475/200/000 ريال و جمــع كل ارزش عرصه و اعيان پالك 
فوق به مبلــغ 28/795/200/000 ريال مى باشــد. طالبين خريد مى 
توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده از ملك فوق واقع در آدرس اعالمى 

بازديد نمايند كسانى حق شركت در جلسه مزايده را دارند كه حداقل 
10 درصد از مبلغ مزايده را به همراه داشته باشند. برنده مزايده فردى 
است كه باالترين قيمت را ارائه دهد. م الف 21356 اجراى احكام شعبه 

14 دادگاه حقوقى اصفهان 
حصر وراثت

8/393 آقــاى اكبر رحيمى داراى شناســنامه شــماره 3  به شــرح 
دادخواســت به كالســة 217/94  دفتر شــعبه اول حقوقى و حسبى 
شــوراى حل اختالف تيران از اين شورا درخواســت گواهى حصر 
وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان على جان رحيمى 
ورپشتى بشناســنامه 25 در تاريخ 1393/9/30 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
اكبر رحيمى ش.ش 3 به عنوان فرزند ذكــور متوفى 2- طيبه رحيمى 
ش.ش 22 . 3- زهرا رحيمى ورپشــتى ش.ش 4 به عنــوان فرزندان 
اناث متوفى 4- كبرى شجاعى ورپشتى ش.ش 1408به عنوان همسر 
متوفى او به غير ازنامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف 289 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى 

حل اختالف تيران 
حصر وراثت

8/392 خانم افسانه افشارى داراى شناســنامه شماره 18  به شرح 
دادخواســت به كالســة 107/94  از اين دادگاه درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عليرضا يگانى 
بشناســنامه 1479 در تاريخ 1394/3/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- محمد 
يگانى ش ملى 1080504631 . 2- طاها يگانى ش ملى 1081219009 
فرزنــدان ذكور متوفــى 3- رويا يگانــى ش. ملــى 1080308441 . 
4- نازنين زهرا يگانى ش ملــى 1080952241 فرزندان اناث متوفى 
5- افسانه افشارى ش. ش 18 همســر متوفى شايان ذكر است ورثه 
مرحوم آقاى عليرضا يگانى 5 نفر مى باشــد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 288 شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف تيران 
مزايده

8/445 اجراى احكام شــعبه 19 دادگاه عمومــى حقوقى اصفهان در 
نظر دارد در خصوص پرونده اجرايى كالسه 930154 له خانم فهيمه 
شــكوفان و عليه آقاى عباس فياض مبنى بر مطالبه مهريه به ميزان 
مبلغ 830/969/275 ريال وجه نقــد و 20 مثقال طال و 24/671/078 
هزينه دادرســى و مبلغ 43/898/463 ريال بابت حق االجرا جلســه 
مزايده اى روز يكشنبه مورخ 94/9/1 ســاعت 10 صبح در محل اين 
اجرا واقع در خيابان نيكبخت 200 متر جلوتر از دادگسترى جنب بيمه 
پارسيان ســاختمان اجراى احكام طبقه اول شــعبه 19 جهت فروش 
12/535 حبــه از 72 منزل مســكونى به پالك ثبتــى 1701 فرعى از 
12 اصلى بخش 14 اصفهان (بخشى از ســهم االرث عباس فياض از 
مرحوم محمد حسن فياض) واقع در آدرس اصفهان خيابان كاشانى، 
كوچه شهيد جعفريان، نبش كوچه شــهيد احمد جزايرى پالك 54 به 
كدپستى 8183616571  مى باشد برگزار نمايد كه بابت طلب محكوم 
لها به فروش مى رسد در راستاى ماده 111 و حسب گزارش واصله 

از كالنترى ملك مــورد نظر در تصرف محكوم عليــه و مادرش مى 
باشــد. اوصاف ملك از نظر كارشــناس محل مورد بازديد يك باب 
منزل مسكونى قديمى ساز به شــماره پالك ثبتى 1701 در دو طبقه 
با ســقفهاى تيرچوبى و تيرآهــن به مقدار 181 متــر مربع عرصه و 
به ميزان حــدود 220 متر مربــع اعيانى با كف حيــاط موزاييك، نما 
پالســتر و آجر، ديوارها آجر، پنجره فلزى، انشعابات موجود آب و 
فاضالب، برق و گاز، شــماال، شــرقا و جنوبا به گذر و غربا به پالك 
مجاور محدود است، سيســتم گرمايش بخارى، سرمايش كولر آبى 
لذا با توجه به موقعيــت، قدمت، عوامــل موثر  در قضيــه، كاربرى 
مسكونى، انشعابات موجودكليه جوانب و غيره ارزش ششدانگ اين 
ملك حدود 5/700/000/000 ريال معادل مبلغ حدود پانصد و هفتاد 
ميليون تومان برآورد و اعالم نظر مى گردد كه طبق گواهى انحصار 
وراثت شــماره 908 مورخه 73/7/18 ســهم آقاى عباس فياض به 
مبلغ 1/662/500/000 ريال مى باشــد كه 12/535 حبه آن به ارزش 
992/409/240 ريال به فروش مى رســد. طالبين خريــد مى توانند 
حداقل 5 روز قبل از مزايده از ملك مورد نظــر بازديد نموده و جهت 
شــركت در مزايده حداقل 10 درصد از مبلغ مورد مزايده راه همراه

 داشته باشند. برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
و قبول نمايد. م الف 20748 اجراى احكام شــعبه 19 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8/416 كالسه پرونده: 94-493 شماره دادنامه: 842-94/5/26 مرجع 
رسيدگى شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالرسول 
ايزدى به نشــانى اصفهان، فلكه الله، اول خيابان الله، روبروى درب 
پارك، مبل حســام به وكالت 1- فرزانه طباطبائى 2- مينا عمرون به 
نشانى اصفهان سه راه سيمين، جنب پمپ بنزين، مجتمع تجارى آرش، 
طبقه چهارم، واحد 402 خوانده: اميد دوستى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه به انضمام مطلق خسارات و هزينه هاى دادرسى مقوم به 
سى و هفت ميليون ريال گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى 
عبدالرسول ايزدى به طرفيت اميد دوستى به خواسته مطالبه وجه به 
انضمام مطلق خسارات و هزينه هاى دادرســى مقوم به سى و هفت 
ميليون ريال با عنايت به محتويات پرونده و حضور خواهان در جلسه 
رسيدگى و اظهارات ايشان و عدم حضور خوانده جهت اخذ توضيح 
و دفاع از خويش و همچنين رسيدمبلغ پرداختى كه رونوشت آن ضم 
پرونده مى باشد به امضاى طرفين رســيده است و با استناد به مواد 
195 و 519 و 522 و 515 آ. د. م حكم و محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ ســى و هفت ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
275/000 ريال جهت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ خسارات تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 94/4/3 لغايت اجراى حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 20 روز پس از آن قابل 
تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 

21290 دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/415 كالســه پرونده: 94-617 شــماره دادنامه: 94/7/13-1184 
مرجع رسيدگى شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر 
شرافت مقدم به نشانى اصفهان، خ ســجاد، خ سپهساالر، نبش شهيد 

شوقى خوانده: حسن رئيسى سفيددشــتى مجهول المكان خواسته: 
تقاضاى مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بابت خسارات وارده ناشى 
از تصادف و خسارات وارده به شيرينى، هزينه دادرسى و كارشناس 
و جرثقيل و تاخير تاديه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى اصغر 
شرافت مقدم فرزند عباســعلى به طرفيت حسن رئيسى سفيددشتى 
فرزند صفر به آدرســهاى فــوق الذكر به خواســته تقاضاى مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت خســارات وارده ناشــى از تصادف و 
خسارات وارده به شيرينى و هزينه دادرسى و كارشناسى و جرثقيل 
و تاخير تاديه با بررسى محتويات پرونده و با توجه به اينكه خواهان 
طى اليحه اى به شماره 818 مورخ 94/7/1 دادخواست خود را نسبت 
به محكوميت خوانده نســبت به هزينه هاى جرثقيل و تعمير باربند و 
روشن نمودن خودرو مســترد نموده لذا شورا به استناد بند ب ماده 
107 قرار رد دعوى خواهان را نسبت به اين قسمت خواسته صادر مى 
نمايد و در خصوص مابقى خواســته با توجه به دادخواست تقديمى 
خواهان و مدارك ابرازى از جمله كپى مصدق اظهار نظر كارشناس 
فنى تصادف كه علت تصادف را بى احتياطى از جانب راننده سوارى 
سايپا به شماره انتظامى 424/12 م 19 به نام خوانده اعالم نموده است 
و همچنين كپى مصدق نظريه كارشــناس در پرونده تامين دليل در 
شعبه 23 شوراى حل اختالف كه ميزان خسارات وارده به خودروى 
خواهان را به مبلغ 65/000/000 ريال برآورد نموده است و همچنين 
كپى مصدق نظريه كارشناس در رشته مواد غذايى در پرونده تامين 
دليل در شــعبه 45 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان كه ميزان 
خســارات وارده به بار خودروى خواهان كه حامل شــيرينى بوده 
اســت را به ميزان 34/490/000 ريال برآورد نموده است و همچنين 
مدارك ابرازى مالكيت خودرو از جمله كپى مصدق كارت خودرو كه 
مالكيت خواهان را احراز مى نمايد. و با عنايت به عدم حضور خوانده 
و عدم ارائه اليحه اى مبنى بر رد دعوى خواهان يا برائت ذمه خود و 
با توجه به اينكه خواهان اعالم نموده است كه مبلغ 50/000/000 ريال 
از بيمه خوانده دريافت نموده اســت وتقاضاى محكوميت خوانده به 
پرداخت مابقى خسارات و هزينه هاى دادرسى و كارشناسى و تاخير 
تاديه را نموده لذا شــورا با جميع موارد فوق الذكر دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تلقى و به استناد مواد 1 و 2 مسئوليت مدنى و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت 
مبلغ 49/490/000 ريال بابت خسارات وارده به خودرو بار شيرينى 
آن و همچنين پرداخت هزينه كارشناســى به مبلغ 3/000/000 ريال 
و پرداخت مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه نشــر 
با احتســاب اجراى حكم و همچنين خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
94/4/14 لغايت زمان اجراى حكــم در حق خواهان محكوم مى نمايد 
و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و 20 روز پس از آن (همچنين در مورد قرار 
صادره) قابل تجديد نظرخواهــى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف 21292 قاضى شوراى حل اختالف شعبه 13 اصفهان 

اعالم مفقودى
برگ سبز خودروى كاميون تانكر آب سيستم بنز رنگ نارنجى  مدل 
1363به شماره پالك 84-872 ع 11 شماره موتور 10084945 شماره 
شاسى 55063670 مالك رسول كشــاورزى پور فرزند على مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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فرماندار شهرضا با تاكيد بر لزوم هماهنگى و هم افزايى ادارات براى توسعه و 
پيشرفت اين شهرستان گفت: توسعه پايدار مقوله اى فرا بخشى و مربوط به 
تمامى شهرستان است و از اين جهت الم است تا تمامى دستگاه هاى اجرايى، 
در حوزه وظايف و اختيارات خود، بيشترين تالش را در اين زمينه انجام دهند.

محسن گالبى در جلسه اى كه به منظور تبيين دستورالعمل اجرايى جشنواره 
روستاها و عشاير دوستدار كتاب تشكيل شد، با تأكيد بر لزوم توجه بيشتر به 
ــتان، اظهار كرد: در اين شهرستان در تمام  ظرفيت هاى فرهنگى اين شهرس
زمينه ها زير ساخت هاى توسعه و عمران پايدار موجود است، اما الزم است تا 

مديران اجرايى با تالش بيشتر نسبت به بهره بردارى از آنها اقدام كنند.
وى فعاليت هاى قرآنى و كتابخوانى را يكى از مهم ترين بخش هاى فرهنگى اين 
شهرستان برشمرد و افزود: تربيت شمار بااليى از قاريان قرآن در روستاهاى 
ــفرجان، نمايانگر  ــتاى اس هونجان و مهيار و فعاليت هاى كتابخوانى در روس
ــتان در اين حوزه است.فرماندار شهرضا برگزارى  ظرفيت هاى فراوان شهرس
جشنواره هاى ملى و استانى را فرصتى براى شناسايى زير ساخت هاى موجود 
در عرصه هاى مختلف در بخش هاى گوناگون كشور برشمرد و اظهار كرد: ايجاد 
زمينه هايى براى توسعه و عمران و پيشرفت در هر منطقه منوط به عزم جدى 

تمامى مردم شهرستان براى ايجاد، معرفى و توسعه امكانات مختلف است.
ــدارس و حوزه هاى علميه  ــمندان فراوان در م گالبى، تربيت عالمان و دانش
ــتان در حوزه هاى  ــينه تاريخى طوالنى اين شهرس شهرضا را نمايانگر پيش
علمى و پژوهشى و فرهنگى دانست و تصريح كرد: شهرستان شهرضا، يكى از 
شهرستان هاى شاخص استان در تمامى حوزه ها است كه در صورت شناسايى 
و معرفى توانايى هاى مختلف آن، ظرفيت هاى ممكن در آينده آن نيز مشخص 
ــد.وى ارائه آمار منطبق با واقع را يكى از اصول مديريتى برشمرد و  خواهد ش
گفت: گاهى برخى از مديران در برخى از شاخه ها آمارهايى را منتقل مى كنند 
تا نشان دهند شهرستان، در مدت تصدى آنها، از رشد قابل توجهى برخوردار 
ــيم كه همين آمار در زمان تقسيم بودجه هاى  بوده، اما بايد توجه داشته باش
ــهرضا وجود گردشگاه ها و مناظر  ــد.فرماندار ش مختلف نيز لحاظ خواهد ش
ــمرد و تصريح كرد: اين  ــتان برش طبيعى را از جمله قابليت هاى اين شهرس
شهرستان قابليت تبديل شدن به يكى از بزرگ ترين قطب هاى گردشگرى 
كشور را دارد، زيرا مناظر و مزاياى طبيعى آن در نوع خود بى نظير بوده و عالوه 
بر جاذبه هاى توريستى، قابليت هاى فراوانى براى انجام تحقيقات و پروژه هاى 

مختلف را ايجاد مى كند.

ــرون در مجلس گفت: همزمان با اجراى  نماينده مردم نجف آباد و تيران و ك
ــا مراكز  ــرات متعددى نيز ب ــاد، مذاك ــبكه جمع آورى فاضالب نجف آب ش
صنعتى بزرگ استان جهت احداث فازهاى دوم و سوم تصفيه خانه فاضالب 
ــت. ابوالفضل ابوترابى نماينده مردم نجف آباد و تيران و  ــهر در جريان اس ش
ــاره به پيش بينى استفاده جمعيت ــوراى اسالمى با اش كرون در مجلس ش
 350 هزار نفرى از اين تصفيه خانه در افق 1404 بيان داشت: در كنار اولين 
ــه دو دهه توقف با  ــه پس از نزديك ب ــرى اين تصفيه خانه ك فاز صد هزار نف
جذب بودجه 7 ميليارد تومانى امكان راه اندازى مجدد آن فراهم شد، دو فاز

 125 هزار نفرى ديگر نيز بايد ساخته شود كه اجراى آن بيش از 150 ميليارد 
تومان با محاسبات فعلى هزينه خواهد داشت.وى در ادامه با اشاره به محدود 
ــاب اين تصفيه خانه به حوزه صنعت و آبيارى فضاى  بودن موارد مصرف پس
سبز خاطرنشان كرد: با تكميل سه فاز تصفيه خانه، پيش بينى مى شود شاهد 
خروج نزديك به چهارصد ليتر پساب در ثانيه از آن باشيم كه در حال حاضر 
ــهردارى طى يك  پيگيرى هايى براى اختصاص 120 ليتر در ثانيه آن به ش
ــاله ادامه دارد و در خصوص مابقى پساب نيز تالش داريم با  بازه زمانى 30 س
پيش فروش كردن آن به يكى از مراكز صنعتى بزرگ استان، بودجه الزم براى 
ساخت فازهاى دوم و سوم آن را محقق كنيم.شهردارى نجف آباد قرار است 
طى تهاترى به جاى دريافت هزينه هاى مربوط به خسارت هاى وارد آمده به 
زيرساخت هاى شهرى، امكان استفاده از حدود 120 ليتر در ثانيه پساب را 
براى يك بازه زمانى 30 ساله پيدا كند كه اين امر عالوه بر كاهش چشمگير 
هزينه هاى جارى آبيارى فضاى سبز، در حفظ و منابع آبى موجود نيز تاثير 
مطلوبى خواهد داشت.در حال حاضر نيز تيم هاى كارشناسى مشترك اداره 
ــركت هاى بزرگ صنعتى استان مشغول  ــتان و يكى از ش آب و فاضالب اس
ــانه جوانب مختلف اين شكل از همكارى هستند كه در آن  بررسى كارشناس
ــده، بازه زمانى قرارداد و چگونگى اجراى  ميزان دقيق پساب تحويل داده ش
فازهاى دوم و سوم تصفيه خانه تعيين خواهد شد.سهامدار شدن مردم از سود 
ــعاب، اختصاص بخشى از پساب به آبيارى  فروش پساب با پرداخت حق انش
فضاى سبز شهر و حفظ منابع آبى زيرزمينى از آلودگى هاى مختلف در كنار 
افزايش قيمت كارشناسى شده منازل داراى انشعاب فاضالب و خروج از ركود 
ــف از ديگر مزاياى اجراى  يك پروژه ميلياردى پس از نزديك به دو دهه توق

متفاوت اين طرح به شمار مى آيند.

نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون در مجلس:
احداث تصفيه خانه نجف آباد بايد 

سرعت بگيرد

تبديل شهرضا به يكى از بزرگ ترين 
قطب هاى گردشگرى كشور

ــهرك هاى صنعتى استان  مديرعامل شركت هاى ش
ــان  ــهرك هاى صنعتى كاش اصفهان با بيان اينكه ش
ــتان اصفهان است و اقبال  جزو شهرك هاى فعال اس
سرمايه گذارى در اين شهر زياد است، گفت: 10 درصد 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در كاشان فعاليت 

مى كنند.
 محمدجواد بگى در جمع صنعتگران و سرمايه گذاران 
كاشان اظهار كرد: 68 شهرك صنعتى در استان اصفهان 
ــتند كه برخى از آنان به دليل  به فعاليت مشغول هس
ــتباه فعال فعاليت ندارند.وى با بيان اينكه  جانمايى اش
ــهرك هاى فعال  شهرك هاى صنعتى كاشان جزو ش
ــرمايه گذارى در اين  ــت و اقبال س استان اصفهان اس
ــت، تصريح كرد: 10 درصد شهرك هاى  شهر زياد اس
ــان فعاليت مى كنند. صنعتى استان اصفهان در كاش

ــهرك هاى صنعتى استان  مديرعامل شركت هاى ش
اصفهان تأكيد كرد: فاز اول شهرك صنعتى اميركبير 
ــاز دوم اميركبير آنچه  ــده و در ف 90 درصد تكميل ش
ــده و طرح ها در  ــذارى بوده تكميل ش در بضاعت واگ
ــاره به اينكه از رشد ناموزن  دست اجرا است.بگى با اش
شهرك هاى صنعتى بايد جلوگيرى كنيم، افزود: بايد 
ــد در يك منطقه  ــرمايه گذارى كه مى خواه براى س

ــتغال كند زيرساخت هاى  سرمايه گذارى و ايجاد اش
الزم را فراهم كنيم.مديرعامل شركت هاى شهرك هاى 
ــتان اصفهان خاطرنشان كرد: براى تأمين  صنعتى اس
ــهرك امير كبير تدابيرى انديشيده شده  آب و برق ش
است.بگى با بيان اينكه در نزديكى كاشان و در مسير قم 
شهرك كاشان احداث مى شود، افزود: مطالعات جانبى و 
فنى و بررسى هاى كارشناسانه اين منطقه آغاز شده و به 
لحاظ آب نيز با كمبود مواجه نيست و از طرفى چون به 
كالن شهر تهران نزديك است با استقبال سرمايه گذاران 
ــعه صنعتى كاشان در اين  مواجه شده و به زودى توس
منطقه اتفاق خواهد افتاد.به گفته وى حمايت از صنايع 
ــرمايه داران، ارائه خدمات كسب و كار، تسهيالت  و س
ويژه موجب توسعه و صنعت و توليد اشتغال مى شود.

ــهرك هاى صنعتى استان  مديرعامل شركت هاى ش
اصفهان بيان كرد: كاشان بايد به عنوان خوشه صنايع 
نساجى كشور شناخته شود بنابراين بايد زيرساخت هاى 
ــود.بگى ادامه داد: با تكيه بر  الزم در اين شهر فراهم ش
امكانات موجود و صنعت دانش بنيان و صادراتى كه در 
ــان نيازمند تأسيس مركز  اين زمينه وجود دارد كاش
دائمى نمايشگاه بين المللى فرش است.وى همچنين به 
بازچرخانى آب در صنعت پرداخت و افزود: با توجه به 

كمبود آب اين موضوع در همه شهرستان هاى صنعتى 
مطرح شده است و در اين طرح مى توان پساب صنعتى 
را پس از تصفيه مجدداً در صنعت استفاده كرد با توجه 
ــرب و بهداشتى نيست و فقط  به اينكه اين آب قابل ش
قابل استفاده در صنعت است.مديرعامل شركت هاى 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اضافه كرد: اجراى 
اين طرح حدود 4 ميليارد تومان هزينه در بر دارد ولى با 

توجه به كمبود آب اين امر به صرفه است.
در ادامه فرماندار شهرستان كاشان بيان كرد: كمبود 
ــى شهرستان كاشان است  آب يكى از مشكالت اساس
ــه در زمينه حفر چاه  و با توجه به مجوزهاى قانونى ك
ــالى هاى متوالى چند سال  داريم و با توجه به خشكس
ــفره هاى زيرزمينى اين كار هنوز  گذشته و كاهش س
عملياتى نشده است.حميدرضا مؤمنيان با بيان اينكه 
منطقه صنعتى امير كبير يك و دو و منطقه راوند سه 
شهرك صنعتى بزرگ و مهم كاشان است، تصريح كرد: 
منطقه صنعتى كاشان 3 ، در مسير جاده قم در زمينى 
به وسعت 500 هكتار احداث مى شود.وى متذكر شد: 
ــران و همچنين  ــاظ نزديكى به ته اين منطقه به لح
وضعيت مناسب آبى با استقبال سرمايه گذاران مواجه 

شده است.

مزايده
8/446 شــماره آگهــى: 139403902135000005 شــماره پرونده: 
9204002135000053 آگهى مزايده پرونده اجرائى كالسه 9200053 
(كالسه دستى) 847/92/43) ده هزار متر مربع از اراضى ملى در پالك 
145 واقع دربخش 11 حوزه ثبتى شهرستان نطنز موضوع سند اجاره 
شماره 173744 دفترخانه اسناد رسمى 56 اصفهان مورد وثيقه سند 
رهنى شماره178356 مورخ 1385/06/20 تنظيمى در دفترخانه مرقوم 
به آدرس جاده قديم نطنز مورچه خورت نرســيده بــه طرقرود جاده 
خاكى مجاور مرغدارى صاحب الزمان و قبل از جاده مربوط به كارخانه 
توليد سنگ هاى تراورتن نگين باغستان و از طريق جاده خاكى به طول 
دو كيلومتر مجموعه شركت تعاونى كشــت وصنعت مزارع ورزان به 
شماره ثبت 325 و شناسه ملى 10260072929 به نام شركت مذكور 
و طبق نظر كارشناس رســمى دادگســترى مورد وثيقه فوق مطابق 
اسناد موجود مجموعه ذكر شده با كاربرى دامدارى بوده و متشكل از 
ساختمان ادارى- كارگرى- سوله انبار، سيلوى زمينى علوفه گاودارى 
و شيردوشــى و تماما در محوطه ده هزار متر مربــع قرارگرفته و به 
وسيله ديوار آجرى 35 سانتى با ارتفاع متوسط يك و نيم متر و كرسى 
چينى سنگى احاطه گرديده است الف: عرصه و محوطه سازى: محوطه 
سازى در حد تسطيح انجام گرديده اســت عرصه با مساحت ده هزار 
متر مربع بوده و پيرامون آن با ديوار آجرى 35 سانتى با ارتفاع متوسط 
يك و نيم متر و مالت ماسه سيمان و كرسى چينى 40 سانتى و ارتفاع 
متوسط نيم متر سنگ الشه اجرا شده است براى مجموعه مورد نظر راه 
دسترسى خاكى به طور تقريبى دو كيلومتر و شبكه برق ايجاد گرديده 
است با اين تفاسير و با در نظر گرفتن كارهاى انجام شده براى محوطه 
سازى و قيمت زمين همراه با مشتركات و امكانات ايجاد شده براى آن 
(از قبيل ايجاد جاده دسترســى مجوز چاه، ايجاد شــبكه برق و غيره) 
مجموعا 2/450/000/000 ريال ارزيابى گرديده است. ب) ساختمانها 
ساختمان ادارى نگهبانى: به مساحت تقريبى 114 متر مربع به صورت 
ديوار باربر و با آجرهاى فشــارى اجرا شده است سقف تيرآهن نمره 
14 و به صورت طاق ضربى اجرا شده، درب ورودى و پنجره ها فلزى 
است درب هاى داخلى چوبى، كف اتاقها سراميك و ديوارها گچ و خاك 
شده، بام ايزوگام شده است كه بر اساس كارهاى انجام شده و لحاظ 
نمودن شرايط موجود و ارزش بناى مذكور برابر 230/000/000 ريال 
برآورد مى گردد. سوله انبار: به مساحت 200 متر مربع و ارتفاع 6 متر 
با ديوار آجرى فشارى 35 سانتى كه پوشش آنها پالستر سيمان و يك 
اليه سيمان سفيد شده مى باشد اجرا شده سقف از خرپاى ساده و روق 
گالوانيزه موج دار و خرپاى آن متشكل از تيرآهن نمره 14 و پرلينها از 
قوطى 8×40 مى باشد درب ورودى فلزى و به صورت ريلى اجرا شده 
و كف سوله سيمان شده است بر اســاس كارهاى انجام شده و لحاظ 
نمودن شرايط موجود ارزش بناى مذكور برابر 570/000/000 ريال 
برآورد مى گردد. سيلوى زمينى نگهدارى علوفه: به مساحت 110 متر 
مربع به ديوارهاى آجرى در ســه طرف و ارتفاع متوسط 2/10 متر و 
پوشش آنها از پالستر سيمان مى باشد بر اساس كارهاى انجام شده و 
لحاظ نمودن شرايط موجود ارزش بناى مذكور  25/000/000 برآورد 
مى گردد. اتاق شيردوشى: به مساحت 72 متر مربع كه ديوارهاى آن 
آجرى (آجر فشــارى) و داخل فضا كاشيكارى شــده است كف اتاق 
سيمان و پوشش سقف شيروانى است بر اساس كارهاى انجام شده و 
لحاظ نمودن شرايط موجود ارزش بناى مذكور برابر 105/000/000 
ريال برآورد مى گردد. اتاق مجاور شيردوشــى: به مساحت 32 متر 

