
شهردارى زرين شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1394 خود در نظر دارد 
ــبت به اجراى عمليات احداث جاده هاى دسترسى كارگاههاى مشاغل شهرى  نس
ــهر با اعتبار اوليه 7/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومى اقدام  زرين ش
ــرايط دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد  نمايد، لذا از متقاضيان واجد ش
مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار تا پايان وقت ادارى مورخ 94/9/4 

به شهردارى زرين شهر مراجعه نمايند. 

جواد جمالى - شهردار زرين شهر 

آگهـى منـاقصه عمـومـى  نوبت اول 
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رشد 555  درصدى تقاضاى
سرمايه گذارى خارجى در

چهـارمحال  وبختيارى

تصور راه حل نظامى
 براى بحران هاى منطقه 

فاجعه است

كاهش مصرف آب در 
كشاورزى سخت تر از 

ساير بخش ها
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ــتان اصفهان  ــاد اسالمى اس مديركل فرهنگ و ارش
ــاره به فروش يك ميليارد تومانى بن كتاب در  با اش

نمايشگاه كتاب گفت: اين مبلغ يك ركورد...

ــا توجه به  ــگاه داران بنزين ب ــس جاي ــه ريي به گفت
تك نرخى شدن قيمت بنزين و مساله ساز شدن اين 

كارت ها براى جايگاه داران دولت تصميم گرفت ...

ــود توافق با فوالدى ها براى  مربى كروات فوالد با وج
فسخ قرارداد و قبول هدايت سپاهان، باالخره در اين 

تيم باقى ماند تا سپاهانى ها كماكان بدون ...

ــتگذارى انجمن راديولوژى  ــوراى سياس اعضاى ش
ايران در دومين نشست خود كه به بهانه روز جهانى 

راديولوژى در هتل استقالل تهران برگزار ...

فروش يك ميليارد تومانى بن
كتاب در نمايشگاه كتاب اصفهان

10 روز ديگر كارت هاى
سوخت مى سوزند

اسكوچيچ در فوالد ماند؛ 
سپاهان كماكان بدون سرمربى

بدقولى وزارت بهداشت در
اصالح تعرفه هاى راديولوژى

 داشتن بيش از يك حساب
ممنوع مى شود

ــاس  ــالم كرده اند كه براس ــات بانك مركزى اع مقام
ــت هر فرد فقط يك  برنامه ريزى هاى جديد، قرار اس

حساب بانكى داشته باشد و تمامى حساب ها  ...
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شهردار اصفهان از عمل كردن قرار دادهاى شهرهاى خواهرخوانده خبر داد:

خواهرخوانده ها به اصفهان نزديك تر مى شوند 
دانشـگاه آماج بزرگ ترين 

توطئه  هاست
ــگاه  ــا بيان اينكه امروز دانش رهبرمعظم انقالب، ب
ــد كردند:  ــت، تاكي ــزرگ ترين توطئه هاس آماج ب
ــه  ــا روحي ــگاهيان ب ــور دانش ــمنان از حض دش
ــراى  ــد و ب ــت دارن ــدان وحش ــى در مي انقالب
ــى كنند. ــت برنامه ريزى م ــن حرك ــا اي ــه ب مقابل

ــم انقالب  ــه اى رهبر معظ ــرت آيت اهللا خامن  حض
ــا، مراكز و  ــگاه ه ــاى دانش ــالمى در ديدارروس اس
ــات آموزش عالى، پارك هاى علم و فناورى  موسس
ــوط  ــور ضمن تبيين مبس ــى كش و مراكز پژوهش
ــور در دوران  ــه علمى كش ــراث و تجرب تاريخ و مي
ــگاه ها  ــالم و جايگاه و نقش دانش ــد از اس قبل و بع
ــالمى  ــژه در نهضت اس ــه وي ــر ب ــخ معاص در تاري
ــزوم برنامه  ــالمى، بر ل ــد از پيروزى انقالب اس و بع
ــتفاده  ــز علمى براى اس ــگاه ها و مراك ريزى دانش
ــه منظور  ــم، ب ــى متراك ــارب علم ــراث و تج از مي
نقش آفرينى در ايجاد «تمدن نوين اسالمى» تاكيد 
كردند و گفتند: نيازسنجى علمى براى حال و آينده، 