مربع كه بــه ديوار آجرى از نوع فشــارى و در حد ســفت كارى اجرا 
شده است چهارچوبها و دربهاى ورودى نصب گرديده است محوطه 
ورودى به اندازه تقريبى 40 متر مربع كرسى چينى شده است بر اساس 
كارهاى انجام شده و لحاظ نموده شرايط موجود ارزش بناى مذكور 
برابر 28/000/000 ريال برآورد مى گردد. اسطبلها: جمعا به تعداد سه 
عدد و به مساحت 415 متر مربع و محوطه سازى جلوى آنها به مساحت 
825 متر مربع بوده سقف اسطبلها شيروانى اســت و هر كدام از سه 
طرف محصور به ديوار آجرى باربر با مالت ماسه و سيمان مى باشد 
كف اسطبلها خاكى بوده و ارتفاع قسمت مســقف چهار و نيم متر مى 
باشد فضاى جلو اسطبلها با نرده فلزى و آبخورى محصور شده است 
بر اساس كارهاى انجام شده و لحاظ نمودن شرايط موجود ارزش سه 
بناى مذكور جمعا برابــر 510/000/000/000 ريال برآورد مى گردد 
با توجه به موارد فوق الذكر و لحاظ نمودن جميع شــرايط ارزش ملك 
فوق برابر 3/918/000/000 ريال مى باشــد طبق ســند رهنى شماره 
178356 مورخ 1385/6/20 دفتر اسناد رســمى 56 اصفهان در رهن 
بانك كشاورزى شــعبه نطنز به آدرس شهرستان نطنز بلوار طالقانى 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/9/18 در اداره 
ثبت اسناد و امالك نطنز واقع در شهرستان نطنز پارك ادارى به مزايده 
گذارده مى شود مزايده از مبلغ پايه 3/918/000/000 ريال شروع و به 
هر كسى كه خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود 
الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز و تلفن 
اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى 
و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن اينكه پس از 
مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مستردد مى گردد ضمنا اين آگهى در يك 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/8/18 (دوشنبه) 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد 

موكول مى گردد. م الف 237 رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
ابالغ راى

8/399 كالسه پرونده: 207/94 شــماره دادنامه: 447-94/7/1 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 26 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى 
حســن پور فرد به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر، روبــروى بانك ملى 
فروشگاه سونى 2 خوانده: حسين ملكى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رســيدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواســت مهدى حســن پور فرد به طرفيت حسين ملكى 
به خواســته مطالبه مبلــغ 50/000/000 ريال وجه يــك فقره چك به 
شماره 301/493993-93/10/30 عهده بانك توسعه تعاون به انضمام 
خســارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و 
مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و 
انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ايــراد و تكذيبى به عمل نياورده و مســتندات ابرازى 
نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان حكايت مى كند على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت دويست و هشتاد و پنج هزار ريال به عنوان خسارت 

دادرسى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ 93/10/30 لغايت 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانــك مركزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صــادره غيابى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس مدت 20 روز قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:21260 

شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/400 كالسه پرونده: 205/94 شــماره دادنامه: 446-94/7/1 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 26 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى 
حســن پور فرد به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر، روبــروى بانك ملى 
فروشگاه سونى خوانده: سعيده لونى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رســيدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست مهدى حسن پور فرد به طرفيت سعيده لونى به 
خواسته مطالبه مبلغ 37/000/000 ريال وجه سه فقره چك به شماره 
1- 10/000/000 ريــال 765926-93/9/20 ، 2- 17/000/000 ريال 
757162-93/7/30 و 3- 10/000/000 ريــال 93/10/20-765925  
عهده بانك صادرات اليگودرز به انضمام خســارات دادرسى و تاخير 
تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى 
و اينكــه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلســه شــورا 
حاضر نشــده و در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ايراد و 
تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى 
به اســتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ ســى و هفت ميليــون ريال به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت 335/000 ريال به عنوان خســارت دادرســى به پرداخت 
خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك ها لغايت زمان وصول 
و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكم حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:21259 شعبه 26 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/398 تاريخ 24/2/94 شماره دادنامه: 6/3/94-301 كالسه پرونده: 
93/1619 و 1620-93 مرجع رســيدگى: شــعبه يازدهم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهانها: -1 سيد امير هاشم زاده اصفهانى -2 بتول 
عصار زاده -3 ناهيد عصار زاده به نشــانى اهواز، زيباشهر، خ شهيد، 
ممبينى ، پالك 74. به وكالت الهه صانعى و فرزانه طباطبائى به نشانى 
سه راه سيمين جنب پمپ بنزين ســاختمان آرش، طبقه چهارم، واحد 
402 خوانده: آقاى مسعود عبادى ســفيدآب مجهول المكان خواسته: 
اجور معوقه شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى ســيد امير هاشــم زاده اصفهانى، بتول عصار 
زاده، ناهيد عصــارزاده با وكالت الهه صانعــى و فرزانه طباطبائى به 
طرفيت آقاى مســعود عبادى ســفيدآب به خواســته اجور معوقه از 
تاريخ 1/11/92 لغايت 1/10/93 به مدت 11 مــاه طبق قرارداد نظر به 
محتويات پرونده و دادخواست تقديمى از ناحيه وكيل خواهان و عدم 

حضور خوانده در جلسه دادرسى و با عنايت به اجاره نامه منعقده فى 
ما بين اصحاب دعوى به تاريخ 1/9/91 كه طبق آن مستاجر ماهيانه مى 
بايستى 000/500/4 ريال بابت اجاره بها به موجر بپردازد فلذا شورا 
دعوى مطروحه خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198 و 519 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكميت خوانده به پرداخت مبلغ 
000/500/49 ريال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 000/165 ريال 
هزينه دادرسى و همچنين پرداخت حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد 
نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف:21253 

شعبه يازدهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

404/8شماره 93/2047 به موجب راى شماره 31/03/94-491 حوزه 
33 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه بهروز ابراهيميان مجهول المكان محكوم است به: پرداخت 
مبلغ 000/000/30 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى و پرداخت مبلغ 000/180 ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت حق الوكالــه وكيل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 30/5/93 لغايت اجراى حكم در حق 
محكوم له احمد ياورى با وكالت احمد صادقى حسن آبادى به نشانى 
خ بزرگمهر حد فاصل كالنترى 14 و چهارراه نورباران 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 محكــوم 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 ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر  مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف 21872 دفتر شــعبه 33 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
اخطار  اجرائى

8/405شماره 93/1947 به موجب راى شماره 31/03/94-510 حوزه 
8 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت 
محكوم عليه -1 سيد وهاب مير مواليى به ادرس خ كهندژ مادى سودان 
بن صفا -2 عليرضا ســلطانى مجهــول المكان محكــوم اند متضامنا 
به: پرداخت مبلغ 000/000/15 ريال بابت اصل خواســته و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ ســر رســيد چك 14/02/93-360867 و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه هاى نشــر آگهى و 000/220 
ريال هزينه دادرسى و نيم عشر دولتى در حق محكوم له بانك انصار 
با نمايندگى آقاى ابراهيمى وبا وكالت اصغــر داورى دولت آبادى به 
نشــانى دولت آباد بلوار طالقانــى ابتداى خ اباذر غربــى دفتر وكالت. 
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 بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا معالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد 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 اگــر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21871 دفتر شــعبه 8 شوراى حل اختالف 

اصفهان 

ــتان دهاقان از  ــت و درمان شهرس رييس شبكه بهداش
كشف 60 كيلو گرم پولك و نبات غير بهداشتى از دو مغازه 
قنادى دهاقان خبرداد. حشمت اهللا ثالثى از جمع آورى 
60 كيلوگرم پولك و نبات غير بهداشتى در شهرستان خبر 
داد و گفت: در طرح جامع برنامه ريزى شده شبكه بهداشت 
و درمان شهرستان، اين مقدار پولك و نبات غيربهداشتى 
به علت ميزان رنگ و استفاده از مواد شيميايى غير مجاز 
ــاره به طرح  ــد.وى با اش ــران جمع آورى ش به جاى زعف
نمونه بردارى مواد غذايى براى آزمون رنگ ،هدف از اجراى 
ــطح سالمت وبهداشت شهرستان  اين كاررا توسعه ى س

اعالم كرد وافزود:استفاده از هرگونه مواد شيميايى به جاى 
زعفران براى تغيير رنگ مواد غذايى ممنوع است.رييس 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان اظهار داشت: 
دو متخلف قنادى در اين زمينه به اداره تعزيرات حكومتى 
شهرستان دهاقان معرفى شدند و براى نخستين بار مبلغ 
شش ميليون ريال جريمه نقدى شدند و در صورت تكرار 
ــرات حكومتى تعطيل  ــتور تعزي تخلف مغازه آنها با دس
مى شود.ثالثى تصريح كرد: در بازديد از شيرينى پزى هاى 
شهرستان دهاقان نيز پس از آزمون رنگ و ميكروبى مقدار 

قابل توجهى از انواع شيرينى ها معدوم شد.

مديرعامل 
شركت هاى شهرك هاى صنعتى استان اصفهان:

10 درصد
 شهرك هاى صنعتى اصفهـان 

در كاشان فعاليت مى كنند

در دهاقان اتفاق افتاد؛

جمع آورى 60 كيلوگرم 
پولك و نبات 
غير بهداشتى 

از دو قنادى متخلف
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زبان خوراكى ها

دريچه

ــب كاربرد به دو نوع دستشويى يا  مواد شوينده و نظافت كننده برحس
ــون) ، مايع، كرم يا  ــكل به انواع قالبى (معروف به صاب حمام و از نظر ش

لوسيون تقسيم مى شود. 
تفاوت شوينده هاى دستشويى و بدن شويى همچنين در بيشتر و قوى تر 

بودن مواد ضدباكتريايى و ضدعفونى كننده آنهاست.
همه صابون ها مقدارى عوارض نامطلوب بر پوست آدمى  مى گذارد. در 
ــتم دفاعى و مقاومت بدن  بزرگساالن اين اثرات كمتر است، زيرا سيس
مى تواند تا حدودى برخى عوارض را كم كرده، بخش هاى آسيب ديده 

پوست را بازسازى كند.
پوست بدن كودكان و بويژه نوزادان نارس به سبب آن كه هنوز به خوبى 
تكامل نيافته، نمى تواند اثرات مضر مواد شوينده و ضدميكروب را دفع 
ــوى آنها با صابون هاى نامطلوب،  ــت نتيجه شست وش كند و ممكن اس

لطمات بيشترى به پوست شان برساند.
ــوب براى كودكان اهميت  از اين رو دقت در خريد و انتخاب صابون خ
ــبب تفاوت تحمل كودك و بزرگسال، بلكه  بيشترى دارد. نه تنها به س
حتى به دليل گوناگونى نوع پوست افراد، اعم از خشك، چرب، مختلط، 
ــخصى خوب و مناسب نيست و بايد  حساس و... هر صابونى براى هر ش

صابونى هماهنگ با پوست خود را استفاده كنيد.
ــوزش  ــبب س ــوى كودكان نبايد س صابون هاى مخصوص شست وش
ــود. اگر بين خريد چند نوع صابون بچه مردد شده ايد،  ــان ش چشم ش
ــكيل دهنده آنها، صابونى را  ــه مواد تش ــت با بررسى و مقايس خوب اس
انتخاب كنيد كه با استفاده از مواد قليايى كمتر و PH خنثى تهيه شده

است.
روغن نارگيل معموال در تهيه صابون ها كاربردى بسيار دارد. صابون هاى 
داراى مواد پروتئينى و اسيدهاى چرب ماليم نيز افزون بر پاك كنندگى 
ــت مى تواند مسبب  ــكى يا تخريب سلول هاى پوس و جلوگيرى از خش

تحريك كمترى شود.
ــيرينه مقدارى گليسيرين دارد كه چربى  صابون هاى معروف به گليس
ــد چرب بودن  ــورت بيش از ح ــت مى گيرد. در ص ــترى را از پوس بيش
ــتفاده  ــت از آنها اس ــك يا متخصص پوس ــت و طبق توصيه پزش پوس

كنيد.

ــالمتى  ــه مصرف دوغ هاى گازدار براى س ــص تغذيه با تاكيد بر اينك يك متخص
ــد  ــود در دوغ مانع از رش ــد موج ــاى مفي ــت: باكترى ه ــت، گف ــدن مضر اس ب

ميكرو ارگانيسم هاى خطرناك در بدن مى شود.
مرتضى صفوى، در رابطه با خواص درمانى دوغ، اظهار داشت: دوغ يك ماده غذايى 
سنتى در كشور ما بوده و از قديم مورد استفاده مردم قرار گرفته است. در فرهنگ 
ــيارى از ضرب المثل ها همچون  ــده و بس ــه با دوغ زياد صحبت ش ما نيز در رابط

«كى ميگه دوغ من ترشه» نشان از قدمت مصرف دوغ در ايران دارد.
وى افزود: نوع شيرين دوغ بيشتر به دليل اضافه كردن موادى مانند گالب،  انبه يا 
ليمو حاصل مى شود و نوع ترش تركيب ماست، آب، نمك و فلفل است كه مى توان 

سبزى هاى معطرى همچون نعنا و پونه به آن اضافه كرد.
اين متخصص تغذيه با اشاره به اينكه انواع دوغ در كشورهاى هندوستان ، افغانستان 
ــود، گفت: دوغ معروف به السى در هندوستان تهيه شده  و آمريكا نيز تهيه مى ش
ــود. صفوى بيان داشت: ما در  ــور و هم شيرين مصرف مى  ش كه هم به صورت ش
ايران بيشتر نوع شور دوغ را استفاده مى كنيم كه توصيه مى شود افرادى كه داراى 
مشكل پرفشارى خون هستند از استفاده نمك در دوغ خوددارى كنند. وى با اشاره 
به اينكه دوغ در آمريكا نوشيدنى ماست يا نوشابه ماست نام دارد، گفت: بدن افراد 
ــه سهم كلسيم نياز دارد كه در حال رشد روزانه به چهار سهم و افراد معمولى س
 2 ليوان شير معادل يك ليوان ماست و يا يك ليوان شير به شمار رفته و يك چهارم 
نياز بدن به كلسيم را رفع مى سازد.اين متخصص تغذيه عنوان كرد: باكترى هاى 
مفيد دوغ شامل استرپتوكوكوس، ترموفيلوس و الكتوباسيلوس بولگاريس مانع از 
رشد ميكرو ارگانيسم هاى مضر در بدن شده و براى سالمتى دستگاه گوارش مفيد 
است. صفوى ادامه داد: دوغ براى درمان گرمازدگى، خستگى و عطش استفاده شده 
و همچنين براى پيشگيرى از پوكى استخوان مصرف دوغ به صورت روزانه توصيه 
مى شود و برخالف نوشابه كه پوكى استخوان ايجاد مى كند براى حفظ سالمتى 
بدن، مصرف اين ماده غذايى مصرف آن توصيه مى شود. وى بيان كرد: افرادى كه 
ــاعت پس از غذا خوردن از  دچار كم خونى و فقر آهن هستند بهتر است تا يك س
مصرف دوغ خوددارى كرده تا فقر آنها تشديد نشود، همچنين كسانى كه داراى 
مشكالت گوارشى همچون زخم معده و اثنى عشر، ورم معده و نفخ شكم هستند 
ــت دوغ هاى گازدار مصرف نكنند؛ چرا كه اين دوغ ها نسبت به دوغ هاى  بهتر اس

معمولى براى سالمتى مضر بوده و بيمارى هاى گوارشى را نيز تشديد مى كند.

صابون را بيشتر بشناسيم

مصرف دوغ هاى گازدار مضر است؟

بيشتر بدانيم

ــاز بدن طبيعى و در بهترين وضعيت ممكن  وقتى سوخت و س
ــواد غذايى  ــت كه تعادل خوبى ميان م ــد اين بدان معناس باش
ــورد نياز بدن  ــذب مواد مغذى م ــت چربى و ج مصرفى، انباش
ــت فيزيولوژيكى بدن در فرمى  وجود دارد. بدين ترتيب وضعي
ــت آن در برابر عوامل  ــد و در نتيجه مقاوم ايده آل باقى مى مان
ــيارى از چهره هاى  ــارى زا افزايش خوبى پيدا مى كند.  بس بيم
شاخص سينما و ورزش حرفه اى دنيا اگرچه با انجام تمرينات 
ورزشى منظم و زير نظر مربيان حرفه اى، تناسب اندام خود را در 
باالترين سطح ممكن نگاه مى دارند اما آنچه كه مى خورند همان 
ــت كه بارها از كنارشان عبور كرده ايم،  مواد غذايى ساده اى اس

بى آنكه تمايلى به مصرف روزمره شان داشته باشيم.
در اين گزارش به معرفى مواد غذايى اى پرداخته شده كه تاثير 
به سزايى در سوخت و ساز مناسب بدن داشته و در عين حال با 

مصرف آنها كالرى اضافى نيز جذب بدن نمى شود.
سيب

ــود. اين  ــيب به عنوان يكى از كامل ترين ميوه ها ياد مى ش از س
ميوه سرشار از فيبر است. تحقيقات نشان مى دهد كه مصرف دو 
عدد سيب در روز، تمام نياز بدن به ميوه را تأمين مى كند و اين 

درحالى است كه خبرى از جذب كالرى اضافى به بدن نيست.
 سيب غنى از ويتامين C بوده و عطش عاشقان مواد شيرين را به 
سالم ترين شكل ممكن برآورده مى كند. وقتى سيب مى خوريد 
ــده است در  ــاس مى كنيد معده تان به طرز عجيبى پر ش احس
نتيجه در طول روز كمتر به سراغ يخچال و آشپزخانه مى رويد. 

ــيارى از افراد چاق دوست  اين همان حقه قديمى است كه بس
دارند براى الغر شدن و سوزاندن چربى هاى بيشتر به كار گيرند.

بادام
به طور كلى مغز ميوه هاى تشكيل دهنده آجيل مزاياى زيادى 
ــراه دارند.  ــالمت عقل به هم ــه ويژه س ــالمتى ب براى حفظ س
در ميان تمام اين دانه ها مى توان به بادام به عنوان ارزشمندترين 

عضو خانواده آجيل نگاه كرد.
ــدارد. اين ميوه به طور طبيعى   بادام هيچ گونه نمكى در خود ن
ــب از آن در  مقاديرى چربى در خود دارد كه اگر به ميزان مناس
ــود، نه تنها هيچ گونه ضررى براى بدن  ــتفاده ش طول روز اس

به همراه ندارد بلكه بافت هاى بدن و سيستم قلبى و عروقى 
را از مزاياى آن بهره مند مى سازد.

ــته از آن چربى موجود در بادام از نوع غيراشباع است   گذش
ــم مى خورد.   يعنى همان چربى كه در روغن زيتون به چش

مصرف اين چربى مانع از بروز بيمارى هاى قلبى و عروقى 
ــان داده كه  ــكى همچنين نش مى شود. مطالعات پزش
ــگى  ــه همراه ورزش هميش ــادام ب مصرف متعارف ب
به كاستن از وزن اضافى و رسيدن به تناسب اندام نسبى 

كمك زيادى مى كند.
كلم بروكلى

ــبزتر  ــبزيجاتى كه مصرف مى كنيد س به طور كلى هر چه س
باشد براى حفظ سالمتى، ارزش بيشترى پيدا مى كند. در اين 
ــت كه هم مى توان  ــبزيجاتى اس ميان كلم بروكلى از جمله س
به طور خام و يا پخته شده مصرف كرد و از تركيبات غذايى مفيد 

موجود در آن بهره مند شد. كلم بروكلى كلسترول خون را كاهش 
داده و سموم مختلف را در بدن دفع مى كند. 

اين سبزى دنيايى از ويتامين D، ويتامينA  و ويتامينK  است. 
ــبزى تا آن حد است كه توصيه  ارزش غذايى قابل توجه اين س
مى شود همواره چند برگ از آن در كيسه اى تميز در كيف تان 
ــود كلم بروكلى را با سس  به همراه داشته باشيد. توصيه مى ش

مصرف نكنيد، زيرا سس ها مملو از قند و چربى هستند.
ماست كم چرب

ماست كم چرب نوعى ماده غذايى پروبيوتيك به شمار مى آيد 
ــار از باكترى هاى «خوب» براى بدن است. از اين  يعنى سرش
ــود كه با نفوذ در  ــوان عوامل زنده اى ياد مى ش باكترى ها به عن

سيستم معده، هضم مواد غذايى را راحت تر مى كنند.
 در عين حال از ماست به عنوان منبع غذايى سرشار از پروتئين 
و كم چرب ياد مى شود (البته اگر درباره نوع كم چربش صحبت 
مى كنيم)، آنهايى كه به سالمت خود اهميت زيادى مى دهند 

معموال در طول روز ماست مى خورند. 
ــا درباره قند  ــت كالرى كمى دارد. در اين ج در عين حال ماس
باالى برخى از انواع ماست هاى طعم دارشده هشدار مى دهيم. 
ــيرين بخوريد اين كار را با شكر  ــت ش ــت داريد ماس اگر دوس

قهوه اى يا عسل انجام دهيد.
ماهى تن

 ،B3 يعنى  Bــروه ــمند گ ماهى تن غنى از ويتامين هاى ارزش
ــت. از ماهى تن به عنوان گوشت خوشمزه  B12 و پروتئين اس
دريايى و كم چربى ياد مى شود كه اگر با ساالد سبك خورده شود 

يكى از رويايى ترين غذاهاى سالم جهان خواهد بود.
ــت. اين  ــرب امگا3 اس ــيدهاى چ ــار از اس ــت سرش  اين گوش
ــوند  ــناخته مى ش ــيدان هايى ش تركيبات به عنوان آنتى اكس
ــوند. يكى از بهترين  كه در واقع مانع از زنگ زدگى بدن مى ش

ــفيدى  ــت س انواع ماهى تن «آلباكور» نام دارد كه گوش
ــى  ــاى درياي ــمزه ترين غذاه ــى از خوش ــته و يك داش

محسوب مى شود.

لوبياى پخته شده
ــنك سالم و بسيار  كمى نمك دريا بر روى آن ريخته تا يك اس
خوشمزه نوش جان كنيد. لوبياى پخته غذايى با چربى و كالرى 
بسيار اندك است با اين حال تا دل تان بخواهد سرشار از فيبر و 
پروتئين است. در اين ماده غذايى ويتامين هايى نظير A، C  و 

آهن وجود دارد.
پنير

پنير از آن دسته مواد غذايى سالمى است كه كارشناسان تغذيه 
ــوند. پنير سرشار از  ــيفته خوردن آن ش آرزو مى كنند مردم ش
ــيم و روى است. مصرف اين ماده غذايى  پروتئين كلسيم، پتاس
به تنظيم قند خون كمك زيادى كرده و در عين حال عملكرد 

سيستم هاضمه را نيز بهبود مى بخشد.
ــيدان ها ياد مى شود.   از پنير به عنوان ماده اى غنى از آنتى اكس
مصرف پنير به همراه ساالد سبك كاهو و يا همراه با املت توصيه 
ــوم  ــمند حاوى تركيبى موس ــود. اين ماده غذايى ارزش مى ش
به «اسيد بوتريك» است كه به كاهش اشتها و بهبود سوخت و 

ساز عمومى بدن كمك زيادى مى كند.
بلوبرى

ــوپر ميوه» ياد مى شود. تقريبا در تمام  از اين ميوه به عنوان «س
طول سال در سوپرماركت ها پيدا مى شود. هيچ ميوه اى در دنيا 
ــيدان در خود داشته  به اندازه بلوبرى وجود ندارد كه آنتى اكس
باشد. از آنتى اكسيدان به عنوان عامل ضد سرطان ياد مى شود. 
هم مى توان به طور خام و مجزا آن را مصرف كرد و با در تركيب با 

ساير ميوها در قالب آب ميوه غليظ و يا حتى با ماست.
ــس از يك روز  ــد كه مصرف اين ميوه پ  مطالعات ثابت كرده ان
سخت كارى به تسكين ماهيچه ها كمك زيادى مى كند و اين 
خاصيت صرفا به دليل آنتى اكسيدان هاى موجود در اين ميوه 
است. بلوبرى به جز آنتى اكسيدان، حاوى مقادير قابل توجهى 

ويتامين K، C و فيبر است.

مارچوبه
به طور كلى از اين ماده غذايى به عنوان ضد كالرى ياد مى شود. 
ــى صرف كرد  ــرژى قابل توجه ــن گياه بايد ان براى جويدن اي
ــود آنهايى كه  ــه مى ش ــوزاندن. توصي ــى كالرى س و اين يعن
ــتفاده كنند.  ــن گياه اس ــاز متعادلى ندارند از اي ــوخت و س س

در مارچوبه نيز آنتى اكسيدان زيادى وجود دارد.
آووكادو

مانند بادام حاوى چربى غيراشباع است. مصرف اين ميوه خاص 
ــاز عمومى بدن را بهبود مى بخشد و از بخش هاى  سوخت و س
توليد كننده انرژى در سلول هاى بدن در برابر راديكال هاى آزاد 

محافظت مى كند.
سفيده تخم مرغ

اين ماده مهم غذايى حاوى «ليسين» است. اين تركيب نوعى 
آمينو اسيد به شمار مى آيد كه براى كاهش وزن مورد استفاده 
قرار مى گيرد. اين تركيب تاثير قابل توجهى بر بهبود سوخت و 
ساز عمومى بدن مى گذارد. توصيه جدى مى شود كه از مصرف 

سفيده تخم مرغ به شكل خام پرهيز شود .
آب

ــنك هاى سالم و يا ميوه ها  بله آب، حتما قرار نيست درباره اس
صحبت كنيم. آب تقريبا در هر ماده غذايى به وفور وجود دارد. 
ــوخت و ساز  ــان داده كه نوشيدن آب سرعت س مطالعات نش

عمومى بدن را تا 30 درصد افزايش مى دهد.
اسفناج

ــد كمتر دچار  ــفناج مى خورن ــور متناوب اس افرادى كه به ط
ــرطان روده بزرگ و  ــى، س ــاى قلب ــتخوان، ناراحتى ه درد اس
ــوند. مطالعات مختلفى درباره اين گياه  ساير بيمارى ها مى ش

ــمند  ش ز ر صورت گرفته و مشخص شده است كه سرعت ا
ــاز بدن را به  سوخت و س
ــمگيرى  ميزان چش

افزايش مى دهد.

ــبز و  ــت داراي برگ هاي س ــال درخت كوچكي اس پرتق
گل هاي سفيد، پوست پرتقال نارنجي رنگ ، كمي ناصاف و 
ميوه آن بسته به انواع مختلف شيرين و ترش ، زرد رنگ و يا 
قرمز است.پرتقال يكي از قديمي ترين ميوه هايي است كه 
بشر از آن استفاده مي كرده است و در حدود 500 سال قبل 

از ميالد مسيح، كنفوسيوس از آن نام برده است .
در حال حاضر بيشتر از 200 نوع پرتقال در آمريكا كشت 
مي شود و آمريكا نصف كل محصول پرتقال دنيا را توليد 

مي كند .
پرتقال اوليه ، كوچك ، تلخ و پر از هسته بوده است كه در 
اثر تربيت مهندسي ژنتيكي و همچنين انتخاب نوع بهتر و 

كود كافي درشت تر و شيرين تر شده است .
پرتقال ابتدا از چين به هندوستان برده شد و سپس از آنجا 

به نقاط ديگردنيا راه يافت .
خواص داروئي پرتقال : 

موسسه مبارزه با بيماري سرطان آمريكا چندين سال پيش 
در اثر مطالعات زياد دريافت كه علت اينكه سرطان معده در 
آمريكا كمتر از نقاط ديگر است اين است كه مردم آمريكا 
ــال پرتقال مصرف مي كنند . البته شايد  در تمام مدت س

علت آن وجود ويتامين C در پرتقال است . 
1ـ دانشمندان سوئدي كشف كرده اندكه خوردن پرتقال 

ازسرطان لوزالمعده جلوگيري مي كند .
2ـ خوردن پرتقال كلسترول را پايين مي آورد . 

ــازك بين  ــاي ن ــه ه ــال و ورق ــفيد پرتق ــت س 3ـ پوس
ــراي كاهش  ــال بهترين دارو ب ــمت هاي داخل پرتق قس

كلسترول خون است . 
4ـ اسانس پرتقال ضد عفونت هاي ميكربي است .

5ـ پرتقال مقوي معده و ضد گاز معده است . 
ــينه و  ــرم كننده س ــم ، ادرار آور و ن ــد س ــال ض 6ـ پرتق

ضد استفراغ است .
7ـ جوشانده برگ هاي پرتقال براي شست وشوي ورم ها 

و كاهش درد مفيد است .
8ـ خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است .

9ـ اسانس پرتقال را براي ضد عفوني كردن به كار مي برند .
10ـ پرتقال خون را تميز مي كند .

11ـ براي برطرف كردن چين و چروك صورت وشادابي 
ــورت بماليد و  ــال را روي ص ــمت، خوراكي پرتق آن قس

بعد از 15 دقيقه با آب بشوييد .
ــردن وزن  ــم ك ــراي ك ــال ب 12ـ از پرتق

ــتفاده  ــتفاده كنيد . طرز اس مي توانيد اس
ــت كه يك عدد پرتقال  بدين صورت اس
ــت كنده  ــرش را پوس ــدد ليموت و 3 ع
ــيم كنيد بعد و به قطعات كوچك تقس

آن را داخل ديگي ريخته و به آن نيم ليتر 
ــدت 10 دقيقه  ــه كنيد و به م آب اضاف
ــق عسل  ــه قاش ــپس س بجوشانيد.س
ــددا به مدت  ــه كرده و مج به آن اضاف

ــانيد و آن را صاف كنيد .  5 دقيقه بجوش
ــيد.  ــربت 3فنجان در روز بنوش از اين ش

تا وزن شما به مقدار ايده آل در آيد .

 13ـ پرتقال گرچه اسيدي است ولي خاصيتي قليايي به 
ــاني كه گوشت زياد مصرف مي  بدن مي دهد و براي كس

كنند و بدن شان اسيدي شده است مفيد است .

14ـ براي استفاده بيشتر از مواد غذايي پرتقال بهتر است 
كه پوست زردرنگ آن را بگيريد و با پوست سفيد و پره هاي 
ــفيد آن مواد معدني  داخل آن بخوريد؛ زيرا در پوست س
زيادي وجود دارد كه اثر اسيد موجود در پرتقال را خنثي 

مي كند .
ــده فقط  ــه ش ــواص گفت 15ـ خ
ــيده  ــال رس ــه پرتق منحصرب
ــال موجود در  ــت و آب پرتق اس
فروشگاه ها و سوپر ماركت ها اين 

خواص را ندارند .

ــينه و  ــرم كننده س ــم ، ادرار آور و ن ــد س ــال ض ـ پرتق

ـ جوشانده برگ هاي پرتقال براي شست وشوي ورم ها 

ـ خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش است .
ـ اسانس پرتقال را براي ضد عفوني كردن به كار مي برند .

ـ براي برطرف كردن چين و چروك صورت وشادابي 
ــورت بماليد و  ــال را روي ص ــمت، خوراكي پرتق آن قس

ــردن وزن  ــم ك ــراي ك ــال ب ـ از پرتق
ــتفاده  ــتفاده كنيد . طرز اس مي توانيد اس
ــت كه يك عدد پرتقال  بدين صورت اس
ــت كنده  ــرش را پوس ــدد ليموت  ع
ــيم كنيد بعد و به قطعات كوچك تقس

آن را داخل ديگي ريخته و به آن نيم ليتر 
 دقيقه 
ــق عسل  ــه قاش ــپس س بجوشانيد.س
ــددا به مدت  ــه كرده و مج به آن اضاف

ــانيد و آن را صاف كنيد .   دقيقه بجوش
ــيد.  فنجان در روز بنوش

زيادي وجود دارد كه اثر اسيد موجود در پرتقال را خنثي 
مي كند .

ــده فقط  ــه ش ــواص گفت 15ـ خ
ــيده  ــال رس ــه پرتق منحصرب
ــال موجود در  ــت و آب پرتق اس
فروشگاه ها و سوپر ماركت ها اين 

خواص را ندارند .

دريچه

در دنياى مدرن امروزى كه علم پزشكى هم بسيار پيشرفت 
كرده است، با استفاده از آزمايش هاى پاتو بيولوژى، آگاهى از 
مبتال شدن به انواع بيمارى ها از جمله تيروئيد (گواتر) بسيار 

سهل و آسان شده است. 
به طورى كه اگر فردى ديد كه در طول يك سال الغر شده و 
همچنين موهايش كم پشت شده است و حتى در موارد نادرى 
پراشتها شده، بداند كه تيروئيدش دچار مشكل شده و هرچه 
سريع تر بايد براى درمانش به دكتر متخصص غدد مراجعه كند 

تا مورد درمان قرار بگيرد.
ــاره به ابتالى افراد به  دكتر فرح بخش، متخصص تغذيه با اش
ــائل مهمى كه سبب از كار  تيروئيد اظهار داشت: يكى از مس
ــد كافى در بدن  ــود، نبود مقدار ي افتادن غده تيروئيد مى ش
است، به طورى كه كمبود اين ماده حياتى در بدن افراد سبب 
ــود كه امروزه  ــم و گواتر مى ش بروز بيمارى هايى از جمله آس
خوشبختانه براى حل شدن اين معضل كليه نمك هاى توليد 

كشور داراى يد است.
كم تحركى تيروئيد مى آورد

ــب نبوده و افراد از  وى بيان كرد: زمانى كه مواد غذايى مناس
تغذيه مناسبى استفاده نكنند باعث شده كه تيروئيد كم كار 

ــان كم و تحرك پايينى داشته و  و هورمون هاى آن انرژى ش
به اصطالح TSH بااليى از خود نشان مى دهند.

بيرون زدگى چشم ها در زمان پركارى
وى در پايان گفت: در يك حالت نادر تيروئيد، چشم ها بيرون 
زده و فرد در دست و پا احساس سرما مى كند كه اين مساله اى 

خطرناك نبوده و نشانه اى از كمبود يد در بدن است.
ــين هورمونى را ترشح مى كند كه  گفتنى است غده تيروكس
ــت و غذاى آن يد بوده  ــاز بدن اس كارش انجام سوخت و س
ــركارى و يا كم  ــود فرد دچار پ ــن ماده در بدن كم ش و اگر اي
ــرد خيلى عصبى  ــم كارى ف ــود كه در حالت ك كارى مى ش

رفتار مى كند.
بزرگى گواتر مريضى نيست

اين متخصص با بيان اين كه براى ساختن تيروئيد عنصر يد 
الزم است، افزود: هنگامى كه تيروئيد دچار كمبود يد مى شود 
براى جذب بيشتر به تالش و تكاپو افتاده و در نتيجه بزرگ تر 

از حالت عادى و طبيعى خود شده اند. به طور كلى بزرگى گواتر 
الزاما بيمار بودن اين جزء حساس از بدن نيست.

ارتباط مستقيم گره هاى تيروئيدى، با سالم بودن آن
وى ابراز داشت: بزرگى تيروئيد بنابه هر دليلى مى تواند منجر 
به كم كارى و يا پركارى اين غده شود كه اگر تعداد گره هاى 
ريز اين غده زياد باشد، مشكلى در فعاليت آن نيست بلكه اگر 
تعدادش كم باشد بايد با آزمايش هاى الزم مساله بررسى شود.

وظيفه تيروكسين تامين سوخت و ساز
قنبرى ادامه داد: هورمون تيروكسين كار سوخت و ساز بدن 
را برعهده دارد و اگر دچار پركارى شود سوخت و ساز بدن باال 
ــرق ريزى و تپش قلب  رفته و فرد دچار الغرى، ريزش مو، ع

مى شود و در اين حالت اصطالحا گواتر را گريز مى نامند.
 كم كارى تيروكسين چاق كننده است

ــرد: در حالت كم كارى تيروئيد  اين متخصص غدد تصريح ك
ــت و پا  ــو، عرق كف دس ــرط، ريزش م ــار چاقى مف فرد دچ

به صورت يخ شده فرد بيمار اغلب خميده و خواب آلوده بوده 
و اين افراد خلق شان معموال تنگ است و همانند افراد افسرده 

در بين جامعه رفتار مى كنند.
يد، غذاى گواتر

ــده تيروئيد الزاما  ــا كوچك بودن غ ــان كرد:  بزرگى ي وى بي
به معناى مشكل ساز شدن آن نبوده بلكه اگر تغيير در گواتر 
ايجاد شود به معناى كمبود يد در حالت ساده بيمارى است 

ولى به طور كلى غذاى گواتر، يد است.
كلم، دشمن اصلى گواتر

ــه مى كنيم كه  ــن افراد توصي ــه داد: ما به اي فرح بخش ادام
از مواد غذايى مثل انواع كلم، شلغم كمتر استفاده كرده تا كم 
كارى آن ها در كنار خوردن يد و داروهاى تجويزى به وسيله 

پزشك برطرف شود.
دكتر قنبرى، متخصص غدد با اشاره به عملكرد غده تيروئيد 
ــت كه از آن هورمون هايى  اظهار داشت: تيروئيد غده اى اس
ترشح مى شود كه سوخت و ساز و رشد بدن را تامين مى كند 
ــت كه اگر بنابه هر  ــخص اس و در حالت عادى اندازه آن مش
ــانه ضعف و يا بيمارى  ــود، نش دليلى تغييرى در آن ايجاد ش

خاص است.

حواس تان به مهم ترين غده داخلى بدن تان باشد

نتيجه در طول روز كمتر به سراغ يخچال و آشپزخانه مى رويد. 
ــيارى از افراد چاق دوست  اين همان حقه قديمى است كه بس
دارند براى الغر شدن و سوزاندن چربى هاى بيشتر به كار گيرند.

به طور كلى مغز ميوه هاى تشكيل دهنده آجيل مزاياى زيادى 
ــراه دارند.  ــالمت عقل به هم ــه ويژه س ــالمتى ب براى حفظ س
در ميان تمام اين دانه ها مى توان به بادام به عنوان ارزشمندترين 

ــدارد. اين ميوه به طور طبيعى   بادام هيچ گونه نمكى در خود ن
ــب از آن در  مقاديرى چربى در خود دارد كه اگر به ميزان مناس
ــود، نه تنها هيچ گونه ضررى براى بدن  ــتفاده ش طول روز اس

به همراه ندارد بلكه بافت هاى بدن و سيستم قلبى و عروقى 

ــته از آن چربى موجود در بادام از نوع غيراشباع است   گذش
ــم مى خورد.   يعنى همان چربى كه در روغن زيتون به چش

مصرف اين چربى مانع از بروز بيمارى هاى قلبى و عروقى 
ــان داده كه  ــكى همچنين نش مى شود. مطالعات پزش
ــگى  ــه همراه ورزش هميش ــادام ب مصرف متعارف ب
به كاستن از وزن اضافى و رسيدن به تناسب اندام نسبى 

ــبزتر  ــبزيجاتى كه مصرف مى كنيد س به طور كلى هر چه س
باشد براى حفظ سالمتى، ارزش بيشترى پيدا مى كند. در اين 
ــت كه هم مى توان  ــبزيجاتى اس ميان كلم بروكلى از جمله س
به طور خام و يا پخته شده مصرف كرد و از تركيبات غذايى مفيد 

ــت. از ماهى تن به عنوان گوشت خوشمزه  B12 و پروتئين اس
دريايى و كم چربى ياد مى شود كه اگر با ساالد سبك خورده شود 

يكى از رويايى ترين غذاهاى سالم جهان خواهد بود.
ــت. اين  ــرب امگا3 اس ــيدهاى چ ــار از اس ــت سرش  اين گوش
ــوند  ــناخته مى ش ــيدان هايى ش تركيبات به عنوان آنتى اكس
ــوند. يكى از بهترين  كه در واقع مانع از زنگ زدگى بدن مى ش

ــفيدى  ــت س انواع ماهى تن «آلباكور» نام دارد كه گوش
ــى  ــاى درياي ــمزه ترين غذاه ــى از خوش ــته و يك داش

محسوب مى شود.

هم مى توان به طور خام و مجزا آن را مصرف كرد و با در تركيب با 
ساير ميوها در قالب آب ميوه غليظ و يا حتى با ماست.

ــس از يك روز  ــد كه مصرف اين ميوه پ  مطالعات ثابت كرده ان
سخت كارى به تسكين ماهيچه ها كمك زيادى مى كند و اين 
خاصيت صرفا به دليل آنتى اكسيدان هاى موجود در اين ميوه 
است. بلوبرى به جز آنتى اكسيدان، حاوى مقادير قابل توجهى 

Cويتامين Cويتامين K، C و فيبر است.

اسفناج
ــد كمتر دچار  ــفناج مى خورن ــور متناوب اس افرادى كه به ط
ــرطان روده بزرگ و  ــى، س ــاى قلب ــتخوان، ناراحتى ه درد اس
ــوند. مطالعات مختلفى درباره اين گياه  ساير بيمارى ها مى ش

ــمند  ش ز ر صورت گرفته و مشخص شده است كه سرعت ا
ــاز بدن را به  سوخت و س
ــمگيرى  ميزان چش

افزايش مى دهد.

13 مـاده غـذايى بـراى سـوزانـدن كـالرى

پــرتقـال
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داستان تاريخى

دريچه

ــى  ــر مهدى عباس ــه در عص ــن يزيد ك ــام عاقبه ب ــخصى به ن ش
ــه آمد و  ــزد خليف ــگام ظهر ن ــك روز هن ــداد ي ــود در بغ قاضى ب
ــاوت منصوب  ــراى قض ــاى او ب ــر را به ج ــك نف ــرد كه ي تقاضا ك
ــليم ــه را به او تس ــدارك مربوط ــناد و م ــه اس ــن ك ــا اي كنند، ت

 كند. 
ــنيد خيال كرد يكى از رجال  ــخن او را ش ــى چون س مهدى عباس
ــته و او را آزرده خاطر و خشمگين  ــمنى برخاس دولت به او به دش
ــت كرده  ــتعفايش را در خواس ــت؛ و از اين جهت اس ــاخته اس س

است.
مهدى عباسى، او را خواست و گفت: علت آزردگى تو اگر اين است 
ــى با تو معارضه كرده، بگو تا همين االن به تاديب او فرمان  كه كس

دهم.
قاضى گفت: چنين اتفاقى نيفتاده است.

مهدى عباسى گفت: پس علت استعفا چيست؟
ــن در خصوص  ــر از مراجعي ــش دو نف ــاه پي ــت: يك م قاضى گف
ــك ادله اى  ــدند و هر ي ــا حاضر ش ــوار به محضر قض قضيه اى دش
ــزاع اقامه  ــورد ن ــود را در م ــارات خ ــدق اظه ــر ص ــهودى ب و ش
ــه و تحقيق  ــل و مطالع ــاى تام ــه ج ــا آورد ك ــت ه ــرد و حج ك

بود.
ــه  ــوار فروماندم چندين بار تجديد جلس من در برابر اين قضيه دش
ــان طرفين پايان  ــتم كه آن قضيه را به اصالح مي كردم و اميد داش

بدهم. 
ــن رطب  ــه بود كه م ــر يافت ــن دعوى خب ــى از طرفي ــن يك در بي
ــن  ــن در چني ــه م ــب توج ــراى جل ــن رو ب ــت دارم از اي دوس
ــم آن  ــدارى از بهترين قس ــت، مق ــم كه فصل نوبر رطب اس موس
ــراى خليفه  ــى ب ــودم حت ــرش را نديده ب ــز نظي ــن هرگ را كه م
ــا پرداخت  ــم آورده و ب ــت فراه ــور نيس نيز در چنين فصلى ميس
ــم را نزد ــق و دره ــان آن طب ــط درب ــه توس ــوه ب چند درهم رش

 من آورد.
ــن نهاد  ــر زمي ــن ب ــر م ــق را در براب ــان طب ــگام درب ــن هن در اي
ــن وضع  ــاهده اي ــن از مش ــت م ــالن اس ــه ف ــن هدي ــت: اي و گف
ــدم دربان  ــمگين ش ــه خش ــدان ك ــدم چن ــت ش ــخت ناراح س
ــه آورده آن  ب ــب را  ــرف رط ــدم و ظ ن ــت برا را از خدم

باز گرداندم.
ــتم آن دو  ولى روز ديگر چون متداعيان به دفتر قضا آمدند نتوانس
ــرار دهم زيرا  ــم بنگرم و در دل خود به يك منزلت ق را به يك چش
ــته بودم اثر خود را  ــترد داش طبق رطب هر چند كه من آن را مس
ــته بود حاال فكر كنيد تا اگر آن را پذيرفته  در نفس من باقى گذاش
ــيرين كرده بود حال من بر چه منوال  بودم و كام خويش را با آن ش

بود.
ــت: روزگارى كه خلق  ــود گف ــى از تاثر ب ــن حاك ــد قاضى بالح بع
ــر دين خود  ــده اند من ب ــيده ش ــاد كش آن روزگار براين گونه فس
ــان در افتم و سرمايه تقوى  ــم كه از غفلت به دام حيله ايش مى ترس
ــووليت  ــرا از اين مس ــا نهم پس م ــر كار قض ــان خود را بر س و ايم
ــذر تو را  ــذور دار خداوند ع ــت مع ــن خدم ــه اي ــان و از ادام بره

بپذيرد.

ــرى  ــرى قم ــده 1294 هج ــوم ذى القع ــورى در س ــال اله ــد اقب ــه محم عالم
ــهر سيالكوت ديده  (مطابق با 9 نوامبر 1877 ميالدى) در يك خانواده متدين در ش
به جهان گشود، پدرش بازرگانى پيشه مى كرد. اجدادش همه از برهمنان كشمير بودند 
كه در قرن هفدهم به دين اسالم مشرف گشتند. عالمه تحصيالت خود را با قرآن در 
يكى از مساجد زادگاهش شروع كرده و بعد از اتمام دوره مكتب براى گذران دوره هاى 
ــطه به كالج رفت.  در كالج مورد توجه يكى از معلمانش به نام موالنا  ابتدايى و متوس
ــاعرى عالمه تا جايى معلمش را تحت  ــتعداد ش ــين قرار گرفت. ذوق و اس مير حس
ــود، خودش عالمه  ــعر گفتن جوانان ب ــان هر چند مخالف با ش تاثير قرار داد كه ايش
ــروده هاى خود را در ابتدا جهت اصالح به داغ  ــرودن كرد. عالمه س ــويق به س را تش
دهلوى تسليم مى نمود داغ دهلوى نيز پس از مدتى اعتراف كرد كه اشعار اقبال نياز 
ــاگردى فخر و مباهات مى كرد.  عالمه پس از  به تصحيح نداشته و از داشتن چنين ش
ــگاه الهور ادامه تحصيل داده و با اتمام دوره  ــفه دانش اتمام دوره كالج، در رشته فلس
ــگاه پنجاب با رتبه اول، عهده دار تدريس در رشته هاى تاريخ،  فوق ليسانس از دانش
ــد. اما فعاليت عالمه و ذوق و قريحه وى فقط در  ــگاه ش فلسفه و علوم در همان دانش
ــان در عالم اقتصاد نيز حرفى  ــفه محدود نبوده بلكه ايش ــاعرى و فلس عالم شعر و ش
ــال 1901 م كتابى در همين زمينه به زبان  ــته اند تا جايى كه در س براى گفتن داش
ــال 1926 م، به عضويت مجلس قانون گذارى انتخاب شد.  اردو نوشتند. اقبال در س
وضعيت زندگى ناگوار مردم و اختالفات در آن زمان و عشق به آزادى، اقبال را به سوى 
ــنهاد تشكيل دولت پاكستان  ــوق داد تا جايى كه اقبال پيش حركت هاى سياسى س
ــلم  بيگ در اهللا آباد را داد. همچنين ايشان نمايندگى  را در جلسه ساليانه حزب مس
ــطين در بيت المقدس را  ــبه قاره را در اولين موتمر اسالمى فلس ــلمان ش مردم مس
ــپانيا و مسجد قرطبه ديدن  ــى در لندن از اس داشته. ايشان در بازگشت از كنفرانس
كرده بودند كه ديدار از اين مسجد تاثير زيادى در روحيه ايشان به جاى گذارده بود، 
در منظومه اى آن را بيان داشته همچنين از افغانستان نيز ديدارى كرده و به زيارت مزار 
حكيم سنائى موفق شد. در اواخر عمر نيز يعنى به سال 1933 از دانشگاه پنجاب موفق 
به دريافت دكترى افتخارى شد. باالخره ايشان به دنبال تنگى نفس و ضعف قلبى كه 
ــنبه 21 آوريل 1938 مطابق بيستم صفر 1357  مبتال  به آن شده بود، در روز پنجش

قمرى دار فانى را وداع گفت.

قاضى و رشوه 

عالمه «محمد اقبال الهوري»
متفكر مسلمان پاكستاني

  در چنين روزى

تخريب و برداشته شدن ديوار برلين 
بين آلمان شرقي و غربي 

(1989م)

اعدام «سيدحسين امامي»
به جرم ترور«عبدالحسين هژير» 

(1328ش)

برچيده شدن بساط امپراتوري آلمان 
پس از شكست در جنگ جهاني اول 

(1918م)
ــرقي به كلي دگرگون شد.  در سه ماهه آخر سال 1989م، اوضاع اروپاي ش
ــال، براي شركت در جشن هاي  در حالي كه گورباچف، در اول اكتبر اين س
چهلمين سالگرد تاسيس جمهوري دموكراتيك آلمان شرقي به برلين رفته 
بود، مقدمات بركناري «اريك هونِْكر» از رهبري آلمان شرقي نيز توسط رهبر 

شوروي فراهم آمد. 
ــال، رهبر بالمنازع آلمان شرقي بود،  ــقوط هونكر كه نزديك به هفده س س
ــدت تضعيف كرد.  ــور را به ش ــت حاكم بر اين كش موقعيت حزب كمونيس
ــرق، اصالحات در جوامع كمونيستي كه به  ــترده در بلوك ش تحوالت گس
ــد؛ به ظهور بي اعتباري  ــورها منجر ش ــاختار سياسي اين كش فروپاشي س

كمونيسم منتهي شد. 
وقوع اين حوادث در نتيجه به برچيده شدن ديوار برلين در نهم نوامبر 1989م 
منجر شد و مردم آلمان شرقي و غربي براي اولين بار پس از 28 سال توانستند 

آزادانه به نيمه ديگر كشور سفر كنند. 
در واقع ديوار برلين كه در 13 اوت 1961م شكل گرفت، نمادي بود از جدايي 
ــرانجام اين امر مقدمات  ــرقي. س ــم غربي و كمونيسم ش ظاهري ليبراليس
تحوالت بعدي را به وجود آورد كه در نهايت به اتحاد دو آلمان در سوم اكتبر 

سال 1990م انجاميد.

ــي مجلس موسسان، شاه دستور برگزاري  پس از برگزاري انتخابات فرمايش
انتخابات دوره شانزدهم مجلس شوراي ملي را صادر كرد. 

اما دربار در اين انتخابات دست برد و از مخالفان كسي به مجلس راه نيافت. 
جمعيت فدائيان اسالم كه بنا به درخواست آيت اهللا كاشاني از مليون حمايت 
ــار پهلوي  ــر، وزير درب ــين هژي ــه عبدالحس مي كردند، اين عمل را دسيس

مي دانستند. 
ــين امامي، از اعضاي فعال جمعيت فدائيان اسالم مامور  بنابراين سيدحس
ــاه 1328 ترور  ــر را در 13 آبان م ــي، هژي ــد و امام ــي هژير ش اعدام انقالب

كرد. 
ــد و از آن پس شكنجه هاي شبانه روزي او  امامي در جريان ترور بازداشت ش

آغاز شد. 
بي پروايي امامي در اعتراف به قتل هژير سبب شد كه دادگاه، دو روز پس از 

ترور تشكيل جلسه دهد و حكم اعدام امامي را صادر كند. 
ــالم براي آزاد ساختن امامي، وي را  سرانجام رژيم از ترس اقدام فدائيان اس
در ساعت 2 بامداد روز 18 آبان، پنج روز پس از ترور هژير، اعدام كرد و بدين 
ترتيب، فدائيان اسالم، اولين شهيد خود را در راه آرمان بلند اسالمي خويش 

تقديم كرد.

ــان جنگ، قرارداد  ــت آلمان در جريان جنگ جهاني اول و پاي پس از شكس
ــاي، بدون توجه به عدم توانايى آلمان مغلوب در اجراي تعهدات ناشي  ورس
ــاي بر ضد  ــد. تقريبا تمام مواد قرارداد ورس از آن، به ملت آلمان، تحميل ش
آلمان و متضمن محدوديت ها و شرايط خفت آوري بود كه دشوارترين آن ها 
ــورهاي فاتح از طرف كشوري بود كه  پرداخت غرامت سنگين جنگي به كش
ــت داده بود. شرط  ــمت اعظم امكانات صنعتي و اقتصادي خود را از دس قس
اوليه استعفاي ويلهلم دوم، قيصر آلمان و الغاء رژيم سلطنتي در آلمان هم، 
قبل از امضاي قرارداد متاركه جنگ، از طرف ويلسون عنوان شد و در نتيجه 
ــاري او بود كه به دنبال خاتمه جنگ جهاني اول، رژيم سلطنتي آلمان  پافش
ــاه آلمان در نهم نوامبر 1918م، يك  ملغي شد. در نهايت، با استعفاي پادش
ــر كار آمد و رهبران سوسياليست در راس  حكومت جمهوري در آلمان بر س

آن قرار گرفتند. 
ــهرت يافت،  ــوري در آلمان كه به جمهوري وايمار ش با آغاز حكومت جمه
ــد و  ــكيل ش ــان اين جمهوري تش ــتين مجمع ملي يا مجلس موسس نخس
ــهر وايمار آلمان مستقر شد. به موجب  تشكيالت دولتي اين حكومت در ش
ــِي جمهوري وايمار، يك حكومت جمهوري فدرال با دو مجلس  قانون اساس
قانون گزاري به وجود آمد و دوران رياست جمهوري نيز هفت سال تعيين شد.