جلوگيرى از كاهش سرعت پيشرفت ...
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«اس300» را تا پايان سال 
ميالدى تحويل مى گيريم

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: مراحل اجرايى 
قرارداد اس 300 طى شده است و ان شاء اهللا در پايان همين 
ــتم را در اختيار  ــال ميالدى بخش عمده اى از اين سيس س

مى گيريم.
ــيه مراسم ترحيم پدر حاج  ــردار حسين دهقان در حاش س
ــجد ولى عصر (عج) تهران برگزار  صادق آهنگران كه در مس
ــوالى مبنى بر  ــخ به س ــد، در جمع خبرنگاران و در پاس ش
ــيه در  ــى خبر از توافق ايران و روس ــانه هاى روس اينكه رس
ــما  ــامانه اس 300 به ايران داده اند، نظر ش مورد تحويل س
در اين باره چيست، اظهار داشت: ما با طرف روسيه قرارداد 
ــت.وى افزود: مراحل اجرايى  ــته ايم و امضا نيز شده اس بس
قرارداد اس 300 طى شده و ان شاء اهللا در پايان همين سال 
ــتم را در اختيار مى گيريم.  ميالدى بخش عمده اين سيس
ــان اينكه  ــلح با بي ــتيبانى نيروهاى مس ــاع و پش ــر دف وزي
ــيه هستند،  هم اكنون نيروهاى ما در حال آموزش در روس

گفت: به اندازه نيازمان از اين سامانه خريدارى كرده ايم.

نيروى هوايى در اوج آمادگى 
ــش جمهورى  ــروى الهى هوايى ارت ــور گفت: ني امير برخ
ــد، با اقتدار  ــه مصلحت اقتضا كن ــالمى در هر زمانى ك اس
كامل، آمادگى دفاع از ميهن اسالمى، قرآن و مردم را دارد.
ــين فرمانده نيروى هوايى ارتش  امير عليرضا برخور جانش
ــى و  ــيه اختتاميه س ــران، در حاش ــالمى اي جمهورى اس
ــكارى  ــابقات قرآنى نهاجا در پايگاه چهارم ش پنجمين مس
ــلح جمهوى اسالمى  وحدتى دزفول، آمادگى نيروهاى مس
ــروى الهى هوايى  ــود خواند و گفت: ني ــران را در اوج خ اي
ــر زمانى كه مصلحت اقتضا  ــالمى در ه ارتش جمهورى اس
ــالمى، قرآن  كند، با اقتدار كامل، آمادگى دفاع از ميهن اس

و مردم را دارد.
وى انس و مودت كاركنان نيروهاى هوايى با قرآن را موجب 
ــهادت طلبى و مبارزه با  ــرت، تقويت روحيه ايثار و ش بصي
استكبار خواند و افزود: نيروى هوايى مقتدر ارتش جمهورى 
ــالمى ايران، درس استكبار ستيزى و ظلم ستيزى را از  اس
قرآن آموخته و با مسلح شدن رزمندگان و خلبانان به سالح 
ــكتبران جهانى با قدرت و قوت مبارزه  قرآن، در مقابل مس

خواهد كرد.
جانشين فرمانده نيروى هوايى ارتش روحيه شهادت طلبى 
ــالمى خواند و  ــلح جمهورى اس را رمز قدرت نيروهاى مس
ــزت آرمان هاى انقالب  ــهادت در راه با پُر ع ــه داد: ش ادام
اسالمى موجب افتخار همه رزمندگان نيروهاى مسلح است 
ــتر به آموزه هاى  ــنايى بيش و خلبانان تيزپرواز ما نيز با آش

قرآنى در ميادين سخت نبرد آماده تر از گذشته هستند.