ــكل ايران  ــهر دايره اى ش ــهر گور به نخستين ش ش
ــارس واقع  ــى فيروزآباد ف ــهرت دارد كه در نزديك ش
ــگفت انگيزترين  ــهر يكى از ش ــت. اين ش ــده اس ش

محوطه هاى باستانى ايران است. 
كشف نقش چهارشاهزاده ساسانى روى بقاياى كاخى 
ــير بابكان به همراه كف منقوش رنگى از  از دوره اردش
اين دوره بخشى از اين شگفتى ها است كه با گذشت 
بيش از 2000 سال همچنان رنگ هاى به كار رفته در 
آن تندرست مانده است. اين شهر مملو از نقاشى ها و 

تصاوير باستانى از دوره ساسانى است.
نقش چهار شاهزاده ساسانى، دو زن و يك مردن جوان 
را به همراه يك نوجوان نشان مى دهد كه با لباس هاى 
اشرافى در كنار يكديگر ايستاده اند. رنگ هاى به كار 
رفته در اين نقاشى بيشتر سبز و قرمز اخرايى است و 
سبك نقاشى نشانگر تاثير هنر اوايل دوره ساسانى از 

سبك هنرى اشكانى است.
ــهر گور 2 كيلومتر و دور تا دور آن را حصارى  قطر ش
ــر محصور كرده  ــتى با خندقى به عرض 50 مت خش
است چهار دروازه به نام هاى دروازه هرمز در شمال، 
دروازه اردشير در جنوب، دروازه مهر(ميترا) درشرق، 
دروازه بهرام در غرب، ورودى هاى اين شهر را تشكيل 
ــهر به شعاع 450 متر مى دهند. در بخش مركزى ش

ــاير بخش هاى شهر مجزا  كه به وسيله حصارى از س
مى شده بناهاى حكومتى ومحل اقامت درباريان بوده 
مهم ترين بناهاى آن شامل:منار وتخت نشين(طربال) 

است.
آثار باستانى

ــود در  ــاد ناميده مى ش ــروزه فيروزآب ــهرى كه ام ش
ــت. كه قدمت آن به دوره  گذشته، گور نام داشته اس

كيانيان مى رسد.
ــهر را  ــت ش ــكندر ، چون نتوانس  در زمان حمله اس
ــاختن سدى توانست  ــخير خود در بياورد با س به تس
ــته و بدين روش شهر راتسخيركرد  شهر را به آب بس
ــير پاپكان با خود عهد مى بندد، اگر بر اردوان  . اردش
پنجم آخرين پادشاه دودمان اشكانى پيروز شود شهر 
را از زير آب بيرون آورده و آن را تختگاه خود قرار دهد.

ــش در گودى  ــبت به زمين هاى اطراف فيروزآباد نس
واقع شده است از اين رو با آب رودخانه اى كه اسكندر 
درشهر جارى ساخت، اين شهر به يك درياچه تبديل 
شد واين درياچه قرن ها باقى بود تا اين كه اردشير با 
ــهر جديدى  تمهيداتى آب درياچه را تخليه كرد و ش
ــير خوره  ــهر گور بنا نهاد و نام آن را اردش به جاى ش
ــراب به ايران  ــير خوره در زمان حمله اع ناميد. اردش
ــد تازمانى كه عضدالدوله ديلمى (گيالنى)  ويران ش

برخلفاى عرب تسلط پيدا كرد و به آبادانى ويرانه هاى 
اعراب همت گماشت. اين شهر از آن به بعد فيروزآباد 

ناميده شد.
ــتن  ــه دليل داش ــهر گور ب ــانيان ش ــان ساس در زم
ــن و وجود كتب  ــرق زمي ــن كتابخانه مش بزرگ تري
ــهر گور  ــهور بود. ش گرانبها و كمياب به دارالعلم مش
ــير تجارت  ــدن در مس ــان به دليل واقع ش در آن زم
ــتان و روم و بندر سيراف  ــورهاى چين- هندوس كش
ــى برخوردار بود. ــادى و بازرگانى خاص از رونق اقتص

ــاهده مى شود كه  در وسط اين شهر منار بلندى مش
ــت؛  به گفته  ــدارى آتش بوده اس ــاال محل نگه احتم
ــه  ــى در زمان امپراطورى پيزانس نقش مورخين غرب

معمارى 400 شهر اروپا از آن برگرفته شده است.
مرمت و حفاظت از بنا

ــدت  ــدن آب باران به ش ــى از جمع ش ــت ناش رطوب
ــى ها نفوذ كرده بود و از زمانى كه هيات  داخل نقاش
ــد تمام تالش خود را  ــهر گور مستقر ش مرمت در ش
ــيار كم روى خشك كردن  ــتفاده از امكانات بس با اس
نقش متمركز كرد. هم اكنون نيز نقش چهارشاهزاده 
ساسانى از خطر نفوذ رطوبت نجات يافته و استحكام 
ــن انجام  ــكل ممك ــن ش ــه بهتري ــى آن نيز ب بخش

گرفته است.

شهر گور از آثار باستانى 
استان فارس

ــورت گوناگون و  در تهران قديم خالفكاران را به چند ص
ــده اند، مجازات  ــبت به كارهاى خالفى كه مرتكب ش نس

مى كردند.
ــه مجرمان در  ــيوه تنبي ــوم ترين و معمول ترين ش مرس
ــورت كه  ــه اين ص ــود؛ ب ــوب و فلك ب ــم چ ــران قدي ته
ــش را در  ــده و پاهاي باني ــن خوا ــرم را روى زمي مج
ــه چوب  ــك قطع ــر آن به ي ــه دو س ــمه اى ك ــن تس بي
ــه  ــى ك ــد و در حال ــرار مى دادن ــود، ق ــده ب ــته ش بس
ــتند، شخص  ــت داش دو نفر طرفين چوب فلك را در دس
ــغول ضربه زدن بر  ــيله تركه هاى چوب مش سومى به وس
ــت مجرمان را بر  ــد و گاهى نيز دس كف پاى مجرم مى ش
يك سه پايه بلند بسته و آنان را در مالء  عام شالق مى زدند.

ــه  ــرت بقي ــب عب ــان موج ــه خاطي ــه تنبي ــراى آنك ب
ــكويى  ــهر، س ــمت هاى مختلف ش ــود، در قس ــردم ش م
ــن بود  ــيوه كار چني ــت و ش ــود داش ــه وج ــام فلك به ن
ــد در  ــتگير مى ش ــر محلى كه دس ــر مجرمى در ه كه ه
ــرم مورد تنبيه و فلك  نزديك ترين فلكه به محل وقوع ج

قرار مى گرفت.
بريدن اعضاى بدن و كور كردن چشم

ــه فلك كردن  ــازات مجرمان تنها ب ــران قديم، مج در ته
محدود نمى شد، بلكه بريدن دست، پا و كور كردن چشم و 
بريدن گوش و بينى نيز در مورد كسانى كه مرتكب جرايم 

سنگين ترى شده بودند، اعمال مى شد.
ــابقه طوالنى داشته كه در  ــم، در ايران س كور كردن چش
ــد. به طورى كه نوشته اند: وقتى  تهران قديم اعمال مى ش
ــاه وقت خطرناك  يكى از افراد خانواده سلطنتى براى ش
ــد، مجازات خاصى در موردش به  ــخيص داده مى ش تش
ــاه، حكم كور كردن  مرحله اجرا درمى آمد و به دستور ش
ــيوه كار به اين صورت بود كه  ــد. ش چشمش صادر مى ش
ــاط  ــقيقه محكوم، باعث انبس با مالش دادن رگ هاى ش
مردمك چشم شده و آنگاه ميرغضب با فشار شديد انگشت 
شصت، چشم را از حدقه خارج ساخته و با يك چاقوى تيز 

رگ و اعصاب آن را مى بريد.
ــتناك ترين نوع مجازات اين بوده  يكى از بدترين و وحش
ــخصى كه محكوم به اعدام بوده را در برابر لوله توپ  كه ش
قرار مى دادند و توپ را آتش مى كردند و به سوى او پرتاب 
ــرم تكه تكه  ــخص مج ــد. در اين صورت بدن ش مى  كردن

مى شده و هيچ اثرى از آن باقى نمى ماند.
ــرد خاطى ختم  ــدن تنها براى مجازات ف بريدن اعضاى ب
ــان به مرگ  ــراى مجازات محكوم ــد، بلكه حتى ب نمى ش
هم اين مورد اجرا مى شد؛ چراكه در آن دوره ها از وسايل 
اعدام محكومان به مرگ، سر بريدن رواج بيشترى داشت 
ــهرت داشتند كه در  و عامالن اين كار به «ميرغضب» ش
ــتمزد  كارش صاحب اختيار بود و براى انجام اين كار، دس
دريافت نمى كرد، بلكه عامل افتخارى اجراى شاهانه بود. 

ــود، معموال  ــار تام ب ــه داراى اقتدار و اختي ــب ك ميرغض
ــى اين مدت  ــه تاخير مى انداخت و ط اين كار را مدتى ب

ــته و او را  ــوم به مرگ بس ــت و پاى محك زنجيرى به دس
ــد و موظف به گدايى  در بازارها و معابر عمومى مى گردان
ــوم آيين و  ــر محك ــى كرد. بريدن س و دريافت صدقه م
مراسمى داشت كه ميرغضب براى راحت مردن محكوم، 
ــاچيانى  ــغ» مطالبه مى كرد. در اين موقع، تماش «حق تي
كه عالقه مند بودند كه ميرغضب محكوم را آزار و شكنجه 
ــب مى ريختند و  ــه ميرغض ــدارى پول در كاس ندهد، مق
ــه مرگ  ــوم ب ــكان محك ــواده و نزدي ــر آن خان ــالوه ب ع
ــان متهم را  ــب مى دادند تا ج ــبى به ميرغض انعام مناس

زودتر بگيرد.
از ديگر انواع مجازات، اين گونه بوده است كه فرد خالفكار 
را به يك سرپايه مى بستند و با چماق به پشت او مى زدند.

دمار درآوردن
ــوراخى كرده و چنگك آهنى را درون  در پشت گردن س
ــرف بيرون  ــرده وآن گاه نخاع را به ط ــكاف فرو ك اين ش
مى كشيدند. در هر حال با اين كشش زجر فراوانى بر متهم 

وارد مى شد و بعد از تحمل درد فراوان، مى مرد.
پوست كندن

پوست متهم را مى كندند و آن را از كاه مى انباشتند و به 
دروازه ى شهر مى آويختند، يا هديه مى فرستادند.

ــد و مخصوص  ــه در بازار اجرا مى ش نوع ديگر مجازات ك
ــوده بدين صورت بود كه  افراد گران فروش و كم فروش ب
گوش شخص گران فروش را به ديوار و يا تيرى در جلوى 
ــت خود  ــوب مى كردند تا متوجه اعمال زش زندان ميخك

شود.
از ديگر مجازات هايى كه در دوره سالطين قاجار معمول 
ــه به اجبار  ــود، يكى اينك ــاره مى ش بود، به چند مورد اش
به مجرم آب زياد مى خورانيدند و محل خارج شدن ادرار 
ــمان بلند مى شد، ــتند. فرياد آن شخص به آس را مى بس

ــى داد و خالص  ــول م ــى پ ــا اينكه مبلغ ــرد ي ــا مى م  ي
مى شد. يا اينكه سر مقصر را مى تراشيدند؛ خمير گرفته، 
ــرش مى ريختند يا اينكه سيخ هاى  روغن داغ كرده بر س
ــيخ داغ ــرخ كرده بدن محبوس را س كباب را در آتش س

 مى كردند. 
ديگرى را براى اقرار، چند شبانه روز نمى گذاشتند بخوابد. 
ــام پاهاى او را زير  ــته تم بعضى را چندين روز به فلك بس
ــت،  ــد، در صورتى كه تقصير هم نداش چوب له مى كردن

و فقط او را مظنون مى دانستند.
يك قسم از مجازات ها گچ گرفتن بود؛ مقصر را در جايى كه 
به اندازه قد فرد در زمين كنده شده بود مى گذاشتند، و گچ 

دوغ آب كرده ، تا گردن آن شخص مى ريختند؛ درنتيجه 
چنين اقدامى فرد، فورى مى مرد. 

گاهى شاطر دكان نانوايى را براى كمى نان، در تنور نانوايى 
انداخته مى سوزانيدند. 

بريدن گوش، شقه كردن مجرم، دم توپ گذاشتن مقصر 
ــده به هوا پراكنده مى  كه به وسيله آن مجرم تكه تكه ش

شد، از ديگر مجازات هاى دوره قاجار است.
قهوه قجرى معروف

در فرهنگ معين، قهوه قجرى به معناى قهوه  زهردار است 
كه سالطين قاجار براى كشتن به كسى مى دادند. 

ــلطنت  ــان س ــوص از زم ــه، به خص در دوران قاجاري
ــد كه  ــوع قهوه معمول ش ــه بعد، اين ن ــاه ب ناصرالدين ش
ــاهزادگان  ــى از ش ــاه و حتى گاهى برخ ــخص پادش ش
ــاه) براى از  ــر ناصرالدين ش ــلطان (پس ــه ظل الس از جمل
ــخاص، مبادرت به خوراندن قهوه اى  ــتن اش ميان برداش
ــيد آرسنيك (مرگ موش) به آنها  مسموم به سيانور يا اس
مى كردند. از قربانيان قهوه طايفه قاجار،  رضا اقبال السلطنه 
آجودانباشى (بنيان گذار باغ آجودانيه)، ميزرا آقاخان نورى  
(صدراعظم ناصرالدين شاه)، منصور نظام، ابوالفتح خان و... 

را مى توان نام برد.

از فلـك تـا قهـوه قجـرى
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ــتاندار اصفهان گفت: وضعيت هنر در اصفهان با  اس
توجه به شان واالى آن جايگاه مناسبى ندارد و ارتقاء 
ــدان بايد مبناى كار  جايگاه هنر و حمايت از هنرمن

قرار گيرد.
ــى  ــوراى هم انديش ــه ش ــول زرگرپور در جلس رس
هنرمندان استان كه با حضور هنرمندان پيشكسوت 
استان برگزار شد، گفت: حضور در جمع هنرمندان و 

شنيدن سخنان آنان لذت بخش است.
ــان،  ــه اصفه ــداى ورودم ب بت ــزود: در ا ف وى ا
آلودگى هوا، وضعيت رودخانه، عدم وجود روزنامه اى 
ــأن  برند، خطوط هوايى برند اصفهان، موزه اى در ش
اصفهان و همچنين عدم وجود موزه دفاع مقدس غير 
قابل باور بود.استاندار اصفهان ادامه داد: برخالف آن 
ــودن اصفهان در دهه 60، در  همه آوازه و طراز اول ب
ــته رقابت هاى سياسى به تنازعات  دو سه دهه گذش
سياسى تبديل شده و بستر توسعه را از استان گرفته 
است. وى اضافه كرد: اصفهان ظرفيت ها و مزيت هاى 

بااليى دارد و مى تواند دوباره به استان طراز اول تبديل 
ــيدن به اين هدف تالش هاى وافرى  شود و براى رس
ــت.زرگرپور به وضعيت هواى اصفهان  آغاز شده اس
اشاره كرد و افزود: در سال 92 تنها 80 روز هواى سالم 
وجود داشت كه خوشبختانه امسال اين آمار به 180 

روز رسيده است.
وى با اشاره به اينكه مديريت استان سعى كرده است 
ــاره آب را در اختيار  ــت هاى پاييزه و به كه براى كش
كشاورزان قرار دهد، اظهار كرد: در اين برنامه 40 هزار 

هكتار از زمين هاى شرق اصفهان به زير كشت رفت.
استاندار اصفهان ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته 
ــواران، تعداد  ــى موتورس ــرح كاله ايمن ــرى ط و اج
ــش يافت، مصلى  ــته هاى موتورى به نصف كاه كش
به سرانجام رسيد، فاز اول مترو راه اندازى و ورزشگاه 

نقش جهان فعال شد.
زرگرپور با اشاره به اينكه در مقوله هنر، شايد مديريت 
ــد، اظهار كرد: اين  ــال دير وارد عمل ش استان دو س

ــت و  ــتان اس ــرمندگى مديريت اس تاخير باعث ش
امروزه با حضور تعداد باالى افراد هنرمند و متخصص 
ــور و جهان مى توان  ــطح كش و هنرمندان بنام در س
ــد استان افزود:  كارهاى بزرگى انجام داد. مدير ارش
ــأن واالى آن در اصفهان  ــر با توجه به ش وضعيت هن
جايگاه مناسبى ندارد و شوراى هم انديشى هنرمندان 

در تالش است كه بتواند اين روند را متوقف كند.
استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه بايد براى تك تك 
ــيم، گفت: ارتقاء  رشته هاى هنرى برنامه داشته باش
ــدان بايد مبناى كار  جايگاه هنر و حمايت از هنرمن

قرار گيرد.
ــكيل كميته راهبرى هنر، بنياد تعزيه و خانه  وى تش
ــمرد و گفت: هنرمندان حاضر در  تصوير را مهم برش
شوراى هم انديشى هنرمندان بايد به عنوان نماينده 
صنف و رشته خود، جلساتى را با اعضا برگزار كنند و 
طى يك ماه آينده پيشنهادات و نيازمندى هاى خود 

را ارائه كنند.

ــهر اصفهان گفت: در بدنه شهردارى  ــوراى ش يك عضو ش
اصفهان يك عده مدير مادرزادى هستند و بايد مدير باشند 

و مدير بمانند.
ــهر نيازمند پويايى و تدبير  عدنان زادهوش، اظهار كرد: ش
ــت كه اين امر با حضور جوانان در مسندهاي مديريتي  اس
اتفاق مى افتد و چسبيدن به يكسرى فكر و ديدگاه تكرارى 
پويايى ايجاد نمى كند. وى با بيان اينكه برخى از افراد براى 
ــزش پيدا نكنند  ــهرى ري اينكه رجال آن ها در مديريت ش
دوره هايى براى آن ها تعريف مى كنند و در يك زمينه آن ها 
را رشد مى دهند، افزود: تربيت مديران در مراكز تحقيقاتى و 
دانشگاه ها اتفاق مى افتد، اما در شهردارى اين طور نيست كه 
بخواهيم يك نفر را براى منظورى به اصرار رشد دهيم و اين 
اتفاق قطعا شهردارى را از رشد و پويايى دور مى كند.اين عضو 
شوراى اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: براى ايجاد پويايى 

مدام بايد تغيير با تدبر را به مجموعه وارد كنيم و از فكرهاى 
ــتفاده را ببريم، چراكه اين اتفاقات باعث  جديد بهترين اس
ــت كه در كشور هر  پيشرفت مى شود و به همين دليل اس
چهار سال يك بار انتخابات برگزار مى شود و از دل آن رييس 
جمهور، مجلس شوراى اسالمى، شوراى شهر، شهردار و... 
انتخاب مى شوند، اگر شورايى به اين نتيجه رسيد كه شهردار 
ــود يعنى قائل به يك فكر و ديدگاه و روش نو  بايد عوض ش
ــت. زادهوش اضافه كرد: اگر شهردار فعلى نيز  و جديد اس
ديدگاه شهردار قبل را دنبال  و فقط نيروهاي قبلي را جابه جا 
 كند به اين معناست كه راى اعضاي شورا به خطا رفته و اين 
يك خطر بزرگ است.وى با بيان اينكه ديدگاه جديد و تازه 
ــد، ادامه داد: اگر به همين مدت  به اصفهان حيات مى بخش
حضور شهردار جديد اصفهان دقت كنيد مى بينيم جاهايى 
كه از نيروهاى جوان استفاده شده است پيشرفت و پويايى 
داشته، اما متاسفانه در بسيارى از مقاطع ديگر شهردارى، 
ــاهد نبوديم و فقط مديران از جايى بلند  هيچ تغييرى را ش

شده و روي صندلي ديگري مي نشينند.
او را كجا بگذاريم؟

اين عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: من به شهردار 
تذكر دادم كه مقدار جابه جايى ها را كم اما ميزان نيروهاى 

جوان را افزايش دهد و از گردش نيروهاى بدون كارايى در 
ــهردارى جلوگيرى كند، جالب است كه اعضاى شوراى  ش
ــى افراد ديگر  ــهر اين صحبت ها را تاييد مى كنند و حت ش
بيرون از شوراى شهر نيز  چنين حرف هايى را تاييد مى كنند، 
اما هنگامى كه دست براى تعويض روى مهره اى مى رود از 
همان طرف ها حمايت هاى جالب و شگفت انگيزى مي شود 
و نمى گذارند مهره جابجا شود! اين اتفاقات راه را براى تغيير 

و تحول بسته است.
زادهوش تاكيد كرد: امروز متاسفانه در شهردارى اصفهان 
هستند كسانى كه مادرزادى مدير به دنيا آمده اند و بايد مدير 
ــند و مدير بمانند؛ گاهى مى بينيم فردى هيچ كارايى  باش
ندارد و اگر بپرسيم چرا اين فرد هنوز مدير است؟ با اين سوال 

جالب «او را كجا بگذاريم؟» مواجه مى شويم.
مديرناتوان برود كارمند ساده شود

ــك مدير ناتوان  ــه به جاي جابه جايي ي وى ادامه داد: اينك
بپرسيم «او را كجا بگذاريم؟» سوال زشتي است، وقتى مدير 
ــازمان را بد مديريت  عملكرد خوبى نداشته است و يك س
ــد او را در جايى ديگر  ــت كه حتما باي كرده چه اصرارى اس
به كار گيريم؟ مگر كسى مدير به دنيا آمده است؟ هركس 
توانايى ندارد برود كارمند ساده باشد؛ مگر مردم اين كار را در 

انتخابات با نمايندگان عالى خود و رييس جمهور با عدم راى 
دادن انجام نمى دهند؟

ــاره به اينكه  ــالمى شهر اصفهان با اش اين عضو شوراى اس
ــراد تاجايى  ــه برخى اف ــت ك ــرى اس نمى دانم اين چه س
ــود از صندلى مديريت فعلى كنار  ــت نش ــان درس براى ش
گذاشته نمى شوند! گفت: برخى از مشكالت در شهردارى 
اصفهان از قديم االيام بوده است؛ يكى از مهم ترين مشكالت 
موسسات و سازمان هاى شهردارى نبود شفافيت است اين 
اتفاق در تمام طبقات مديريتى وجود دارد و در واقع اين اصل 

در شهردارى گم شده است.
ــيارى از گزارش ها شفافيت هاى  زادهوش تصريح كرد: بس
ــتباه است در حالى كه در  مالى قابل قبول نيست و پر از اش
ــعار آن داده مى شود  شهردارى شفاف و روشن كه مدام ش
اطالعات در اختيار همه افراد قرار مي گيرد، اما متاسفانه در 
شهردارى اصفهان اين مهم روى نمى دهد؛ اين يك درد يا 
زخم كهنه بر شهردارى اصفهان است شايد شهردار در اين 
ــى را به  ــكل بزرگ و اساس مدت زمان كوتاه نتواند اين مش
طور كلي رفع كند اما بايد به دنبال تغيير چنين روندى در 

شهردارى باشيم.
ــاره به وجود برخي اطالعات در كشوى ميز برخي  وى با اش

ــازى و مالى  ــمت شهرس ــهردارى گفت: در قس مديران ش
ــط يك عده مدير در كشوها  يكسرى اطالعات خاص توس
ــت اگر  ــيار خطرناكى اس ــت كه موضوع بس قرار گرفته اس
ــود و شهرسازى در  ــهر دچار تحوالت نمى ش مى بينيم ش
ــرفت نمى كند به دليل اطالعاتى است كه در  اصفهان پيش
كشو مديران شهردارى پنهان است و يك عده نمى خواهند 

اين اطالعات ارائه شود.
اين عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اينكه اين 
كشوها بايد باز شود و شهردارى يك جراحى بزرگ احتياج 
دارد، افزود: من مى دانم اگر اين زخم باز شود عوارض بسياري 
دارد، اما بايد براى پيشرفت اين عوارض را بپذيريم شايد پس 
از جراحى منافع بسيارى از افراد از بين برود و هيبت يك عده 
فرو بريزد اما هيچ اشكالى ندارد ما بايد جراحى را انجام دهيم.

ــازمان هاى  ــان اينكه من نمى دانم چرا در س زادهوش با بي
كوچك برخى اطالعات را مخفي نگه مى دارند؟ گفت: مگر 

در شهردارى اطالعات امنيتى داريم؟ 
مگر در شهردارى فعاليت هاي خاص موجود صورت مي گيرد 
كه با امنيت ملى سر و كار داشته باشد؟ مگر شهردارى وزارت 
اطالعات، جنگ و دفاع است كه ما اطالعات محرمانه داشته 

باشيم؟

خبر خبر 

رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان با اشاره به معرفى 
نفرات برتر سى و هشتمين دوره مسابقات قرآن كريم اصفهان براى 
ــتانى اواخر آبان ماه  ــتانى، گفت: مسابقات اس شركت در مرحله اس
جارى به ميزبانى آستان مقدس امامزاده سيد الكريم(ع) دولت آباد 

برگزار مى شود.
ــماعيل پور، با اشاره  ــلمين محمد رضا اس ــالم و المس حجت االس
به برگزارى مرحله نهايى سى و هشتمين دوره مسابقات قرآن كريم 
ــتان اصفهان، اظهار كرد: اين دوره از مسابقات در دو مرحله  شهرس
ــابقين قرآنى خواهر و برادر در شهر  و با رقابت بين 600 نفر از متس
اصفهان برگزار شد.وى با بيان اينكه مرحله اول اين دوره از مسابقات 
قرآن كريم در 15 مهر ماه جارى برگزار شد و خواهران در جوار بقعه 
متبركه عالمه مجلسى(ره) و برادران در جوار آستان مقدس امامزاده 
سيد محمد(ع) واقع در خيابان وحيد با هم به رقابت پرداختند، گفت: 
افراد برترى كه توانستند نمرات بااليى را كسب كنند به مرحله نهايى 

شهرستان اصفهان راه پيدا كردند.
رييس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان تصريح كرد: در 
ــابقات تعداد 50 نفر از خواهران و 50 نفر از آقايان به دوره  اين مس
پايانى رسيدند و با نفرات برتر متسابقين قرآن كريم كه در ادارات و 

ارگان هاى اصفهان شركت كرده بودند به رقابت پرداختند.
ــابقات در جوار مقبره  ــماعيل پور با بيان اينكه مرحله نهايى مس اس
ــش نفر از نفرات برتر  ــى(ره) برگزار شد، ابراز كرد: ش عالمه مجلس
رشته هاى حفظ قرآن كريم، قرائت قرآن كريم، ترتيل خوانى قرآن 
كريم و تفسير قرآن كريم براى شركت در مرحله استانى به معاونت 
ــتان اصفهان  فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقاف و امور خيريه اس
معرفى شدند.وى خاطرنشان كرد: مسابقات استانى اواخر آبان ماه 
جارى به ميزبانى آستان مقدس امامزاده سيد الكريم(ع) دولت آباد 

برگزار مى شود.

ــهردار اصفهان گفت: جريان هاى فرهنگى شهر بايد در محالت،  ش
مناطق و مويرگ هاى شهر رخنه كند و مباحث فرهنگى به صورت 

محله محور ارائه شود.
ــود وضعيت  ــه اقداماتى براى بهب ــاره ب ــژاد، با اش مهدى جمالى ن
ــتيوال ها و رويدادهاى بزرگ  ــراها اظهار كرد: در كنار فس فرهنگس
شهرى كه قبال داشتيم درصدديم جريان ها و رويدادهاى فرهنگى 
را وارد سطح مناطق و محالت شهر اصفهان كنيم. وى با بيان اينكه 
مباحث فرهنگى بايد وارد خانواده ها، مساجد و مدارس شود، افزود: 
براى اولين بار در طول دوران شهردارى اصفهان معاونين فرهنگى 
ــوند تا جريان هاى فرهنگى شهر در محالت،  محالت انتصاب مى ش
مناطق و مويرگ هاى شهر رخنه كند و مباحث فرهنگى به صورت 

محله محور ارائه شود.
شهردار اصفهان ادادمه داد: معاونين فرهنگى مناطق تا پايان سال 

مستقر مى شوند و فعاليت خود را در محالت آغاز مى كنند.
جمالى نژاد، با بيان اينكه بيشتر كتابخانه هاى سطح شهر متعلق به 
شهردارى است، خاطر نشان كرد: شهردارى در عين حال كه در حال 
تجهيز كتابخانه است و از نظر فيزيكى تعداد كتاب ها و كتابخانه ها 
ــازى كتابخانه ها مى پردازد، هم چنين  را افزايش مى دهد و به بازس
ــهر  ــتر فرهنگى كتاب خواندن در ش برنامه هايى براى باال بردن بس

اصفهان انجام مى دهد.
وى با اشاره به فعاليت كميته شهروندى در چند دوره مختلف توضيح 
ــتاى ايجاد انگيزه كتابخوانى در ميان  داد: كميته شهروندى در راس
شهروندان و باال بردن سرانه مطالعه موفق عمل كرده است و با فعال 
ــگ كتابخوانى در  ــدن معاونين فرهنگى مناطق در آينده فرهن ش

محالت هم وارد خواهد شد.
ــهر اصفهان ابتدا  ــهردار اصفهان با بيان اينكه در بحث توسعه ش ش
بايد آمايش شهرى صورت گيرد، افزود: براى اينكه اصفهان شهرى 
توسعه يافته شود بايد خدمات به طور متعادل و متوازن توزيع شود. 
شرق و غرب اصفهان فرقى ندارد و بايد سرانه هاى مختلف آموزشى، 
ــى تمام مناطق اصفهان باال و متعادل باشد و قرار  فرهنگى و ورزش
نيست يك منطقه توسعه يافته و منطقه ديگر محروم باشد به همين 
دليل ابتدا آمايش منطقه اى در دستور كار شهردارى است تا مشخص 
ــتند تا نسبت به  ــرانه هاى محروم هس شود كدام مناطق در چه س

افزايش آن اقداماتى صورت گيرد.
ــه در كنار اهميت خط اول، دوم  جمالى نژاد، هم چنين با بيان اينك
ــهرى اصفهان، رينگ ريلى مجموعه شهرى اصفهان  و سوم قطار ش
هم حائز اهميت است، تصريح كرد: يكى از قسمت هاى اين رينگ 
ــات خوبى با شهردارى  فاصله بين نجف آباد و اصفهان است. جلس
ــهر اصفهان و نجف آباد  نجف آباد صورت گرفته و قرار است بين ش

تراموا راه اندازى شود.
ــده  وى اضافه كرد: مطالعات پروژه تراموا نجف آباد اصفهان آغاز ش

است و از سال آينده كار عملياتى آن آغاز خواهد شد.

برگزارى مرحله استانى 
سى و هشتمين دوره مسابقات 

قرآن كريم

آغاز مطالعات پروژه تراموا 
نجف آباد- اصفهان

رييس كميسيون فرهنگى شوراى شهر:
مسير فرهنگى شهر اصفهان 

مشخص شده است

شهردار اصفهان ؛
فعاليت هاى فرهنگى شهر 

نياز به نقشه راه دارند

ــند  ــهر اصفهان گفت: با رونمايى از س ــوراى ش ــيون فرهنگى ش ريس كميس
اولويت بندى مولفه هاى نقشه فرهنگى شهر اصفهان، مسير فرهنگى شهر مشخص 
شده است. اصغر آذربايجانى در آيين رونمايى از نقشه جامع فرهنگى شهر اصفهان 
ــبت به نگاه دقيق و عميق  ــوراى شهر نس ــت: دغدغه هاى اعضاى ش اظهار داش
به حوزه فرهنگ منجر به تدوين سند اولويت بندى مولفه هاى نقشه فرهنگى شهر 
اصفهان شد. وى با بيان اين جمله از رهبر انقالب كه «فرهنگ مانند ستون فقرات 
ــيون فرهنگى با توجه به روند معمول  هويت يك جامعه است» افزود: در كميس
شوراها در خصوص تدوين بودجه ساليانه شهردارى، در خصوص بودجه فرهنگى 
و مسيرى كه قرار است در اين حوزه طى شود با اين سوال مواجه شديم كه، مبناى 
اولويت هاى ما كجاست؟ و اگر فرهنگ را زيربناى توسعه در ساحت هاى مختلف 
بدانيم، اولويت هاى فرهنگ چه مى تواند باشد؟رييس كميسيون فرهنگى شوراى 
شهر اصفهان تصريح كرد: مقوله فرهنگ يك كل به هم پيوسته و داراى مولفه هاى 
متعدد است كه هر كدام از اين مولفه ها ناظر به بخشى از فرهنگ است.وى با اشاره 
به محدوديت هاى موجود گفت: براى شكل گرفتن يك نگاه واحد به فرهنگ به 
جهت محدوديت هاى انسانى، مالى، مكانى و زمانى نيازمند يك رويكرد صحيح و 
واحد بوديم.آذربايجانى افزود: جلساتى با مديريت فرهنگى اجتماعى شهردارى 
ــد تا بتوانيم مولفه هاى موثر در  ــترك برگزار ش براى رسيدن به يك تعريف مش
حوزه شهرى را در يك كار علمى اولويت بندى كنيم تا در يك مسير مشخص گام 

برداريم. وى اذعان داشت: از شهريور ماه 92 كه نقشه مهندسى فرهنگى كشور 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى به تصويب رسيد و در ابالغيه رهبرى در برنامه  در ش
ششم توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفت؛ مبناى كار ما در اصفهان بوده است.رييس 
كميسيون فرهنگى شوراى شهر اصفهان گفت: اميدوار هستيم ظرفيتى كه براى 
فرهنگ شهر انجام گرفته به جهات مختلف براى حوزه فرهنگى شهر بركاتى داشته 
باشد.وى با اشاره به مزيت هاى اين پروژه افزود: نخستين بركت اين حركت، اين 
است كه شوراى شهر مسير حركت خود را در حوزه فرهنگ پيدا كرده و از جمله 
مزيت هايى كه در آينده خودش را نشان خواهد داد هم افزايى دستگاه هاى فرهنگى 
مختلف در سطح شهر است.آذربايجانى در پايان با تشكر از معاونت برنامه ريزى 
و معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى خاطر نشان كرد: بودجه ريزى مناسب بر 
اساس اولويت هاى فرهنگى و شناخت تهديدها و فرصت هاى اين حوزه از اهداف 
تدوين سندى است كه امروز رونمايى شد، كه مى تواند نحوه اولويت بندى برنامه ها 

را به مسووالن يادآور شود و خواسته هاى فرهنگى شهروندان را مشخص كند.

ــرفت  ــير پيش ــك جامعه اى درمس ــت: بدون ش ــهرداراصفهان گف ش
ــاس يك  ــد وبتواند براس ــه داراى برنامه وهدف باش ــرد ك قرار مى گي
ــه پويايى ــودرا ب ــه خ ــاى مهم جامع ــه ه ــن مولف ــه راه وتعيي نقش

 برساند.
مهدى جمالى نژاد، گفت: نياز است براى كليه فعاليت هاى شهر اصفهان 
به ويژه درحوزه هاى فرهنگى «نقشه راه» داشته باشيم و دركنار  نقشه 

راه اولويت مولفه هاى مهم فرهنگى موثر باشند.
ــتيم تا تمدن نوين اسالمى را  ــاره به اينكه به دنبال اين هس  وى با اش
ــه راه بايد در تمام  ــم افزود:  نقش ــازى پياده كني درحوزه شهروشهرس
ــته باشد  ــى،فرهنگى و اجتماعى وجوداش عرصه هاى اقصادى،سياس

ومختص به عرصه خاصى نباشد.
ــاى جزيره اى  ــرار حركت ه ــد كرد:جلوگيرى ازتك ــى نژاد تاكي جمال
ــهر  ــه فرهنگى ش در اصفهان از اهداف تدوين اولويت مولفه هاى نقش

اصفهان است .
ــايل فرهنگى كار موازى  شهرداراصفهان بااشاره به اينكه نبايد در مس
انجام شود، تصريح كرد:دستگاه هاى مختلف فرهنگى در شهر اصفهان 
ــتا  ــزا كار كنند،بنابراين در همين راس ــرا و هم اف بايد به صورت همگ
مولفه هاى اصلى را احصا كرديم و قراراست تنهادر اين زمينه كار انجام 

ــه دليل اينكه  ــويم .وى اظهاركرد: ب ــم و از كارهاى موازى جدا ش دهي
ــت، خوشبختانه  ــهر محور تهيه مولفه ها بوده اس ــالمى ش شوراى اس

دستگاه هاى فرهنگى شهر هم در اين حوزه حضور داشته اند.
ــه هاى نقش  ــت بندى مولف ــى از «اولوي ــژاد گفت:با رونماي جمالى ن
ــت كه در آن  ــه راهى اس ــهر اصفهان» اصفهان داراى نقش فرهنگى ش
ــت؛ اولويت هايى كه هويت  ــده اس ــيارى تعيين ش كه مولفه هاى بس
ــبك زندگى اسالمى ايرانى، ــالمى،نهادخانواده وجمعيت،س ايران اس

اخالق وفرهنگ عمومى،هنر، قدرت نرم ، ارتباطات رسانه،تعامل منطقه 
اى وجهانى، نظام فرهنگى فراگير و كارآمد محصوالت وصنايع فرهنگى 

را در برمى گيرد.
شهرداراصفهان خاطر نشان كرد:يك بار براى هميشه قرار شده همه با 
هم در يك جهت براى يك هدف تالش كنيم و بايد بتوانيم در اين زمينه 

سربلند و موفق عمل كنيم تا الگويى شود براى مابقى اقدامات.

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

نمي گذارند مهره ها 
جابه جا شود!

استاندار اصفهان: 

مديريت استان در مقوله هنر، دو سال دير وارد عمل شد



حساسيت باالى انتخاب گزينه اى مناسب براى رهنمون كردن سپاهان 
در مسير قهرمانى كار مديران اين باشگاه را سخت و حساس كرده است.

 فرصت تعطيالت موقت ليگ برتر كه به واسطه اردوى تيم ملى و مسابقه 
اين تيم پيش آمده است، به سود تيم سپاهان شده و مديران اين باشگاه 
ــبت به انتخاب  اين فرصت را در اختيار دارند تا با تمركز بيش ترى نس
ــين فركى از هدايت ــتعفاى حس ــرمربى جديد اقدام كنند.پس از اس س

ــن تيم  ــتور كار اي ــد در دس ــرمربى جدي ــاب س ــپاهان، انتخ ــم س تي
ــت  ــگاه اصفهانى قرار اس ــه قائم مقام باش ــت و به گفت ــرار گرفته اس ق
ــعود تابش جذب  ــى روزهاى آينده اين اتفاق رقم بخورد.به گفته مس ط
ــت و پس  ــپاهان در اولويت قرار گرفته اس ــى خارجى براى تيم س مرب
ــى مورد نظر  ــگاه، مذاكره نهايى با مرب ــيدن باش ــه جمع بندى رس از ب
انجام خواهد شد.باشگاه سپاهان طى سال هاى گذشته بيشتر به مربيان 
ــد اين بار بار نيز يك مربى  ــت و به نظر مى رس خارجى اعتماد كرده اس
ــرا پذيرفتن هدايت ــت زي ــى روى نيمكت اين تيم خواهد نشس خارج

ــوان قهرمانى،  ــى و مدافع عن ــم مدع ــوان يك تي ــپاهان به عن ــم س تي
ــود و مربيان  ــوب مى ش ــك محس ــناس داخلى ريس براى مربيان سرش
ــرار ندارند و با  ــگاه ق ــان تر نيز قاعدتا مورد توجه اين باش ــى نام و نش ب
ــانس  ــرايط از ش در نظر گرفتن جميع جوانب، مربى خارجى در اين ش
بهترى برخودار است.استفاده از مربيان خارجى در فوتبال ايران همواره 
با ريسك همراه بوده است زيرا به همان اندازه كه احتمال نتيجه گرفتن 
ــز دور از ذهن نخواهد  ــود دارد، احتمال ناكامى ني ــا مربى خارجى وج ب
ــيت و دقت زياد  بود اما با اين حال انتخاب مربى خارجى بايد با حساس
ــد و گزينه اى انتخاب شود كه فاكتورهاى الزم براى موفقيت  همراه باش
ــته با مربيانى همانند  ــد.تيم سپاهان طى سال هاى گذش ــته باش را داش
كرانچار و لوكا همكارى داشته كه هر دو مربى بازدهى خوبى در اين تيم 
ــد ژوروان ويرا و تاوارس نيز روى  ــته اند؛ اما در مقابل مربيانى همانن داش
نيمكت اين تيم نشسته اند كه به هيچ عنوان عملكرد قابل دفاعى نداشته 

و زودتر از زمان مقرر به كشورهاى شان بازگشتند.
ــع مدعيان ــر از جم ــال حاض ــه در ح ــودى ك ــا وج ــپاهان ب ــم س تي
ــات امتيازهاى ــران ماف ــكان جب ــاز هم ام ــت اما ب ــه اس ــه گرفت فاصل

ــكان دارى نياز دارند كه  ــت رفته را دارد و زردهاى اصفهانى به س از دس
ــير رسيدن به قهرمانى رهنمون كند.از سوى ديگر  بتواند آن ها را در مس
ــران، همواره با بحث  ــذب مربى و بازيكن خارجى در فوتبال اي بحث ج
ــى و ارتباطات جانبى برخى افراد همراه بوده و بارها و بارها فوتبال  دالل
كشورمان از اين بابت متحمل ضررهاى مالى هنگفت شده و در مواردى

آبروريزى هاى بين المللى زيادى به همراه داشته است، به همين واسطه 
ضرورى است كه مديران و تصميم گيرندگان باشگاه سپاهان براى انتخاب 
سرمربى جديد به اين نكته توجه داشته باشند، زيرا اين باشگاه پيش از 
ــن در مواردى در حوزه بين المللى در پى رفتارهاى آماتورى، متحمل  اي

ضرر و زيان شده و تكرار چنين اتفاقاتى به سود اين باشگاه نيست.
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سيرى در دنياى ورزش

انتخاب سخت مديران باشگاه سپاهان؛
تب انتخاب سرمربى سپاهان باال گرفت

ــن دوره ى  ــه در نوزدهمي ــت ك ــداز ايرانى اس ــا تيران ــى، تنه ــرا نعمت زه
ــهيمه  ــب س ــيا و در رقابت براى كس ــاى قهرمانى تيروكمان آس رقابت ه
ــد. در ادامه رقابت هاى  ــارم پايانى راه پيدا كن ــت به مرحله يك چه توانس
ــراى  ــرو ب ــش ريك ــدار در بخ ــوان كمان ــيا بان ــى آس ــان قهرمان تيروكم
ــب سهميه المپيك 2016 ريو به مصاف حريفان خود رفتند كه مليكا  كس
ــت و با نتيجه 6 بر4 به  ــتان رف عبدالكريمى به مصاف كماندارى از قزاقس

حريف قزاقستان باخت. 
ــى  بنگالدش ــف  حري  2 ــر  ب  6 ــه  نتيج ــا  ب ــاهى  خرمش ــيوا  ش
ــه  نتيج ــا  ب ــى  نعمت ــرا  زه و  داد  ــت  شكس را  ــود  خ
ــن ترتيب تنها  ــوب كرد. به اي ــتان را مغل ــك تيراندازى از ازبكس ــر ي 7 ب
دو نماينده ريكرو زنان براى كسب سهميه راهى مرحله يك هشتم شدند. 
ــال برگزارى  ــكار در ح ــتم كه رقابت ها بين 16ورزش ــه يك هش در مرحل
ــيوا خرمشاهى با نتيجه 6 بر صفر به حريفى از ويتنام باخت و از  ــت، ش اس
رسيدن به كسب سهميه بازماند اما زهرا نعمتى تنها نماينده ريكرو زنان با 
ــمالى را شكست داد و توانست به مرحله يك چهارم  نتيجه 7 بر 3 كره ش
راه پيدا كند. در اين مرحله نعمتى با حريفى از ويتنام رقابت خواهد داشت. 
اين رقابت ها با حضور 18تيم عراق، مالزى، كره شمالى، بوتان، تايلند، قطر، 
نپال، بنگالدش، هنگ كنگ، سنگاپور، قزاقستان، فيليپين، كويت، ويتنام، 
سريالنكا، ازبكستان،الئوس، تاجيكستان، مالزى و ايران براى كسب سهميه 

انفرادى المپيك ريو 2016 در حال برگزارى است .

ــگاه راجامانگاال  ــيا در ورزش ــه رقابت هاى تير و كمان قهرمانى آس در ادام
ــب  ــان از كس ــا باخت به حريفان ش ــران ب ــرو اي ــردان ريك ــد، م در تايلن

سهميه المپيك 2016ريو بازماندند. 
ــگاه  ــيا كه در ورزش ــى آس ــان قهرمان ــر و كم ــاى تي ــت ه ــه رقاب در ادام
ــرو ايران در  ــت, كمانداران ريك ــال برگزارى اس ــد در ح ــگاال تايلن راجامان
ــانزدهم  ــود رفتند و در مرحله يك ش ــردان به مصاف حريفان خ ــش م بخ
ــت  ــهميه المپيك ريو را از دس ــد و س ــذار كردن ــود را واگ ــاى خ ديداره
ــارم كه با حضور  ــت و چه ــن رقابت ها و در مرحله يك بيس ــد. در اي دادن
ــى با نتيحه 6بر 4 قطر را  ــت, مجيد ميررحيم 18تيم در حال برگزارى اس
ــود كرد و ــال را مغلوب خ ــر نپ ــر صف ــرفى 6ب ــادق اش ــت داد. ص شكس
ــر 4 كماندارى  ــه 6ب ــا نتيج ــت ب ــه توانس ــن مرحل ــى در اي ــن پيرعل امي
ــن  ــانزدهم از اي ــك ش ــه ي ــا در مرحل ــد. ام ــت ده ــريالنگا را شكس از س
ــام با نتيحه 5بر 5  ــد ميررحيمى در مصاف با كماندار ويتن ــت ها مجي رقاب
ــوب حريف خود  ــر 5 مغل ــى با نتيجه 6ب ــا در تير طالي ــرد؛ ام ــاوى ك مس
ــت  ــتان شكس ــرفى با نتيجه 6بر صفر از مغلولس ــد. همچنين صادق اش ش
ــتان ــانزدهم با حريفى از قزاقس ــن پيرعلى در مرحله يك ش ــورد و امي خ
 رقابت كرد كه با نتيجه 5بر 5 ديدار را مساوى كرد اما در تير طاليى، رقابت 
ــردان كماندار ريكرو از دور  ــف خود واگذار كرد. به اين ترتيب م ــه حري را ب
رقابت هاى انفرادى از دستيابى به كسب سهميه بازماندند. در اين رقابت ها 

تنها به نفرات اول تا سوم سهميه انفرادى ريكرو داده مى شود.

زهرا نعمتى تنها شانس ايران براى كسب 
سهميه المپيك ريو 

مردان ريكرو سهميه المپيك ريو را
 از دست دادند 

ــه اينكه در  ــه ب ــا توج ــت: ب ــيايى 2014 ،گف ــاى پارآس ــان بازى ه قهرم
ــابقات پارالمپيك ريو ــاى دارم، به مس ــوم ج ــگ جهانى در رده س رنكين

اعزام مى شوم. 
ــى  ــابقات جهان ــرات اول و دوم مس ــرد: نف ــار ك ــارى، اظه ــا مخت عليرض
ــت مى آوردند  ــك را به دس ــابقات پارالمپي ــور در مس ــهميه حض ــر س قط
ــده نفراتى كه تا رده  ــى پارالمپيك، قرار ش ــاس مصوبه كميته مل و بر اس
ــند، به مسابقات پارالمپيك ــته باش چهارم رنكينگ جهانى نيز حضور داش
ــه اصفهان ــى قطر ب ــابقات جهان ــه تازگى از مس ــه ب ــوند.وى ك ــزام ش اع
ــابقات نيز گفت: سطح اين رقابت ها واقعا  ــته است، در مورد اين مس بازگش
ــوش دووميدانى  ــالف پيش بينى ها رقم خورد.ملى پ ــود و نتايج بر خ باال ب
ــتم زيرا  ــه گرفتن داش ــراى نتيج ــختى ب ــرايط س ــزود: ش ــورمان اف كش
پنج پرتابم را خطا گرفتند و با پرتابى كه داشتم، موفق شدم عنوان چهارمى 
ــهميه مستقيم بازماندم.وى  ــت بياورم و از كسب س اين رقابت ها را به دس
ــومى را در اختيار دارم و با توجه به  تاكيد كرد: در رنكينگ جهانى رتبه س
ــركت  مصوبه كميته ملى پارالمپيك، مى توانم در رقابت هاى پارالمپيك ش
ــود اما با شناختى كه  ــال آينده اين رنكينگ حفظ ش كنم، البته بايد تا س
ــاير حريفان دارم، نگرانى از اين بابت وجود ندارد.مختارى با اشاره به  از س
ــد:  ــى دووميدانى جانبازان و معلوالن يادآور ش ــازى تيم مل برنامه  آماده س
كادر فنى تيم ملى برنامه تمرينى تا آخر آبان ماه تدوين شده و براى حضور 

در مسابقات قهرمانى آسيا و اقيانوسيه بايد آماده شويم.

قهرمان بازى هاى پارآسيايى 2014:
امكان حضور در پارالمپيك را به دست آوردم 

فصل جديد مسابقات ليگ دسته يك واليبال 
در حالى برگزار مى شود كه در پى انحالل

ــاى پدافند و  ــم واليبال ذوب آهن، تيم ه تي
كاشان دو نماينده واليبال استان خواهند بود.

ــر واليبال ــاى ليگ برت ــل جديد رقابت ه  فص
ــادواره  ي ــام  ن ــه  ب ــور  كش ــگاه هاى  باش

ــاز  ــده آغ ــه آين ــت، از هفت ــهيد واليباليس 200 ش
ــا براى  ــن رقابت ه ــر در اي ــاى حاض ــود و تيم ه مى ش

ــاف مى كنند. ــم مص ــرى با ه ــگ برت ــهميه لي ــب س كس
ــل متوالى  ــه طى دو فص ــن اصفهان ك ــال ذوب آه ــم واليب تي

ــت يابى به  ــرده و از دس ــركت ك ــته يك ش ــابقات ليگ دس در مس
ــده و در  ــگاه منحل ش ــده بود، با تصميم مديران اين باش ــهميه بازمان س

ــته در ليگ  ــد همانند فصل گذش ــا تيم پدافن ــگ حضور ندارد؛ ام ــابقات لي مس
ــتفاده از  ــگاه در نظر دارد با اس ــگاه پدافند اين باش ــه مديرعامل باش ــه گفت ــركت دارد.ب ش

ــان نيز فعال  ــابقات ليگ خواهد كرد، در مورد تيم كاش ــتان، تيم خوبى را راهى مس ــيل واليبال اس پتانس
اطالعات زيادى در دست نيست و تا زمانى كه اين تيم در ليگ شركت نكند، نمى توان در مورد كيفيتش

نظر داد.دور مقدماتى مسابقات ليگ دسته يك واليبال با حضور 20 تيم در چهار گروه مقدماتى آغاز مى شود 
كه تيم پدافند اصفهان در گروه نخست، با تيم هاى كرمان، گل گهر سيرجان، يزد و شيراز هم گروه شده است.

اروميه، مقاومت فرماندارى مهاباد، كرمانشاه، ملوان و عقاب در گروه دوم، پاس خراسان، متين دامغان، شهردارى 
بجنورد، اراك و كاشان در گروه سوم و كاله جوان، سفير گيالن، شهردارى سارى، بابلسر و آق قال در گروه چهارم

قرار گرفته اند و رقابت خواهند كرد.

ــاون قهرمانى  ــه مع ــودرزى، ب ــود گ محم
ــتور داد داورى ها  وزارت ورزش و جوانان دس
در ليگ برتر و همچنين بازى هاى پرسپوليس 
ــوند. وزير ورزش از نصراهللا سجادى  ــى ش بررس
ــه هر چه  ــود ك ــت ترتيبى اتخاذ ش ــته اس خواس

سريع تر معضل داورى بررسى و احقاق حق شود. 
ــرى، طاه ــه  نام ــه  ب ــخ  پاس در  ــودرزى  گ ــود  محم
 سرپرست باشگاه فرهنگى - ورزشى پرسپوليس خطاب به 
معاون ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان دستور 

بررسى داورى بازى پرسپوليس و ذوب آهن را داد. 
ــت باشگاه  ــى از نامه طاهرى، نايب رييس هيات مديره و سرپرس در بخش
ــده بود: «ديدار روز چهارشنبه 13 آبان در  ــپوليس موضوع چنين مطرح ش پرس
ــاهد قضاوت  ــپوليس و ذوب آهن ش ــاى جام حذفى ميان دو تيم پرس ــوب رقابت ه چهارچ
ناعادالنه و يك طرفه داوران بوديم، همانگونه كه در نامه هاى قبلى به آن اشاره شد تبعات امنيتى و اجتماعى 
كه آثار سوء و مخرب اين گونه قضاوت ها به دنبال دارد موجب نگرانى بيش از پيش شده و ذهن تماشاگران 
ــابقات  ــبز و حتى پيش از آغاز مس ــتطيل س ــوق داده كه گويى نتايج فوتبال خارج از مس ــمت س به اين س
ــازى مذكور ــى قضاوت ب ــه اى در خصوص بررس ــرم تقاضا دارم كميت ــذا از وزير محت ــردد. ل ــن مى گ تعيي
ــخ به درخواست سرپرست باشگاه پرسپوليس، معاون قهرمانى  ــكيل شود.» وزير ورزش و جوانان در پاس تش
ــرش با ذوب آهن  ــپوليس و ديدار اخي ــگ برتر و خصوصا بازى هاى پرس ــى داورى هاى لي ــوول بررس را مس

كرد. 