خبر 

ــزارش وزارت راه و  ــه گ ــس از ارائ ــورى پ ــس  جمه ريي
ــامانه جامع اطالع  رسانى141  شهرسازى در خصوص س
ــكر از راه اندازى اين سامانه جهت  به هيات وزيران، با تش
ــدارى، آن را  ــهروندى در حوزه راه ــت ارتباط ش مديري
ــى آزاد شهروندان به  گامى مهم در اجراى قانون دسترس

اطالعات ارزيابى كرد.
ــن روحانى، در جلسه  ــالم و المسلمين حس حجت االس
ــات دولت، با بيان اينكه اين كار خوب از حيث ارتقاى  هي
زندگى مردم و ارتقاى شاخص هاى كشورى در دسترسى 
ــت: اينكه مردم  مردم به اطالعات اهميت دارد، اظهارداش
به اطالعات مورد نيازشان دسترسى داشته باشند، امكان 
ــود وضعيت ها و افزايش  ــاركت موثرتر آنان را در بهب مش

بهره ورى و ايمنى راه ها فراهم مى كند.
رييس  جمهورى با يادآورى اينكه مشاركت مردم در اين 
ــامانه مى تواند بر افزايش سرعت عمل دست اندركاران  س
ــرارى امداد و افزايش  ــه خدمات و در موارد اضط در اراي
سالمت نظام اجرايى و مبارزه با فساد كمك شايانى كند، 
ــامانه ها با بهره گيرى بيشتر از اطالعات  بر توسعه اين س
ــامانه مديريت ارتباط  ــرد. از طريق س ــواره تاكيد ك ماه
ــامانه 141 كه با هدف تسهيل  ــهروندى و از جمله س ش
ــازى با مراجعين و بهينه سازى  ارتباط وزارت راه و شهرس
آن طراحى و فعال شده است، اطالعات مؤثرى از جاده ها، 
ايمنى راه ها و امدادرسانى به افراد درگير سوانح و حوادث 
جاده اى، ميزان تردد و سرعت متوسط مسيرهاى اصلى و 

ــريانى به متقاضيان ارائه مى شود و مردم نيز مى توانند  ش
ــكاالت موجود در مسير تردد را از اين طريق منعكس  اش
ــامانه ياد شده مى توان به رعايت اصل  كنند.از مزاياى س
دسترسى آزاد شهروندان به اطالعات، سهولت دسترسى 
ــرويس دهى، افزايش  ــات و حذف جغرافيا در س به خدم
ــتفاده از كانال هاى اينترنت  ــكان خويش خدمتى با اس ام
ــك، افزايش رضايتمندى در بهره گيرى از خدمات  و پيام
راهدارى و وضعيت راه ها، سهولت پيگيرى خدمات مورد 
ــت بدون مراجعه حضورى، اطمينان از كيفيت  درخواس
ــانى متوازن و عادالنه،  خدمات و بهره مندى از خدمت رس
پاسخگويى دقيق، سازگار و كيفى با صرف هزينه و زمان 
ــانى  ــمند فرآيند بهبود خدمت رس كمتر و هدايت هوش

اشاره كرد.
ــار گازهاى  ــاركت ملى در زمينه كاهش انتش برنامه مش
ــات وزيران بود.  ــه، هي گلخانه اى از ديگر مصوبات جلس
ــار غيرمشروط  ــاركت در كاهش انتش در اين برنامه، مش
ــازگارى همگى منوط به  ــروط و موارد مربوط به س و مش
رفع محدوديت هاى اقتصادى، تكنولوژيكى و مالى جارى 
ــه از چند دهه قبل  ــه ويژه تحريم هاى ناعادالنه اى ك و ب
ــد. همچنين در اين  ــكل گرفته، مى باش ــور ش عليه كش
برنامه، جمهورى اسالمى ايران با تاكيد بر داوطلبانه بودن 
ــى خويش در بخش هاى  ــاركت مل اقداماتش، برنامه مش
كالن كاهش انتشار و آسيب پذيرى و سازگارى را تدوين 
ــاند.تعيين تعرفه خدمات  و به تصويب هيات وزيران رس