رقابت 20 تيم براى ليگ برترى شدن؛
انحالل تيم واليبال ذوب آهن

گودرزى به سجادى دستور داد؛
معضل داورى بررسـى و 

احقاق حق شود 

ــگاه با  ــزن تاريخ اين باش ــه بهترين گل ــنهاد معاوض ــتقالل پيش ــگاه اس ــووالن باش مس
ــنهاد  ــانه ها از پيش ــپاهان را داده اند.در حالى كه برخى رس ــم س مهاج
ــين پرسپوليس  ــتقالل به محمدرضا خلعتبرى، بازيكن پيش ــگاه اس باش
ــتقالل را  ــنهاد اس ــر داده بودند اين بازيكن هم در مصاحبه اى پيش خب
ــپاهان  ــتعفى س ــرمربى مس ــين فركى س تاييد كرد.گويا با جدايى حس
ــد با جو جديد  ــته ان ــته اند نتوانس ــى كه رابطه خوبى با او داش بازيكنان
ــت. ــى گرى محرم نويدكيا كنار بيايند كه خلعتبرى يكى از آنهاس و مرب

ــپاهان بدش نمى آيد از اين تيم  ــرايط فعلى س اين بازيكن با توجه به ش
ــت  ــتقبال كرده اس ــتقالل هم اس ــنهاد اس ــا از پيش ــود و گوي ــدا ش ج
ــت. ــپاهان هنوز در اين باره نظرش را اعالم نكرده اس ــگاه س منتها باش

ــود مسووالن باشگاه استقالل پيشنهاد معاوضه آرش برهانى  گفته مى ش
ــتقالل به شرطى  ــپوليس در تيم اس ــابق پرس با خلعتبرى را داده اند و حضور بازيكن س

ميسر مى شود كه سپاهانى ها با معاوضه او و برهانى موافقت كنند.

ــموس و فورت لودرديل  ــان ديدار دو تيم كاس ــدنى رئال مادريد در جري ــان فراموش نش كاپيت
ــان ــى كرد.كاپيت ــه خداحافظ ــراى هميش ــال ب ــاى فوتب ــيد و از دني درخش

ــين تيم هاى رئال مادريد، شالكه و السد و بازيكن  ــالس، ستاره پيش  رائول گونس
ــازى موفق و ــس از 30 ب ــموس پ ــگاه نيويورك كاس ــم فوتبال باش ــدى تي كلي

ــال خداحافظى  ــه از دنياى فوتب ــراى هميش ــالگى ب ــن 38 س  9 گل زده در س
ــود و تيم ملى  ــگاه خ ــتانه بين باش ــه قرار بود در يك ديدار دوس ــول ك كرد.رائ
ــازى مذكور تن به  ــد، پس از گلزنى در ب ــاى فوتبال خداحافظى كن ــا از دني كوب
ــب و بى مهرى  ــتاره اى كه مورد غض ــاى فوتبال حرفه اى داد. س ــى از دني جداي
ــز عليه  ــت اما هرگ ــس قرار گرف ــكه و آراگون ــون دل بوس ــى چ ــان بزرگ مربي
ــا خالى از  ــتاديومى كه تقريب ــكوت و داخل اس ــرد و در س ــه نك ــى مصاحب كس
ــى و 44 گل زده، ــال خداحافظى كرد.102 بازى مل ــود، از دنياى فوتب ــوادار ب ه

ــراى اين تيم، 66 بازى و 28 گل زده  ــگاهى براى رئال مادريد و 228 گل زده ب ــازى باش 550 ب
براى شالكه و 39 بازى و يازده گل زده براى السد قطر در كارنامه اين بازيكن بااخالق ثبت شد.

برهانى را مى دهيم اين پرسپوليسى را بدهيد! خداحافظى اسطوره رئال مادريد در سكوت   

اين روزها فوالد خريدار ندارد 
ــب نيست و هو اد ا ران اين تيم  ــتان در ليگ برتر مناس حال و روز فوالد خوزس

اميدوارند كه در پايان فصل حداقل در ليگ برتر باقى بمانند. 
ــم نام دار در  ــباهتى به افتخارات و عناوين اين تي ــتان ش نتايج فوالد خوزس
ــقوط به  ــگ ندارد. تنها نقطه تاريك كارنامه اين تيم در ليگ را مى توان س لي
ــاگردان دراگان اسكوچيچ در  ــت. روند ش ــته يك در فصل 86 دانس ليگ دس
ــو اد ا ران فوالد كه  ــت. ه ــل جارى ياد و خاطره آن روزها را زنده كرده اس فص
ــگاه  ــى زيادى از اين بابت دارند انتقادات زيادى را به اركان مختلف باش نگران

وارد مى كنند. 
كادرفنى و دراگان اسكوچيچ 

ــين فركى از فوالد  دو فصل پيش و پس از قهرمانى فوالد در ليگ برتر، حس
ــكوچيچ را  رفت و مديران فوالد، مربى كروات و موفق ملوان يعنى دراگان اس
ــان داد كه  ــت نش ــكوچيچ در فصل نخس به اين تيم آوردند. نتايج فوالد با اس
ــك فصل ديگر و با  ــد و قرارداد او را براى ي ــتباه نكرده ان ــران اين تيم اش مدي
ــت قبلى يعنى دهكردى به اين فصل  ــغ بااليى تمديد كردند. عمر مديري مبل
قد نداد تا مديريت جديد يعنى اژدرى زاده با همان قرارداد قبلى با اسكوچيچ 
ــربازى بازيكنان فوالد، رفتن چند بازيكن خوب و  ــكالت س ادامه دهد. اما مش
ناموفق بودن فوالد در جذب بازيكنان مورد نظر اسكوچيچ از فوالد تيمى بدون 
ــته يك برد، سه تساوى و  ــاخت. به طورى كه فوالد در 12 هفته  گذش زهر س

هفت شكست به دست آورده و در انتهاى جدول  جاى گرفته است. 
بازيكنان 

ــته، نان پرورش و استفاده از بازيكنان پايه  ــال گذش فوالدى ها كه در چند س
خود را مى خوردند به يك باره و با آغاز موج برخورد با جعل كارت هاى سربازى 
توسط بازيكنان فو تبا ل، تعداد زيادى از بازيكنان ثابت خود را از دست دادند. 
ــكوچيچ شد، اما به گفته اين مربى،  ــدن دست اس اين اتفاق، موجب خالى ش

مديران اين تيم نتوانستند در يارگيرى موفق عمل كنند. 
ــوب مى شود  ــته يك كه تيم دوم فوالد محس قهرمانى فوالدنوين در ليگ دس
ــود، اما  ــتريان زيادى پيدا ش ــن تيم مش ــراى بازيكنان اي ــد كه ب موجب ش
اسكوچيچ اعتقادى به بازيكنان اين تيم نداشت و بازيكنان ديگرى از تيم هاى

ــووالن باشگاه خواست. عملكرد نامناسب بازيكنان جديد  ليگ برترى را از مس
ــابق فوالد نوين در زمينه هاى ديگر  فوالد و عملكرد خيره كننده بازيكنان س
ــت. آنها معتقدند  ــده اس ــى از اعتراضات هو اد ا ران اين تيم بدل ش ــم به يك ه
ــته بازيكنان موفق  ــه در فصل گذش ــى را جذب كرده ك ــكوچيچ بازيكنان اس

محسوب نمى شدند. 
مديريت 

ــوالد در پايان  ــابق ف ــره س ــات مدي ــى هي ــته جمع ــتعفاى دس ــس از اس پ
ــا اژدرى زاده را به عنوان  ــه فوالد عليرض ــووالن كارخان فصل چهاردهم، مس
ــد. اژدرى زاده  ــوب كردن ــگاه منص ــپس مدير عامل اين باش ــت و س سرپرس
ــذب بازيكنان  ــعى در ج ــكوچيچ س ــم در آغاز ليگ با حمايت كامل از اس ه
ــن مربى كروات ــابق در فوالد نوين را به اي ــرد و بازيكنان س ــورد نظر او ك م

پيشنهاد داد كه مورد تاييد اسكوچيچ قرار نگرفت. عملكرد فوالد در بازى هاى 
ــنه نچرخيد و  پيش فصل نويد يك فصل خوب را مى داد اما در روى يك پاش
ــد تا هو اد ا ران انتقادات را به سمت مديريت  ــان آغاز ش نتايج ضعيف قرمزپوش
ــان بردند. هو اد ا ران خواستار مديريت سابق يعنى سيف اهللا دهكردى  هم نش
هستند و معتقدند حمايت هاى اژدرى زاده از اسكوچيچ به خاطر مبلغ باالى 

قرارداد اين مربى است. 
ــت فوالد چهار هفته  تا آغاز فصل نقل و انتقاالت دارد و بدون  هر چه كه هس
ــك بازيكنانى را جذب خواهد كرد. اگر قرار است تغييرى هم رخ دهد بايد  ش
ــرمربى تيم تطبيق  ــد و تيم در نيم فصل با تفكرات س ــان اتفاق بيافت آن زم
ــقوط اين تيم ريشه دار و با  ــته باشد تا هو اد ا ران فوالد بار ديگر شاهد س داش

افتخار به ليگ يك نباشند.

همه به دنبال صندلى كفاشيان؛

آغاز ياركشى انتخابات فدراسيون فوتبال

ــرايطى  درش ــال  فوتب ــيون  فدراس ــت  رياس ــات  انتخاب
ــه از حاال  ــود ك ــزار مى ش ــارى برگ ــال ج ــان س در پاي
ــات و گرفتن  ــن انتخاب ــروزى در اي ــراى پي ــى ب ياركش
ــت. مثل دوره گذشته  ــده اس ــيان آغاز ش صندلى كفاش

وزارت ورزش هم گزينه خواهد داشت! 
ــيون فوتبال درحالى اسفندماه  ــت فدراس انتخابات رياس
ــباهت  ــن انتخابات بى ش ــود كه اي ــال برگزار مى ش امس
ــى در  ــد عباس ــان وزارت محم ــته و زم ــه دوره گذش ب
وزارت  ــته،  گذش دوره  در  ــت.  نيس ورزش  وزارت 
ــب گزينه  ــين قري ــا محمدحس ــت ت ــالش داش ورزش ت
ــر صندلى  ــيان ب ــاى على كفاش ــرش را به ج ــورد نظ م
ــن هدف با  ــاند كه اي ــال بنش ــيون فوتب ــت فدراس رياس
ــال رخ داد،  ــيون فوتب ــع فدراس ــه در مجم ــى ك اتفاقات

بى نتيجه ماند.
ــال هم از اين نظر  ــيون فوتب انتخابات پيش روى فدراس
ــته دارد و تنها تفاوت آن  ــباهت زيادى به دوره گذش ش
ــان براى  تغيير مديران وزارتخانه و گزينه هاى موردنظرش

جايگزينى على كفاشيان است.
ــى فوتبال از جام  ــت تيم مل ــد از بازگش وزارت ورزش بع
ــما اقداماتش را براى تغييرات در فدراسيون  جهانى، رس
ــيان  ــارهايى كه به على كفاش ــال آغاز كرد و با فش فوتب
ــب رييس و دبير  ــق به تغيير دو ناي ــت موف آورد در نهاي
كل فدراسيون فوتبال شد؛ گزينه هايى كه حداقل دو نفر 
ــدى پيشنهاد  از آنها يعنى الهه عرب عامرى و عليرضا اس

مستقيم وزارتخانه بودند.
ــع انتخابى  ــان مجم ــدن زم ــا نزديك ش ــا اين حال ب ب
ــيون  ــرون از فدراس ــارهاى بي ــال، فش ــيون فوتب فدراس
ــراى گرفتن  ــتند ب ــه وزارت ورزش هس ــب ب ــه منتس ك
ــدى  ــوى جدي ــگ و ب ــال رن ــيون فوتب ــى فدراس صندل

ــت  اس گرفته 
وحــتـــــى 
گزينـــه هاى 
وزارتخانه اين 

 

در جلسـات محرمانه و خصوصى انتخاب شده اند.
ــتارت خورده  ــم از االن اس ــات انتخاباتى ه ــه اقدام البت
ــش  ــم و بي ــال ك ــيون فوتب ــع فدراس ــاى مجم و اعض
ــتند.  ــف هس ــرات مختل ــركات و مذاك ــان تح در جري
على كفاشيان كه كانديداى اصلى است، اين روزها با فشار 
ــتگى و قانون منع حضور بازنشستگان در  تكرارى بازنشس
ــت. آقاى رييس هنوز  ــيون  ها مواجه اس انتخابات فدراس
ــات نگرفته ولى به نظر  ــى براى حضور در انتخاب تصميم
ــت او را براى  ــداران وى در مجمع در نهاي ــد طرف مى رس

انتخابات راضى كنند.
ــال  ــيون فوتب ــراى فـــــدراس ــم ب وزارت ورزش هــــ

ــدى كه در  ــر دارد. عليرضا اس ــى در نظ ــه اصل دو گزين
ــته  ــيون فوتبال در چندماه گذش ــت دبير كل فدراس قام
ــانه اى  جنجال هاى زيادى به پا كرده و اخيرا درگيرى رس
وى با كارلوس كى روش به اوج خود رسيد و حتى زمينه 
ــم كرد. البته  ــه وزارت ورزش را فراه ــيان ب احضار كفاش
ــت در  ــرى هم دارد كه بعيد نيس ــه گزينه ديگ وزارتخان

انتخابات حضور يابد.
ــيون فوتبال  ــر عابدينى يكى از اعضاى مجمع فدراس امي
تاكيد دارد كه وزارت ورزش عالوه بر اسدى، روى نصراهللا 
ــجادى براى شركت در انتخابات نظر دارد. وى در اين  س
ــنيده هاى ما، نه تنها آقاى اسدى  خصوص گفت: طبق ش

كه احتماال نصراهللا سجادى هم به انتخابات مى آيد.
ــيان در انتخابات و ساير گزينه ها  وى درباره حضور كفاش
ــدارد ولى  ــودش تمايلى ن ــيان خ ــم تاكيد كرد: كفاش ه
ــتان در انتخابات شركت  ــار بعضى از دوس احتماال با فش
ــم به انتخابات مى آيد  ــد. البته عزيزاهللا محمدى ه مى كن
ــگاه ها هم روى يك كانديداى ديگر  و مجموعه اى از باش
ــن حضور محمود  ــيده اند.عابدينى همچني ــه تفاهم رس ب
ــالميان در انتخابات فدراسيون فوتبال، گفت: من اين  اس
ــيدم كه او نظرم را جويا شد.  ــوال را از اسالميان پرس س
ــالميان توصيه كردم كه به انتخابات نيايد.  من هم به اس
او هم به صراحت گفت كه كانديداى انتخابات فدراسيون 

نمى شود.
ــيون فوتبال را مى توان  قطعا انتخابات پيش روى فدراس
ــال و وزارت  ــيون فوتب ــن چالش جديد فدراس ــم تري مه
ــراى گرفتن  ــه طرفين ب ــاد؛ انتخاباتى ك ــام نه ورزش ن
صندلى رياست فدراسيون تالش هاى بى سر و صدايى را 
ــراى پيش بينى اين انتخابات بيش تر  آغاز و ابهام ها را ب

كرده اند.
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

ــى زيادى از جمله رياضى، زبان، علوم، انضباط و علوم  ــائل اساس مدرسه مس
ــما مى آموزد تا بتوانيد در زندگى به موفقيت برسيد. اما تمام  اجتماعى به ش
چيزهايى كه ارزش دانستن دارند روى تخته سياه مدارس نوشته نمى شوند. 

حداقل تا به حال كه اين طور بوده است.
ــت كه موفقيت شما را  در اين جا 15 مهارت اساسى زندگى ليست شده اس
تعيين مى كنند و با اين حال هنوز در برنامه درسى مدارس جاى نگرفته است؛ 

با اين كه بايد در آن قرار بگيرد.
1-  تشخيص كاله بردارى

ــه چگونه مى توان  ــوزان نمى آموزند ك ــور معمول به دانش آم مدارس به ط
نشانه هاى كاله بردارى را تشخيص داد و حداقل يك بار فريب خوردن تنها راه 

آموختن اين است كه چقدر كاله بردارى دنيا را پر كرده است.
در دنياى امروز اگر بتوانيد به محض ديدن يك معامله متوجه خطر آن شويد 
ــراد مى توانند  ــرى كه خيلى از اف ــيار كارآمد خواهدبود؛ به ويژه در عص بس
ــان پنهان كنند. آموزش تشخيص  خود را در پشت چهره متغير اينترنتى ش
كاله بردارى به دانش آموزان به آن ها اجازه مى دهد كه مسيرى طوالنى در 

زندگى شان پيش بروند.
2-  مذاكره

ــتر كالس هاى درس فضاى خيلى كمى به بحث و مذاكره اختصاص  در بيش
مى يابد. هرتالشى از سوى دانش آموزان براى بهتركردن اوضاع خودشان با 
ابروهاى گره خورده معلم و انگشت اشاره كشيده شده اش به سوى ديوار مواجه 
مى شود مگر آن كه خود معلم روز خوبى را گذرانده باشد و تصميم گرفته باشد 
كه در مورد تاريخ مقرر شده براى سوال و جواب درسى خاص با دانش آموزان 

كوتاه بيايد. اين واقعا مايه آبروريزى است.
ــالى مى شويد، داشتن قابليت  چون زمانى كه شما وارد دنياى بزرگ بزرگس
مذاكره براى بيرون آمدن از برخى شرايط جدى و دشوار، حياتى خواهدبود. 
ــتراتژى هاى مذاكره به خصوص در دنياى كسب و كار مورد استفاده قرار  اس
ــنين كودكى باعث  ــلط بر اين مهارت از س مى گيرند و آموزش چگونگى تس

خواهدشد كه كودك بعدها در زندگى سود زيادى به دست آورد.
3- دفاع شخصى

فكر كردن در مورد اين قضيه هيچ گاه خوب نيست؛ اما واقعيت اين است كه 
ــفانه تعداد زيادى از افراد خطرناك در دنيا وجود دارند كه ممكن است  متاس
روزى به داليل مختلف شما را به شخصه هدف بگيرند. براى در امان ماندن مهم 
است كه اصول اوليه دفاع شخصى را بياموزيد؛ هم براى محافظت از خودتان در 
هنگام سخنرانى و هم در صورت اتفاق به صورت فيزيكى، دفاع شخصى بخشى 
جدانشدنى از زندگى ست و اگر بدانيد كه چطور مى توانيد در برابرشان از خود 
محافظ كنيد، باعث افزايش اعتماد به نفس و شادبودن شما مى شود و به شما 

اجازه مى دهد تا يك زندگى سرشار از موفقيت داشته باشيد.
4-  سالمت روان

ــى كنند كه در آن  ــا و فعاليت هايى برگزار م مدارس گاهى اوقات كارگاه ه
ــى به كالس ديگر مى روند اما در اغلب  نمايندگان مختلف سالمت از كالس
موارد جنبه سالمت روان به طور كلى به مشاور مدرسه بستگى دارد؛ تازه اگر 
مدرسه مشاورى داشته باشد. در اغلب موارد، جوانان امروز در زمينه سالمت 
روان به طور عمده در ناآگاهى باقى مى مانند و مسائلى مانند افسردگى، بسيار 
ضعيف درك مى شوند. در هر مدرسه بايد آموزش درست سالمت روان صورت 

گيرد تا همه در مورد مشكالت ذهنى آگاهى يابند.                                ادامه دارد ...

ازبهلول پرسيدند لباس هايت چرك شده چرا نمى شويى؟
بهلول جواب داد : بازچرك خواهد شد !

گفتند : مرتبه دوم بشوى .
بهلول گفت : باز هم چرك خواهد شد !

گفتند دوباره بشوى !
بهلول گفت :معلوم مى شود كه من براى لباس شستن دنيا آمدم .

ــيد و گفت: «من مردى گناهكارم  جوانى محضر امام حسين (ع) رس
و نمى توانم خودم را در انجام گناهان باز دارم، مرا نصيحتى فرما.»

ــگاه هر چه  ــج كار را انجام بده و آن ــد: «پن ــين (ع) فرمودن امام حس
مى خواهى گناه كن.

اول: روزى خدا را مخور و هر چه مى خواهى گناه كن.
دوم: از حكومت خدا بيرون برو و هر چه مى خواهى گناه كن.

ــوم: جايى را انتخاب كن تا خداوند تو را نبيند و هر چه مى خواهى  س
گناه كن.

چهارم: وقتى عزرائيل (ع) براى گرفتن جان تو آمد او را از خود بران و 
هر چه مى خواهى گناه كن.

پنجم: زمانى كه مالك دوزخ تو را به سوى آتش مى برد در آتش وارد 
مشو و هر چه مى خواهى گناه كن.»

شعرحكايت

يك طرف پنجره ها 

قصه از حنجره ايست كه گره خورده به بغض
صحبت از خاطره ايست كه نشسته لب حوض

يك طرف خاطره ها!
يك طرف پنجره ها!
يك طرف راز بقا!
در همه آوازها!

حرف آخر زيباست!
آخرين حرف تو چيست كه به آن تكيه كنم؟

حرف من ديدن پرواز تو در فرداهاست!

پا به پاى كودكى هايم بيا
مى كشى مشكل در اين دنيا نفس؟
سادگى هايت برايت تنگ نيست؟
رنگ بى رنگيت اسير رنگ نيست؟

رنگ دنيايت هنوزم آبى است؟
آسمان باورت مهتابى است؟
هركجايى شعر باران را بخوان

ساده باش و باز هم كودك بمان
باز باران با ترانه، گريه كن !

كودكى تو، كودكانه گريه كن!
اى رفيق روز هاى گرم و سرد
سادگى هايم به سويم باز گرد!

كاريكاتور(بدون شرح)

جواب سودوكو  شماره 1724سودوكو  شماره 1725

جواب معما 1724معما 1725

ــى را وادار كنيم  وقتى در دعوايى بخواهيم كس
كه در مقابل حرف هاى درشت و تند و تيز طرف 
مقابلش، خويشتندارى كند، مى گوييم: «آسياب 

باش، درشت بگير و نرم پس بده.»
ــد روزى  ــتانى دارد؛ مى گوين ــل داس  اين مث
ــعيد ابوالخير با ياران خودش از كنار  شيخ ابوس
آسيايى مى گذشت. ناگهان ايستاد و بدون اينكه 
حرفى به يارانش بزند، ساعتى به صداى گردش 

سنگ هاى آسيا و كار كردن آن، گوش كرد.
ــرد و گفت:  ــش ك ــه اطرافيان ــس از آن، رو ب  پ
ــياب چه  ــد كه اين آس ــنويد؟ مى داني «مى ش

مى گويد؟» اطرافيانش كه چيزى جز صداى كار 
ــنيدند، با تعجب گفتند:  كردن آسياب نمى ش

«نه، ما چيز خاصى نمى شنويم.»
ــياب مى گويد كه من   ابوسعيد گفت: «اين آس
ــتانم و نرم باز  از شما بهترم، زيرا درشت مى س

مى دهم.»

زيرا با نگاه كردن به موهاى نخستين 
ــط دومين  ــلمانى ، فهيمد او توس س
ــى بوده  ــردى ناش ــه م ــلمانى ك س
سلمانى شده است؛ اما سلمانى دوم 
ــته،  ــه موهايى مرتب و منظم داش ك
ــده  ــلمانى اول اصالح ش ــط س توس
ــم گرفت نزد  ــت. بنابراين تصمي اس
نخستين سلمانى برود چون شنيده 
بود سلمانى ها وقتى بيكار مى شوند، 

سر يكديگر را اصالح مى كنند.

مردى شتابان وارد اداره پليس شد در حالى كه پشت سر هم اين جمله 
را تكرار مى كرد «همسرم را كشتند …. همسرم را كشتند ….» . يكى 
از افراد پليس از او پرسيد كه چه اتفاقى افتاده و داستان از چه قرار است. 
ــراف صخره هاى كنار دريا همراه  مرد توضيح داد كه هنگامى كه اط
همسرش كه چند قدمى از او عقب تر بوده قدم مى زدند، ناگهان صداى 
ــت زده از صداى بلند، رعد بسيار بلندى به گوشش رسيده. او وحش
ــوده  ! ناگهان برق مهيبى محيط  برمى  گردد تا ببيند صدا از كجا ب
ــد. هنگامى كه رويش را  را روشن مى كند و همسرش جيغ مى كش
ــرش از باالى  ــرش برمى گرداند، مى بيند كه همس به سمت همس
صخره ها سقوط كرده و به پايين افتاده و همان لحظه مردى را در حال 
فرار  مى بيند. پليس پس از شنيدن تمامى صحبت هاى مرد 
ــارات او دروغ بوده و او را بالفاصله به  اعالم مى  كند كه اظه
ــتگير مى كنند. به نظر شما پليس  جرم قتل همسرش دس

چگونه مى دانسته كه او قاتل است؟
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آسياب باش، درشت بگير و نرم پس بده

داستان كوتاه

ــاه جوانى به نام آرتور بود كه  روزى روزگارى پادش
پادشاه سرزمين همسايه اش او را دستگير و زندانى 
ــت آرتور را بكشد اما تحت  ــاه مى توانس كرد. پادش
تاثير جوانى آرتور و افكار و عقايدش قرار گرفت. از 
اين رو، پادشاه براى آزادى وى شرطى گذاشت كه 
مى بايست به سؤال بسيار مشكلى پاسخ دهد. آرتور 
ــت تا جواب آن سؤال را بيابد، و  يك سال زمان داش
اگر پس از يك سال موفق به يافتن پاسخ نمى شد، 
كشته مى شد. سؤال اين بود: زنان واقعا چه چيزى 

مى خواهند؟
 اين سؤال حتى اكثر مردم انديشمند و باهوش را نيز 
ــته و حيران مى نمود و به نظر مى آمد براى  سرگش
ــش غيرقابل حل باشد. اما از  آرتور جوان يك پرس
آنجايى كه پذيرش اين شرط بهتر از مردن بود، وى 
پيشنهاد پادشاه را براى يافتن جواب سؤال در مدت 

يك سال پذيرفت.
ــت و از  ــاهى اش بازگش ــرزمين پادش  آرتور به س
ــاهزاده ها  ــرد: از ش ــروع به نظرخواهى ك همه ش
ــيش ها، از مردان خردمند، و حتى از  گرفته تا كش
ــا همه صحبت كرد، اما هيچ  دلقك هاى دربار... او ب
ــى براى اين  ــخ رضايت بخش ــى نتوانست پاس كس
سؤال پيدا كند. بسيارى از مردم از وى خواستند تا 
با جادوگر پيرى كه به نظر مى آمد تنها كسى باشد 
ــورت كند. البته  ــؤال را بداند، مش كه جواب اين س
احتمال مى رفت دستمزد وى بسيار باال باشد چرا 
كه وى به اخذ حق الزحمه هاى هنگفت در سراسر 

آن سرزمين معروف بود.
 وقتى كه آخرين روز سال فرا رسيد، آرتور فكر كرد 
ــر پير ندارد.  ــورت با جادوگ كه چاره اى به جز مش
جادوگر موافقت كرد تا جواب سؤال را بدهد، اما قبل 
از آن از آرتور خواست تا با دستمزدش موافقت كند.

ــلوت،  ــا لُرد لنس ــت كه ب ــر پير مى خواس  جادوگ
نزديك ترين دوست آرتور و نجيب زاده ترين دالور 
و سلحشور آن سرزمين ازدواج كند! آرتور از شنيدن 
اين درخواست بسيار وحشت زده شد. جادوگر پير، 
گوژپشت، وحشتناك و زشت بود و فقط يك دندان 
ــت، بوى گنداب مى داد، صدايش ترسناك و  داش
زشت و خيلى چيزهاى وحشتناك و غيرقابل تحمل 

ديگر در او يافت مى شد.
 آرتور هرگز در سراسر زندگى اش با چنين موجود 
نفرت انگيزى روبه  رو نشده بود، از اين رو نپذيرفت 
ــار  ــتش را براى ازدواج با جادوگر تحت فش تا دوس
گذاشته و اورا مجبور كند چنين هزينه وحشتناكى 
را تقبل كند. اما دوستش لنسلوت، از اين پيشنهاد 
با خبر شد و با آرتور صحبت كرد. او گفت كه هيچ از 

خودگذشتگى اى قابل مقايسه با جان آرتور نيست. 
ــم ازدواج آنان اعالن شد و جادوگر  از اين رو مراس
ــؤال آرتور اين بود: زنان واقعا  پاسخ سوال را داد. س
ــر اين بود:  ــخ جادوگ چه چيزى مى خواهند؟ پاس
«آنها مى خواهند تا خود مسوول زندگى خودشان 

باشند». 
همه مردم آن سرزمين فهميدند كه پاسخ جادوگر 
يك حقيقت واقعى را فاش كرده است و جان آرتور 
ــد، و همين طور هم شد.  به وى بخشيده خواهد ش
پادشاه همسايه، آزادى آرتور را به وى هديه كرد و 
لنسلوت و جادوگر پير يك جشن باشكوه ازدواج را 
ــل نزديك مى شد و لنسلوت  برگزار كردند. ماه عس
ــتناك آماده  ــه وحش ــك تجرب ــودش را براى ي خ
مى كرد، در روز موعود با دلواپسى فراوان وارد اتاق 
ــد. اما، چه چهره اى منتظر او بود؟ زيباترين زنى  ش
ــلوت  كه به عمر خود ديده بود منتظرش بود. لنس
ــيد چه اتفاقى افتاده است؟  شگفت زده شد و پرس
زن زيبا جواب داد: از آنجايى كه لرد جوان با وى به 
ــا مهربانى رفتار كرده بود، از  عنوان جادوگرى پير ب
ــبانه روز مى تواند خودش را  اين به بعد نيمى از ش
زيبا كند و نيمى ديگر همان زن وحشتناك و عليل 
ــيد: كدام يك را  ــپس جادوگر از وى پرس باشد. س
ــت در طى  ترجيح مى دهد؟ زيبا در طى روز و زش

شب، يا برعكس آن...؟ 

ــلوت در مخمصه اى كه گير افتاده بود تعمقى  لنس
كرد. اگر زيبايى وى را در طى روز خواستار مى شد 
آن وقت مى توانست به دوستانش و ديگران، همسر 
زيبايش را نشان دهد، اما در خلوت شب در قصرش 
ــته باشد! يا آن كه در طى  همان جادوگر پير را داش
روز اين جادوگر مخوف و زشت را تحمل كند ولى در 
شب، زنى زيبا داشته باشد كه لحظات فوق العاده و 

لذت بخشى را با وى بگذراند. 
ــيد و اين مطلب را بخوانيد  ــما يك مرد باش اگر ش
ــما  ــد... انتخاب ش ــاب مى كني ــك را انتخ كدام ي

كدام يك خواهد بود؟ 
اگر شما يك زن باشيد كه اين داستان را مى خواند، 
ــته باشد؟  ــما چه انتخابى داش انتظار داريد مرد ش
ــتان را  ــان را قبل از آن كه بقيه داس انتخاب خودت

بخوانيد بنويسيد. 
آنچه لنسلوت انتخاب كرد اين بود: 

لنسلوت نجيب زاده و شريف، مى دانست كه جادوگر 
ــؤال آرتور داده بود؛ از اين رو  قبال چه پاسخى به س
جواب داد كه اين حق انتخاب را به خود او مى دهد 
تا خودش در اين مورد تصميم بگيرد. با شنيدن اين 
پاسخ، جادوگر اعالم كرد كه براى هميشه و در همه 
اوقات زيبا خواهد ماند، چرا كه لنسلوت به اين مساله 
كه آن زن بتواند خود مسوول زندگى خودش باشد 

احترام گذاشته بود.

بهلول و شستن لباس

هر چه مى خواهى گناه كن!

15 عامل موفقيت كه در مدرسه يادتان 
نمى دهند!

در هرم خئوپوس در مصركه 2600 سال قبل از ميالد ساخته شده 
است به اندازه اي سنگ به كار رفته كه مي توان با آن ديواري آجري به 

ارتفاع cm 50در دور دنيا ساخت.
بزرگ ترين گل جهان فلوزيا نام دارد.

ــم تقريبا 97000  ــاي خوني را در يك خط بگذاري اگر تمام رگ ه
كيلو متر مي شود.

سرعت صوت در فوالد 14 بار سريع تر از سرعت آن در هواست.
نور خورشيد فقط تا عمق 400متري آب دريا نفوذ مي كند.

امريكا تا 50 ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد.
فلز اوسميم سنگين ترين ماده روي زمين است .

ــي و 40٪ بقيه غير  ــد 60٪ از ماهواره هاي جهان نظام آيا مي داني
نظامي است.

آيا مى دانستيد كه داركوب ها قادرند 20 بار در ثانيه به تنه درخت 
ضربه بزنند؟

ــياره عطارد به دور خود  آيا مى دانستيد كه مدت زمان گردش س
دو برابر مدت زمان گردش آن به دور خورشيد است؟

آيا مى دانستيد كه قلب ميگوها در سر آنها قرار دارد؟
آيا مى دانستيد بعد از مرگ انسان قلب انسان چهار ساعت و شش 
ــاعت، كبد دوازده ساعت، لوزالمعده هفده ساعت و  ها شش تا هشت س

كليه ها بيست و چهار ساعت بدون اكسيژن زنده هستند.
آيا مى دانستيد درازترين جانور يك نوع كرم خاكى است كه درازاى 

آن به بيش از پنجاه و پنج متر مى رسد؟
آيا مى دانستيد كه آچار فرانسه را فرانسوى ها درست نكردند بلكه 
اين سوئدى ها بودند كه اين آچار اختراع كردند و جالب تر اينكه در خود 

فرانسه اين آچار به نام آچار انگليسى معروف است؟
ــر يعنى كليساى  ــاى ساخت بش ــتيد كه اولين كليس آيا مى دانس

پطرس مقدس در انطاكيه تركيه است؟
آيا مى دانستيد اگر سر الشخور مو يا پر داشت هنگامى كه با منقار 
خود از گوشت الشه تغذيه مى كرد، ميكروب ها وارد موهايش مى شدند 
و همان جا رشد مى كردند. اما بى مويى سر الشخور باعث مى شود كه 
ــتقيم آفتاب قرار گيرد و در نتيجه  سر اين حيوان در معرض تابش مس

ميكروب ها روى سرش از بين بروند.
ــورى همسايه دارد، چين با  آيا مى دانستيد چين بيشتر از هر كش

سيزده كشور هم مرز است
آيا مى دانستيد درازترين دم به سوسمار آب هاى شور تعلق دارد كه 

درازاى آن به سه متر مى رسد؟
آيا مى دانستيد قدمت خالكوبى به بيش از 5000 سال مى رسد؟

ــتيد كه كبوتر ماده اگر تنها و دور از هم جنسان خود  آيا مى دانس
باشد نمى تواند تخم بگذارد، اّما اگر خود را در آينه ببيند به تصور اينكه 

كبوتر ديگرى وجود دارد تخم مى گذارد؟
ــرى به باال  ــا ارتفاع 5 مت ــا قادرند ت ــتيد كه پلنگ ه آيا مى دانس

بپرند؟
سم مارهاى قهوه اى استراليا تا حدى مهلك است كه 0,002 گرم از سم 

اين مارها مى تواند يك انسان را بكشد.

زنان 
چه 

چيزى مى خواهند؟ 
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اخبار

ــد فروختن آن هارا به  ــمه هاى قالبى عتيقه قص مردى كه با تهيه مجس
مبلغ 50 ميليون تومان داشت در شهرستان شهريار به دام افتاد. سرهنگ 
مكرمى اصل، فرمانده انتظامى شهرستان شهريار در اين خصوص گفت: 
ــاس گرفت و خبر داد  ــته فردى با پليس تم روز هاى پايانى هفته گذش
مردى با تهيه مجسمه هاى انسان، آن ها را به جاى مجسمه هاى عتيقه 
ــى صحت موضوع،  ــردارى مى كند. ماموران براى بررس جازده و كالهب
تحقيق در اين رابطه را آغاز كردند كه مشخص شد اين گفته ها صحت 

داشته و متهم قصد فروش تعدادى مجسمه را دارد.
ــرد كالهبردار را به طور  ــوران رفت و آمدهاى اين م وى اضافه كرد: مام
ــوس زير نظر گرفتند تا اين كه مشخص شد او 11 عدد مجسمه  نامحس
انسان را ساخته و قصد دارد به جاى مجسمه عتيقه جا زده و با فروش آن 
ــتند محل مالقات  كالهبردارى كند. ماموران با اطالع از موضوع، توانس
وى با خريدار مورد نظر را شناسايى كنند. متهم دستگير و در بازرسى از 

مخفيگاه او 11 قطعه مجسمه قالبى انسان كشف شد.
ــا انتقال به  ــهريار تصريح كرد: متهم ب ــتان ش فرمانده انتظامى شهرس
كالنترى16 انديشه، بازجويى شد و اعتراف كرد با فروش اين مجسمه ها 

تاكنون50 ميليون تومان كالهبردارى كرده است.
ــد. تحقيقات پليس براى مشخص شدن  براى متهم قرار قانونى صادر ش

ديگر كالهبردارى هاى متهم ادامه دارد.

فروش مجسمه هاى قالبى به جاى عتيقه

اخطار  اجرائى
8/407 شــماره 260/94 به موجــب راى شــماره 707-94/05/05 حوزه 6 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
ناصر نعمتيان مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخــت مبلغ 50/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و 155/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و مبلغ 
560/000 ريا ل هزينه نشــرآگهى وتاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست  
-94/02/23 لغايــت زمان اجراى حكــم در حق محكوم له احمــد برقى فرزند 
فضل اله شــغل : مواد غذايى فروش به نشانى :خ شــيخ صدوق خ كاخ مدرسه 
متوســطه دخترانه شــهيد على ميرزايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكــوم 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 مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور

 صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21868 دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
8/409 شــماره 233/93 به موجــب راى شــماره 249-94/05/11 حوزه 42 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
عبداله ضيايى مجهول المكان محكوم اســت به: پرداخــت مبلغ 16/000/000 
ريال بابت اصــل خواســته و 255/000 ريال بابــت هزينه هاى دادرســى و 
حق الوكالــه وكيل طبق تعرفــه قانونى و خســارت تاخير در تاديــه از تاريخ 
ســر رســيد چك 068806-93/07/16 تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان  
شــركت ســهامى پخش البرز با وكالت 1- پيام عزيزيان 2- مريــم پديدار به 
نشــانى :  خ نيكبخت مقابل دادگسترى ســاختمان ماكان ط 3 واحد 2 و نيز نيم 
عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخــت محكوم به بدهــد يا معالى معرفــى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را 
قــادر به اجــراى مفــاد اجرائيــه نداند، بايــد ظــرف مهلت مزبــور صورت 
جامــع  دارايى خــود را به قســمت اجــرا تســليم كند و اگــر  مالى نــدارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21879 دفتر شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
8/410 شــماره 231/93 بــه موجــب راى شــماره 252-94/05/11 حــوزه 
42 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه گل بس شــيرازى باصيرى مجهول المكان محكوم اســت بــه: پرداخت 
مبلــغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 255/000 هــزار ريال بابت 
هزينــه هاى دادرســى و حق الوكالــه وكيل طبــق تعرفه قانونى و خســارت 
تاخير در تاديــه از تاريخ تقديم دادخواســت 91/01/30 لغايــت اجراى حكم 
ونيــز پرداخت نيم عشــر دولتى اجرايى در حق محكوم له شــركت ســهامى 
پخش البرز بــه مديريت 1- مــرادى 2- اميرى 3- ميرزاى كوچك شــيرازى 
و با وكالت 1- پيام عزيزيــان 2- مريم پديــدار به نشــانى : خ نيكبخت مقابل 
دادگســترى ســاختمان ماكان 5 ط 3  واحد32. 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 يــا 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 مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21878 دفتر شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان

اخطار  اجرائى
8/411 شــماره 1816/93 بــه موجــب راى شــماره 63-94/01/21 حــوزه 

32 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه اصغر حاجى حيــدرى مجهول المكان محكوم اســت بــه: پرداخت مبلغ 
50/000/000 ريال بابــت اصل خواســته 245/000 ريال بابــت هزينه هاى 
دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه 
از تاريخ ســر رســيد چكهــا 301147-92/09/05 و -92/09/15-301148 
هر فقره چك دو نيم ميليــون (25/000/000)ريال ونيم عشــر دولتى در حق 
محكوم لــه  1- محمد بهارســتانى يزدى  به نشــانى : خ بزرگمهــر روبروى 
قصرگل شركت شــهرك بتن2- محمد دانشــور به نشــانى : خ شيخ صدوق 
شــمالى نبش خ شــيخ مفيد پ 1 ط 3. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد يا معالى 
معرفى كند كه اجــراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور
 صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21876 دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار  اجرائى
8/412 شــماره 1817/93 بــه موجــب راى شــماره 62-94/01/22 حــوزه 
32 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه اصغر حاجى حيــدرى مجهول المكان محكوم اســت بــه: پرداخت مبلغ 
50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و دويســت و پنجاه هزار ريال بابت 
هزينــه هاى دادرســى و حق الوكالــه وكيل طبــق تعرفه قانونى و خســارت 
تاخير در تاديه از تاريــخ 92/08/25 لغايت اجراى حكم ونيم عشــر دولتى در 
حق محكوم له : محمد بهارســتانى به نشــانى : خ بزرگمهر روبروى قصرگل 
شــركت شــهرك بتن با وكالت محمد دانشــوربه نشــانى : خ شــيخ صدوق 
شــمالى نبش خ شــيخ مفيد پ 1 ط 3  ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد يا معالى 
معرفى كند كه اجــراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور
 صورت جامع  دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگــر  مالى ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف 21874 دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ
8/358 شــماره ابالغنامــه: 9410100351307834 ، شــماره پرونــده: 
9309980351300977، شــماره بايگانى شــعبه: 931112، مشخصات ابالغ 
شــونده حقيقى: محمد، صديقــه، على ، عزيزالــه ، نام خانوادگى: شــهبازى، 
جبــارزارع، بارانى، مغزى، به نشــانى مجهــول المكان مدارك پيوســت: در 
خصوص تجديد نظر خواهى  مهرى و ناهيد و فضل اله قزوينى زاده به طرفيت 
شما نســبت به دادنامه عزيزاله مغزى و محمد شــهبازى و صديقه جبارزارع 
و على بارانى صادره از اين شــعبه به پيوســت نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم تجديد نظر خواهى به شــما ابالغ مى شــود. مقتضى است حسب ماده 
346 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه 
پاســخى داريد ظرف ده روز پــس از رويت اخطاريــه به ايــن دادگاه اعالم 
نماييد يا بــه دادگاه تحويل دهيد و اال پرونــده با همين كيفيت بــه تجديد نظر
 ارســال مى گردد. شــماره م/الف: 22376 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

8/403 كالسه پرونده:94-463 شماره دادنامه: 624-94/7/28 مرجع رسيدگى: 
شعبه 27 شوراى حل اختالف خواهان: اصغر كريمى به نشانى اصفهان دارك 
كوچه 45 جنب قرض الحســنه آل ياسين كوچه شــهيد مجتبى مظاهرى پالك 
22 خوانده: 1- فاطمه اهللا دينى 2- على اكبر روزبهانى مجهول المكان خواسته: 

مطالبه وجه يك فقره چك به شــماره 149285-89/10/1 به مبلغ 3/150/000 
ريال به انضمام مطلق خسارات قانونى و خســارات تاخير تاديه و هزينه نشر 
آگهى با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شــوراى حل اختــالف: در خصوص دعوى آقــاى اصغر كريمــى به طرفيت 
1- فاطمه اهللا دينى 2- على اكبر روزبهانى به خواسته مطالبه مبلغ 3/150/000 
ريال وجه چك به شماره 149285 مورخ 89/10/1 به عهده بانك ملى به انضمام 
مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهــان و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال عليــه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رســيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد 
كه به استناد مواد 310، 313 قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آيين 
دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يازده ميليون ريال 
3/150/000 ريال بابت اصل خواســته 190/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير و تاديه
 از تاريخ سررســيد چك موصوف (89/10/1) تا تاريخ اجــراى حكم و هزينه 
نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشــد.م الف:21282 شــعبه 27 حقوقى شــوراى حــل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ راى

8/401 كالســه پرونــده:94-480 شــماره دادنامــه: 572-94/7/28 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 39 شــوراى حل اختالف خواهان: اصغر كريمى به نشانى 
اصفهان، زينبيه، دارك كوچه 45 جنب قرض الحســنه آل ياسين كوچه شهيد 
مجتبى مظاهرى پالك 22 خواندگان: 1- مجيد جعفرى 2- حســين عموهادى 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
اصغر كريمى به طرفيت آقايان مجيد جعفرى و حســين عموهادى به خواسته 
مطالبه مبلغ دو ميليون ريــال ريال وجه چك به شــماره 90/9/20-179732 
به عهده قض الحسنه آل ياســين به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه 
به محتويات پرونــده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهــان و گواهى عدم 
پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اينكــه خوانده على رغم ابــالغ قانونى در 
جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد مواد 310، 
313 قانون تجــارت 198-515-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخــت مبلغ دو ميليون ريال بابت اصل خواســته 
چهار صد و پنج هــزار ريال تمام بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت 
تاخير و تاديــه از تاريخ تقديم دادخواســت 94/6/2 لغايــت تاريخ وصول كه 
محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران بر عهــده اجراى محتــرم احكام مى باشــد، در حق خواهــان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پــس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در ايــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــى 
ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد.م الف:21279 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ دادنامه
8/402 شماره دادنامه: 559-94/7/28شماره پرونده: 479-94 مرجع رسيدگى: 
شعبه 39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى به نشانى زينبيه 
دارك، كوچه 45 جنب قرض الحسنه آل ياسين ك ش مجتبى مظاهرى خوانده: 
حسن شيريان على آبادى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنايت 
به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت 
آقاى حسن شــيريان على آبادى به خواســته مطالبه مبلغ چهار ميليون ريال 
تمام وجه حواله هاى شماره  هاى 154837-89/2/30 و 154838-89/4/15 به 
عهده قرض الحسنه آل ياسين به انضمام مطلق خســارت قانونى، با عنايت به 
بقاى اصول مستندات در يد خواهان  و گواهى عدم پرداخت صادره كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض 
و تكذيب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشــخيص داده، لذا به استناد
مــواد 198، 515، 519، 522 قانــون آييــن دادرســى دادگاههــاى عمومى و 
انقالب در امــور مدنى حكم بــر محكوميت خوانــده به پرداخــت مبلغ چهار 
ميليــون  ريــال تمام بابــت اصــل خواســته و چهارصــد و ده هــزار ريال 
تمــام بابــت هزينــه دادرســى و همچنيــن خســارت تاخيــر در تاديــه 
94 لغايــت تاريــخ وصــول كــه  /6 از تاريــخ تقديــم دادخواســت 2/
محاســبه آن بر اســاس نــرخ اعالمى از ســوى بانــك مركــزى جمهورى 
اســالمى ايــران بــر عهــده اجــراى محتــرم احــكام مــى باشــد در حق 
خواهان صــادر و اعالم مــى نمايــد. راى صــادره غيابى و ظــرف 20 روز

 پس از ابــالغ قابــل واخواهــى در هميــن مرجــع و  ظــرف 20 روز پس از 
انقضاى مهلــت واخواهى قابــل تجديدنظر خواهــى در دادگاههــاى محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 21280 قاضى شــعبه 39 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
مزايده

8/441 اجراى احكام شعبه 12 حقوقى اصفهان درنظر دارد در خصوص پرونده 
كالسه 930482 ج/12 له آقاى جعفر قميشه دستجردى و عليه عباس مطهرى 
نسب و شــهردارى منطقه 13 بخواست دستور فروش ششــدانگ پالك ثبتى 
4234/0 بخش 5 اصفهان جلســه مزايده اى در روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 
ســاعت 9 صبح در محل اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت بعد از دادگســترى 
ساختمان اجراى احكام طبقه 3 برگزار نمايد. مشــخصات و مورد مزايده يك 
قطعه زمين اســت بدون هر گونه اعيانى و به صورت گود بردارى شــده و در 
حدود 3/5 متر ارتفاع از سطح زمين به مساحت 162/5 متر مربع (باقيمانده از 
منزل كلنگى به مساحت 281 متر مربع كه مقدار 118/5 متر مربع از آن به استناد 
طرح تفضيلى در تعريض قرار گرفته است) اين ملك شماال مجاور كوى آزادگان 
و شرقا مجاور كوى شهيد ابراهيمى و از جنوب و غرب مجاور ملك همسايه مى 
باشد. كه ملك فوق قبل از عقب نشــينى به ميزان 38/5 حبه به نام جعفر قميشه 
و مقدار 30/5 حبه به نام شــهردارى اصفهان 3 حبه به نام عباس مطهرى مى 
باشد كه پس از عقب نشــينى مقدار 150/75 متر مربع به آقاى جعفر قميشه و 
مقدار 11/75 متر مربع از 162/5 متر متعلق به عباس مطهرى مى باشد. ضمنا 
ملك فوق حسب اعالم شــهردارى منطقه 13 با كاربرى مسكونى و تجارى در 
حدود50 متر مربع مى باشد كه با توجه به جميع جهات وكليه عوامل تاثيرگذار 
ارزش ملك 6/500/000/000 ريال برآورد گرديده و نظر به مصون از اعتراض 
طرفين باقى مانده است. لذا طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با 
مراجعه به آدرس بلوار كشاورز بعداز خيابان باغ فردوس كوى آزادگان نبش 
كوچه ابراهيمى ضمن بازديد از محل با ارائه 10 درصد از قيمت پايه كارشناس 
در جلسه مزايده شركت نمايند. باالترين پيشــنهاد دهنده برنده مزايده خواهد 

بود. م الف 20757مامور اجراى شعبه 12 حقوقى اصفهان 

مرد جوان كه به خاطر تنه زدن مرتكب قتل شده بود، پس از يك ماه فرار دستگير شد.
 اوايل مهر امسال مردى با مركز فوريت هاى پليسى 110 شهرستان كرج تماس گرفت و 

از درگيرى دو پسر جوان خبر داد.
ماموران با حضور در ميدان قدس اين شهر مشاهده كردند مردى جوان بر اثر اصابت ضربه 

چاقو به شدت زخمى و به بيمارستان منتقل شده است.
ــرا پرداختند كه  ــاهدان ماج ــكيل پرونده قضايى ماموران به تحقيق از ش همزمان با تش
ــته به فرد ديگرى تنه  ــد مرد زخمى هنگام عبور از خيابان بوده كه ناخواس ــخص ش مش
مى زند كه همين موضوع به درگيرى منجر شده است. در ادامه، ضارب فرارى چاقويى را از 

جيبش بيرون آورده و پس از زخمى كردن مرد جوان از محل فرار مى كند.
با مشخصات به دست آمده از ضارب فرارى، جستجو براى دستگيرى وى ادامه داشت تا اين 
كه ساعاتى بعد از اين حادثه كارآگاهان جنايى پليس آگاهى استان البرز از طريق مسووالن 

بيمارسـتان متوجه شدند مرد زخمى بر اثر شدت خونريزى تسليم مرگ شده است.
تحقيقات براى دستگيرى متهم ادامه داشت تا اين كه پس از يك ماه، دو شب پيش زمانى 
ــتانش كه كارگران فصلى بودند به يكى از محله هاى  كه قاتل فرارى براى مالقات با دوس
شهر كرج بازگشته بود، شناسايى و پيش از آن كه فرصتى براى فرار پيدا كند، دستگير شد. 
متهم به قتل با انتقال به پليس آگاهى استان البرز بازجويى شد و به قتل مرد 28 ساله به 
نام محمد اعتراف كرد و گفت: روز حادثه نزد دوستانم مى رفتم كه ناخواسته فرد رهگذرى 
تنه اش به من خورد. بدون توجه به عذرخواهى مرد جوان، با او دعوا كردم و مشاجره مان 
باال گرفت. در اوج عصبانيت چاقويى را كه همراه داشتم از جيبم بيرون آوردم وپس از اين 
كه زخمى اش كردم گريختم. چند روز بعد متوجه مرگ مرد جوان شدم و پنهانى به زندگى 
ــت بنابراين زمانى كه نزد  ام ادامه دادم. گمان مى كردم هويتم هنوز شناسايى نشده اس
دوستانم بازگشتم توسط پليس دستگير شدم. با صدور قرار قانونى بـراى متهم به قتل، او 

روانه زندان شد. تحقيقات تكميلى از وى ادامه دارد.

قتـل بـه خـاطر تنـه زدن

ــتان  ــده انتظامي شهرس فرمان
نايين اصفهان از توقيف 46 تن 
برنج قاچاق به ارزش دو ميليارد 

و 800 ميليون ريال خبر داد.
ــوادكوهي  سرهنگ نبي اهللا س
ــتان  ــده انتظامي شهرس فرمان
ــن  ــوران اي ــت: مام ــن گف نائي
ــتقر در ايست و  فرماندهي مس
ــرافت حين  ــي شهيد ش بازرس

ــگ فنگ كه از  ــتگاه كاميون دان ــه دو دس ــرل خودروهاي عبوري ب كنت
ــتان هاي جنوبي به مقصد اصفهان در حركت بودند مشكوك و آنها را  اس
متوقف كردند. وي افزود:پس از هماهنگي با مقام قضائي از اين خودروها 
بازرسي  به عمل آمد كه در نتيجه يك هزار و 150 كيسه برنج 40 كيلويي 

فاقد هرگونه مجوز گمرگي كشف و توقيف شد.
ــوادكوهي ارزش اين محموله 46 تني را دو ميليارد و 800  ــرهنگ س  س
ميليون ريال عنوان كرد و گفت: در اين زمينه كاالي قاچاق به اداره گمرك 

منتقل و دو نفر جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.

ــتگاه  ــي تصادف يك دس در پ
ــواري پرايد با گله گوسفند  س
ــتان تايباد خراسان  در شهرس

رضوي 25 راس دام تلف شد.
ــا روحي  ــرهنگ محمد رض س
ــتان  فرمانده انتظامي شهرس
تايباد گفت: در پي گزارش يك 
ــادف در كيلومتر 15  فقره تص
محور تايباد –باخرز بالفاصله 

ــگاه ميان واليت براي بررسي موضوع به محل اعزام  تيمي از ماموران پاس
ــدند.وي افزود: با حضور ماموران در محل و بررسي هاي به عمل آمده  ش
مشخص شد يك دستگاه سواري پرايد با گله گوسفند برخورد كرده است.

در اين حادثه 25 راس گوسفندها تلف شد كه ماموران پاسگاه با همكاري 
ــادف هاي ديگر  ــاده را باز و از تص ــاكنان همان محدوده ج چند نفر از س

جلوگيري كردند.
سرهنگ روحي خاطر نشان كرد: كارشناس پليس راه علت سانحه را عبور 

احشام از محل ممنوعه و سرعت باالي خودروى پرايد اعالم كرده است.

ــه اى  ــرج فاجع ــاد ك در نظرآب
ــه  ــوار رخ داد كه در آن س ناگ
ــواده با  ــاى يك خان تن از اعض
ضربات چوب دستى پدر به قتل 

رسيدند.
ــه حامد نام  ــاله ك ــدر 40 س اين پ
ــاندن  ــه قتل رس ــت پس از ب داش
ــه  ــت ب ــواده اش دس ــاى خان اعض
خودزنى و خودكشى نافرجام زد كه 

با رسيدن به موقع برادرش جان سالم به در برد و به بيمارستان منتقل شد.جنايتكار 
در اعترافتش بيان كرد كه به دليل مشكالت خانوادگى دست به جنايت زده و پس از 
به قتل رساندن دختر مطلقه اش سراغ همسر و پسرش رفته است.پليس در گزارشى 
ــاندن همسر و دخترش، گلوى  آورده است كه اين پدر بى رحم پس از به قتل رس
پسر خود را با چاقو بريد و سپس ماجرا  را به برادرش به صورت تلفنى اطالع داد و با 
زدن شاهرگش اقدام به خودكشى كرد كه با سر رسيدن برادر خود زنده ماند.محمد 
قيومى دادستان عمومى و انقالب اسالمى شهرستان نظرآباد درباره اين خبر گفت: 

تحقيقات از متهم كماكان ادامه دارد.

ــوهرش را به قتل رسانده است،  ــت به همدستى يك مرد، ش زن جوانى كه متهم اس
در دادگاه كيفرى استان تهران جرم خود را انكار كرد. 31 شهريور سال 92 ماموران 
ــكوك در خانه اى در مالرد قرار گرفتند كه بالفاصله  در جريان وقوع يك مرگ مش
ــتور كار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقيق در اين  موضوع را در دس
ــد حلق آويز يك مرد مواجه شدند كه  رابطه پرداختند. با حضور ماموران، آنها با جس
بررسى هاى پزشك نشان از قتل او مى داد..با وجود اين اظهارات كارآگاهان به اين زن 
مشكوك شده و او را تحت بازجويى بيشتر قرار دادند كه در نهايت او به قتل اعتراف كرد. 
وى به ماموران گفت: چند وقتى مى شد كه با مرد ميوه فروش محله مان به نام فرهاد 
آشنا شده بودم و به خاطر مشكالتى كه با شوهرم داشتم با او درد و دل مى كردم. بعد از 
مدتى شوهرم اين موضوع را متوجه شد و از من خواست اين مرد را به خانه مان دعوت 
كنم. من هم فرهاد را دعوت كردم كه شوهرم او را كتك زد و شكنجه اش داد.بعد از آن 
فرهاد، از شوهرم كينه به دل گرفت. تا اينكه يك روز از من خواست او را به قتل برسانيم. 
من هم قبول كردم و روز حادثه من به شوهرم ماده بيهوشى دادم تا بيهوش شود. بعد 
ــدش را حلق آويز كرد تا همه تصور كنند  فرهاد آمد و او را خفه كرد. پس از آن جس
شوهرم خودكشى كرده است.با اعترافات اين زن، همدست وى نيز خيلى زود شناسايى 
و دستگير شد. اين مرد نيز به جنايت اعتراف كرد و در نهايت پرونده آنها پس از صدور 

كيفرخواست به شعبه دهم دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد. 

حلق آويز كردن شوهر با كمك ميوه فروش!قتل عام بى رحمانه يك خانواده در كرجخودروى پرايد 25 راس گوسفند را تلف كردتوقيف برنج قاچاق



امام سّجاد (ع):
كســى كه به آنچه خداوند بر او واجب ســاخته

 عمل كند ، از بهترين مردمان است.
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چرا تعبير «خيرالعمل» براى 
نماز است نه جهاد؟

دين و انديشه

ــه،   ــورت گرفت ــاز ص ــاره نم ــه درب ــى ك ــر مهم ــه تعابي از جمل
ــاى مان تكرار ــت كه هر روز در اذان نمازه تعبير «خيرالعمل» اس

مى كنيم. به واقع لقبى كه در اذان به نماز مى دهيم،  لقب بزرگى است 
و ما در اين لقب، نماز را بهترين كارها و اعمال مى ناميم و اين از سر 
تعارف نيست ممكن است اين پرسش براى برخى از ما مطرح شود كه 
چه حقيقتى در نماز وجود دارد كه آن را تا اين حد با اهميت كرده، تا 
آنجا كه از فريضه نماز در اذان به عنوان «خيرالعمل» يعني«بهترين 
كار» ياد مي كنيم؟  اما از جهاد كه در آن امكان از كف دادن جان مان 

وجود دارد به خير العمل تعبير نشده است؟ 
امتيازهاى جامعى كه فقط در نماز يافت مى شود

ــاز -  مجموعه ــتن نم ــل دانس ــر - خيرالعم ــن ام ــت اصلي اي عل
ــا در ديگر عبادات اين  ــت كه در نماز وجود دارد؛ ام  امتيازهايي اس
امتيازها به اين جامعي يافت نمي شود. در اينجا به تعدادى از  آيه  ها 
و رواياتي كه راجع به جايگاه و اهميت نماز نقل شده  اشاره مى كنيم.

ياد خدا، آرامش و يارى در نماز گنجانده شده است
خداوند مي فرمايد: نماز را به ياد من به پاى داريد. و در آيه 28 سوره 
رعد آمده: آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دل ها آرامش مى يابد! در قرآن 
آمده است: از صبر و نماز در برخورد با مشكالت نيرو بگيريد؛ همانا 

نماز سنگين است مگر براي خاشعان.
عامل رستگارى، ستون دين و معيار ارزيابى

ــوره اعلي چنين آمده: به يقين كسى كه پاكى جست - و خود  در س
ــروردگارش را ياد كرد  ــد. و آنكه  نام پ ــتگار ش را تزكيه كرد -  رس
ــالم در وصيت هاي پايان  سپس نماز خواند!حضرت علي عليه الس
ــان فرموده اند:  خدا را خدا را درباره نماز، چرا كه نماز ستون  عمرش

دين شماست
پيامبر خدا مي فرمايد:براي هر چيز چهره اي است و چهره دين شما 

نماز است، مبادا كسي چهره و سيماي دينش را خراب نمايد.
شرط قبولى و محبوب ترين اعمال، وسيله آمرزش

ــل و طاعتى نزد خداى  حضرت امير المؤمنين (ع) فرمود: هيچ عم
ــت.از امام صادق عليه السالم با عزت و جالل از نماز محبوب تر نيس

ــتين چيزى كه در روز قيامت بنده براى آن مورد  ــده: نخس  نقل ش
حساب كشى قرار مي گيرد و بآن رسيدگى مي كنند نماز است، اگر 
نماز پذيرفته شد ساير اعمالش نيز پذيرفته مى شود، و هر گاه نماز 
ــد باقى اعمالش نيز مردود و  مقبول نيفتاد و به بنده باز گردانده ش

باز گردانده خواهد شد.

آشپزى

اولين ها در مطبوعات ايران

خانه دارى

معرفى كتاب

ــك  ــراى ي ــى ب ــده اى عال ــذا اي ــن غ ــى. اي ــر و باورنكردن ــى بى نظي طعم
جمع خانوادگى است. هركس مى تواند ساندويچ كاهويى براى خود بسازد. تنها 
بايد براى هر فرد بشقاب و دستمال سفره ى مجزا داشته باشيد، زيرا ممكن است 
ــاندويچ كاهو اجازه دهيد هر فرد خودش كمى  كمى از آن بريزد. براى سرو س
گوشت درون برگ هاى كاهو بريزد. سپس كاهو را دور آن پيچيده و مانند يك 

ــتوانه اى پيچيده مى شود ) سرو كرده و از  بوريتو ( نوعى غذاى مكزيكى كه اس
غذاى خود لذت ببريد.

ــن 450 گرم،روغ گاو  ــت  ــدد، گوش ع  16 مواد الزم :  كاهوى كوچك 
ــد1/4 پيمانه، ــس تن ــده1 عدد،س ــزرگ خردش ــاز ب ــق غذاخورى،پي 1قاش
ــركه ــق غذاخورى،س ــويا1 قاش ــس س ــدد تازه،س ــده2 ع ــير خردش گل س
ــق چايخورى، ــده2 قاش ــت كنده و خردش ــق غذاخورى،زنجبيل پوس 1 قاش
ــده226 گرم، ــاه  بلوط خرد ش ــراى چاشنى،ش ــس فلفلى تند، اختيارى ب س

پيازچه خردشده1 دسته،روغن كنجد آسيايى2 قاشق چايخورى.
 روش تهيه :برگ هاى كاهو را خوب شسته و اجازه دهيد آب آن برود. مواظب 

باشيد پاره نشوند. برگ ها را كنار بگذاريد.
ــانيد. گوشت گاو  ــعله ى متوسط يا زياد بجوش يك قابلمه بزرگ آب را روى ش
ــپس روغن را داخل آن مخلوط  را داخل قابلمه بريزيد تا خوب پخته شود و س
كرده و براى 5 تا 7 دقيقه بپزيد تا گوشت كامال ترد و قهوه اى شود. اجازه دهيد
 آب گوشت برود و روغن را دور بريزيد. گوشت را به يك كاسه منتقل كنيد. در 

همان قابلمه پياز را براى 5 تا 10 دقيقه سرخ كنيد تا كمى ترد شود.
ــس فلفل را در پيازها بريزيد.  سس تند، سير، سس سويا، سركه، زنجبيل و س
سپس شاه بلوط، پياز چه، روغن كنجد و گوشت را اضافه كنيد. براى دو دقيقه 

تركيب را هم زده و بگذاريد تا پيازها كمى قهوه اى شوند.
ــرو غذا كاهوها را چيده و تركيب گوشت را در مركز  ــقاب بزرگ س دور يك بش

ظرف بريزيد.

 

ــه كيهان و  ــى، بين د و روزنام ــورد  مطبوعات ــگ قلمى و برخ اولين جن
ــر ماجراى تيراژ و مقام اولى به وجود  آمد . اين برخورد   اطالعات و بر س
ــال 1340 اتفاق افتاد  و د ر آغاز خيلى ماليم شروع و بعد   د ر زمستان س
ــد . اين د و روزنامه د ر سال هاى فعاليت  خيلى تند  و افشاگرانه د نبال ش

خود  قبل از اين برخورد  همواره به د نبال رقابت و برترى خبرى از يكد يگر 
بود ند  و سعى مى كرد ند  تيتر يك خود  را با اخبار اختصاصى منتشر كنند  
ــاغل د ر هر د و موسسه: به همد يگر بزنند  و از  و به قول روزنامه نگاران ش

يكد يگر خبر نخورند .
ــجويان د انشكد ه بازرگانى تهران از  د ر زمستان 1340 طى بازد يد  د انش
ــخ با مد يرمسوول كه د ر سالن  روزنامه اطالعات و جلسه پرسش و پاس
كنفرانس موسسه برگزار شد ، (عباس مسعود ى) د رباره تيراژ اطالعات 
ــتند  و همين، جرقه ى اولين  اعالم كرد  كه از روزنامه كيهان جلوتر هس
جنگ قلمى را زد . سرمقاله هايى با عنوان (اشتباه است) و (اشتباه نيست) 
ــخ د اد ه شد  و د ر  ــته و پاس به ترتيب د ر روزنامه كيهان و اطالعات نوش
ــيد . د ر آن زمان اطالعات متهم به حمايت از  نهايت حرف به جايگاه رس
سوى د ربار بود  و از اين بابت كيهانى ها نوشتند : «افتخار مى كنيم كه د ر 
پيد ايش كيهان همه طبقات و افراد  مرد م ايران از شخص اول مملكت تا 
افراد  عاد ى شريك و سهيم بود ند . هد ف اين است كه تيراژ كيهان را د ر 
بيستمين سال انتشار (سال بعد  يعنى 1341) به د ويست هزار برسانيم.»

ــت: «ما از خد ا مى خواهيم به اين تيراژ  عباس مسعود ى د ر جواب نوش
ــازمان كيهان با  ــتيم چاپخانه و س ــيد  و جواب ما اين نبود . ما نوش برس
هزينه د ربار صورت گرفت و جواب د اد يد  به شركت سهامى شخص اول 
تا فرد  عاد ى و اين جواب ما نبود !» به هر حال اين نوشتن ها و  پاسخ ها به 
جاهاى باريك و اطالعات آمارى رسيد  و د ر آن همد يگر را متهم به جعل 
ــا را از اخبار يكد يگر جعل و به  اخبار كرد ند  و نمونه ها آورد ند  كه خبره
صورتى د يگر نقل كرد ه اند . اين ماجرا د ر بهمن ماه همان سال (1340) 
با پاد رميانى (اميراسد اهللا علم)، (زين  العابد ين رهنم) و چند  نفر د يگر از 

رجال مطبوعاتى فروكش كرد. 

ــيميايى سخت براى  ــتفاده از مواد تميزكننده ش ــما مخالف اس آيا ش
وان حمام خود هستيد؟ آيا دنبال راهى براى تميز كردن وان خود بدون 
آمدن گازهاى سمى به زندگى تان هستيد؟ در بعضى موارد هيچ راهى به 
جز استفاده از مواد شيميايى وجود ندارد. هر چند، اگر شما آن را معموال 
ــد مى توانيد آن را با  تميز مى كنيد و صابون روى آن لكه ايجاد مى كن

نمك و گريپ فروت تميز كنيد.
يك گريپ فروت را از وسط نصف كنيد. شما فقط به نصف گريپ فروت 
براى انجام كار نياز داريد بنابراين نصف آن را براى ناهار يا براى تميزى 

جاى ديگر نگه داريد.
ــما به نمك  ــده برداريد. ش ــك تصفيه ش ــا نم ــته نمك دريا ي يك بس

دانه درشت براى قدرت تميزى بيش تر نياز داريد.
اگر نمك دانه درشت نداريد مى توانيد از نمك معمولى استفاده كنيد؛ اما 

به پوشش گسترده ترى در زمان پاك كنندگى نياز داريد.
ــطح وان بماليد، اجازه دهيد تا آب آن به همه  گريپ فروت را به همه س
ــويد كه آب آن داخل وان بماند و روى كف  جاى وان برسد. مطمئن ش
نريزد. نمك را روى آب گريپ فروت بپاشيد. آب ميوه اجازه مى دهد كه 
ــما تنها به 1/2 فنجان نمك براى همه وان خود نمك به آن بچسبد. ش

نياز داريد مگر اينكه بخواهيد آن را زياد به وسايل خود بماليد.
گريپ فروت را داخل نمك بماليد و بسابيد تا جرم ها را از بين ببرد. اگر 

الزم بود از يك برس يا ليف حمام براى سابيدن استفاده كنيد.

 اجازه دهيد گريپ فروت و نمك در منطقه باقى بمانند به خصوص 
براى لكه هاى سخت.

ــير آب گرم وان را باز كنيد و با   گريپ فروت و نمك را پاك كنيد.ش
دستان خود نمك و گريپ فروت را از روى وان بشوييد

از يك ليف حمام براى پاك كردن و برق انداختن سطح استفاده كنيد.

ــت كه در سال هاى  ــخصيت هايى اس ــراف درباره ى ش ــيانه ى اش  آش
ــروف بودند؛  ــه «آدم زيادى» مع ــيه ب قرن هجدهم و نوزدهم در روس
اشراف زاده هايى تحصيل كرده و باسواد كه سودى به جامعه نمى رسانند 

و كار و فعاليتى ندارند.
ــالگى نوشت؛ رمانى  ــراف را در چهل س ــيانه ى اش  تورگنيف، رمان آش
ــان مى كند.  ــالى بي ــات او را در آغاز ميانس ــكار و احساس ــه اف كوتاه ك
الورتسكى، شخصيت اصلى داستان، صفات مشتركى با تورگنيف دارد. 
او نجيب زاده اى است كه براى تحصيل به مسكو رفت و همان جا هم، در 
يك سالن تئاتر، شيفته ى دختر جوان زيبايى شد و با او ازدواج كرد. اما 
در سفرى به پاريس از فريب و خيانت همسرش آگاه شد و دلشكسته به 
روسيه بازگشت و در امالك خانوادگى اش ساكن شد. الورتسكى پس از 

بازگشت نيز مجذوب دختر جوان ديگرى مى شود.
ــم را گرفته ام. همه چيز  ــى از اين كتاب مى خوانيم :«تصميم  در بخش
تمام شده. زندگى مشترك من با شما تمام شده. از همه چيز خبر دارم، 
از گناهان ديگران، از اين كه پدرجان چطور ما را ثروتمند كرد. كفاره ى 
همه ى اين ها را بايد با دعا داد. درمانده ام، دلم مى خواهد خود را تا ابد 

جايى محبوس كنم. سد راهم نشويد، وگرنه تنها خواهم رفت.»
ــم نوامبر  ــى در نه ــهور روس ــس مش ــان نوي ــف» رم ــوان تورگني «اي
ــپتامبر 1883 در ــوم س ــد و در س ــا آم ــه دني 1818 در «اورال» ب

 سن شصت و پنج سالگى درفرانسه درگذشت.او به يك خانواده اشرافى 
ــروف روس بودند. ــخصيت هاى مع ــيه متعلق بود. اجدادش از ش روس

ــالم جهان، متعلق به اوست كه 2012   گفته شده سنگين ترين مغز س
ــت. پدر وى در ارتش روس مقام سرهنگى داشت.  ــته اس گرم وزن داش
اين مرد در سال 1820 وقتى «ايوان» دو ساله بود زن و سه پسرش را به

 

ــن منطقه پرداخت. در  ــورهاى اي اروپا ى غربى برد و به گردش در كش
بازگشت به روسيه «تورگنيف» مانند ديگر َمالك زادگان روس در نزد 
ــتادان و آموزگاران مجرب، تعليم و تربيت يافت. نشر ماهى، آشيانه  اس

اشراف را در در پاييز 94 با ترجمه آبتين گلكار منتشر كرده است.

ساندويچ گوشت با كاهو

اولين جنگ قلمى مطبوعات ايران

تميز كردن وان حمام با گريپ فروت و نمك

آشيانه ى اشراف

ــان زيادى را در  اگر فقط براى وقت گذرانى ، زم
ــه بيراهه  ــى گذرانيد، ب ــبكه هاى اجتماعى م ش

مى رويد. 
ــا و ــه ه ــا، مقال ــازى ه ــا، تصويرس ــرح ه  ط
ــور  ــه ط ــه ب ــود دارد ك ــيارى وج ــب بس  مطال
ــان  ــوك پيكان ش ــتقيم، ن ــتقيم يا غيرمس مس
شبكه هاى اجتماعى را نشانه مى رود و به تنهاتر و 
غمگين تر شدن انسان، به دنبال استفاده فراگير 

از شبكه هاى اجتماعى اشاره مى كند.
ــد برخالف   ــى معتقدن ــه برخ ــى ك ــبكه هاي ش
از  را  ــان  نــــــس ا ــــــان،  ش ــام  نـــ
و ــح  صحي ــانى  انس ــط  ب روا ــتــن  داش
فرح بخش دور كرده اند و او را هر روز تنهاتر از قبل 
مى كنند. اما آيا واقعا چنين است؟ آيا افرادى كه 
از شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند، انسان 
هايى تنها و مغموم هستند يا برعكس، چرخيدن 
ــت هاى  ــبكه ها و حال و احوال با دوس در اين ش
ــاس بهتر و  ديده و ناديده مى تواند منجر به احس

نشاط بيشتر فرد شود.
تعميم ندهيم

ــت كه بحث در مورد شبكه هاى  واقعيت اين اس
اجتماعى و تاثير آنها بر زندگى انسان سال هاست 
ــايد بتوان يك نظر كلى  مطرح شده است؛ اما ش
ــوع داد و ادعا كرد كه  ــى درباره اين موض و عموم
ــتند يا برعكس، تاثير  لزوما اين شبكه ها بد هس
مثبتى روى شرايط زندگى همه افراد دارند. طرز 
ــتفاده افراد، ويژگى هاى شخصيتى و شرايط  اس
ــت. اگر بدون  زندگى آن ها در اين زمينه موثر اس
ــنين  در نظر گرفتن طيف هاى مختلفى كه با س
گوناگون، استفاده هاى متفاوتى از اين شبكه ها 
ــى بدهيم كمى بى انصافى  مى كنند، يك نظر كل

است.
آشناها را انتخاب كنيد

ــكل از  ــود متش ــكيل مى ش ــى گروهى تش وقت
ــند و با هم در  دوستانى كه يكديگر را مى شناس
ــد؛ اما به هر  ــاى مجازى ارتباط دارن خارج از دني
دليلى كمتر فرصت در كنار يكديگر بودن را دارند، 
ــا كمك كند تا  ــبكه اجتماعى مى تواند به آنه ش
بيش تر از حال يكديگر باخبر بوده و با هم ارتباط 
ــند و اين امر  خيلى هم خوب است و  داشته باش
باعث لذت و شادى اعضا خواهدشد. بنابراين يكى 

از مواردى كه مى تواند در استفاده درست از اين 
ــت كه افراد حاضر در  گروه ها موثر باشد اين اس
گروه، خارج از دنياى مجازى همديگر را بشناسند 

و با هم آشنا شوند.
حد و حدودتان را بشناسيد

ــى تواند در  ــى كه م ــر از عوامل مهم ــى ديگ يك
ــاز  ــبكه هاى اجتماعى دردسرس ــتفاده از ش اس
ــود،  ــده يا برعكس، باعث لذت بردن از آن ش ش
رعايت حد و حدودهاست. قبل از هر چيز ما بايد 
جايگاه خودمان را بدانيم و حد و مرزهاى مان را 
ــرايط يك فرد  ــور حتم ش ــخص كنيم. به ط مش
ــت و يك نوجوان  متاهل با فرد مجرد متفاوت اس
با فرد مسن فرق دارد. بنابراين بايد بدانيم كه چه 
جايگاهى داريم و از سوى ديگر جايگاه ديگران را 
ــا را رعايت كنيم. در  نيز درك كنيم و حد و مرزه
ــبكه ها نه تنها  ــورت حضور در اين ش غير اين ص

ــيرين نمى كنند، بلكه با برهم زدن  كام تان را ش
ــرها و  ــاد دردس ــث ايج ــش، باع ــم و آرام نظ
سوءتفاهم هايى مى شوند كه ممكن است زندگى 

را به كام شما تلخ كنند.
 وب گردى و كشتن وقت

ــيب رسان است و شما را از  افراط در هر كارى آس
توجه و انجام ساير كارها باز مى دارد. 

 جايى براى وقت تلف كردن
ــاى اجتماعى  ــبكه ه ــان از حضور در ش هدف ت
ــت؟ اگر فقط براى وقت گذرانى و پركردن  چيس
ــادى را در اين  ــان، زمان زي ــاى زندگى ت خالءه
شبكه ها مى گذرانيد، به بيراهه مى رويد. به طور 
ــراى پركردن كمبودهاى  مثال زن يا مردى كه ب
ــتركش ترجيح مى دهد  ــى و... زندگى مش عاطف
ــاى اجتماعى  ــبكه ه ــر خود را با حضور در ش س
ــكالتش  ــكلى از مش ــا مش ــه تنه ــد، ن گرم كن

ــدن  ــود، بلكه همين امر باعث دورش حل نمى ش
ــده و روابط شان هر روز  بيشتر او از همسرش ش
ــود.حضور در شبكه هاى اجتماعى  سردتر مى ش
شايد به صورت مقطعى و كوتاه مدت، كمبودها و 
تنهايى هاى فرد را پر كند؛ اما اين امر هميشگى 
ــت يك روز همه افراد گروه  ــت و ممكن اس نيس
ــد در گروه  ــخصى نتوانن بنا به گرفتارى هاى ش
ــرايط اين فرد  ــى كنند و در اين ش با فرد همراه
ــيب خواهدديد. بنابراين  به طور حتم بيشتر آس
ــكالت و تنهايى ها   ــن مش ــاى ناديده گرفت به ج
ــردى و ــا و وب گ ــبكه ه ــه زدن در ش و پرس
ــويد و  ــه رو ش ــكالت روب ــت، با مش ــتن وق كش
ــه يابى و حل كنيد تا  ــعى كنيد آن ها را ريش س

شادتر باشيد.
افراط نكنيد

ــات فراغت، ــا در لحظ ــك روز كارى ي ــد از ي بع

ــى اگر به  ــت دور، حت ــا يك دوس  گپ و گفت ب
ــد را بر ــى تواند لبخن ــد، م ــورت مجازى باش ص

ــتگى را از  ــاند و خس ــى بنش ــر كس ــب هاى ه ل
ــا واى به روزى كه صبح و ظهر  تن تان در كند؛ ام
ــى و لپ تاپ به دست در و عصر و شب مدام گوش

ــارت ديگر به  ــويد و به عب فضاى مجازى غرق ش
نوعى به حضور در اين دنيا معتاد شويد.

ــدا تصور كنيد كه  در اين صورت حتى اگر در ابت
ــتيد، دير يا زود  حال تان بهتر شده و شادتر هس
اين شادى، به كام تان تلخ مى شود. شايد بپرسيد 
ــراط در هر كارى  ــت: اف ــاده اس چرا؟ دليلش س
آسيب رسان است و شما را از توجه و انجام ساير 
كارها باز مى دارد. هر فردى در جامعه و خانواده

ــه هر دليلى از  نقش هاى متعددى دارد كه اگر ب
ــى، از آن ها  ــبكه هاى اجتماع جمله اعتياد به ش
غافل شود، قبل از هر كس دودش به چشم خودش 
ــواس تان به ــل كار مدام ح ــر در مح مى رود.اگ

ــرعت  ــد، دقت و س گپ و گفت هاى مجازى باش
ــدى در برابر  ــود و اين يعنى س كارتان كم مى ش
ــرايط در محيط  ــن ش ــغلى. در اي ــرفت ش پيش
خانواده و ارتباط با دوست و آشنا هم بايد منتظر 
ــه قيمت  ــيد و ب ــايندى باش ــاى ناخوش پيامده
ــم، موقعيت ها و حضور در فضاى  مجازى، كم ك

ــت  ــى خود را از دس ــاى واقع ــاط هاى دني  ارتب
مى دهيد!

طرفداران شبكه هاى اجتماعى چه كسانى 
هستند؟

گاهى مى شنويم كه افراد افسرده بيش تر به اين 
ــت  ــبكه ها رو مى آورند؛ اما اين موضوع درس ش
ــه خصوص  ــرده، ب ــت. چون يك بيمار افس نيس
ــد، آنقدر بى  ــته باش ــردگى شديد داش اگر افس
ــه چنين  ــال و حوصل ــه اصال ح ــت ك انگيزه اس
ــه تنهايى خود عادت  كارى را ندارد. افرادى كه ب
كرده اند هم اغلب تمايل زيادى به حضور در اين 
ــايد بتوان گفت افرادى كه  شبكه ها ندارند.اما ش
كمتر اعتماد به نفس برقرارى روابط اجتماعى را 
دارند، بيش تر به چرخيدن در شبكه ها و وبگردى 
ــرايط  ــن افراد چون مهارت يا ش تمايل دارند. اي
ــايه  ــران را ندارند، در س ــرارى ارتباط با ديگ برق
ــراى اين منظور  ــازى فرصت بهترى ب دنياى مج

پيدا مى كنند. 
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