ــه هيات  ــرزى، از ديگر مصوبات اين جلس بازارچه هاى م
ــه بين دولت  ــه موافقت نام ــران بود.همچنين اليح وزي
ــورى قبرس به  ــران و دولت جمه ــالمى اي جمهورى اس
ــور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتى در  منظ
ــام پروتكل الحاقى،  ــورد ماليات هاى بر درآمد به انضم م

مشتمل بر يك مقدمه و (28) ماده به تصويب رسيد.
با تصويب دولت، اليحه عضويت در «بانك سرمايه گذارى 
ــت به مجلس  ــيا» تصويب و با قيد فوري ــاخت آس زيرس
ــران  وزي ــود.هيات  مى ش ــم  تقدي ــالمى  اس ــوراى  ش
ــان ورودى  ــام آزمون براى داوطلب ــن حق ثبت ن همچني
ــات آموزش عالى در سال 1395 را  ــگاه ها و موسس دانش

تعيين كرد.
اليحه تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشى و پرورشى 
ــيد. اين اليحه با  ــى به تصويب هيات دولت رس غيردولت
اهدافى از جمله صرفه جويى و كاهش تصدى گرى دولت 
از طريق توسعه مشاركت عمومى، اصل ضرورت مشاركت 
بخش غيردولتى و ايجاد انگيزه به منظور ورود عالقمندان 
به امر تعليم و تربيت، بهره مندى از خالقيت ها و توانمندى 
ــراد متعهد و عالقه مند در امر آموزش و پرورش، ايجاد  اف
ــى  ــت باال بردن كيفيت آموزش ــت هدفمند در جه رقاب
ــغلى و بهره مندى از  ــان مدارس، ايجاد فرصت هاى ش مي
ظرفيت نيروهاى آزاد تحصيل كرده جامعه و ايجاد رقابت 
ــالم علمى و حق انتخاب به خانواده ها جهت تحصيل  س

دانش آموزان تصويب شد.

رهبرمعظم انقالب، با بيان اينكه امروز دانشگاه آماج بزرگ ترين 
ــت، تاكيد كردند: دشمنان از حضور دانشگاهيان با  توطئه هاس
ــراى مقابله با اين  ــت دارند و ب روحيه انقالبى در ميدان وحش

حركت برنامه ريزى مى كنند.
به گزارش مهر، حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب 
ــات  ــگاه ها، مراكز و موسس ــاى دانش ــالمى در ديدار روس اس
آموزش عالى، پارك هاى علم و فناورى و مراكز پژوهشى كشور 
ــور  ــوط تاريخ و ميراث و تجربه علمى كش ــن تبيين مبس ضم
ــگاه ها  ــالم و جايگاه و نقش دانش ــل و بعد از اس در دوران قب
ــالمى و بعد از پيروزى  ــخ معاصر به ويژه در نهضت اس در تاري
انقالب اسالمى، بر لزوم برنامه ريزى دانشگاه ها و مراكز علمى 
ــم، به منظور  ــراث و تجارب علمى متراك ــتفاده از مي براى اس
ــالمى» تاكيد كردند  ــى در ايجاد «تمدن نوين اس نقش آفرين
ــال و آينده، جلوگيرى از  ــنجى علمى براى ح و گفتند: نيازس
ــه جامع  ــرفت علمى، اجراى دقيق نقش ــرعت پيش كاهش س
علمى، توجه به كيفيت در آموزش عالى، پيگيرى جدى ارتباط 
دانشگاه و صنعت، نقش آفرينى دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتى، 
گسترش فضاى فرهنگ ايمانى و اسالمى، عمق بخشى بصيرت 
دينى و سياسى، و ميدان دادن به دانشجويان و اساتيد ارزشى، 
ــكل  ــگاه ها در ش انقالبى و متدين، از لوازم نقش آفرينى دانش

گيرى تمدن نوين اسالمى است.
ــات با دانشگاهيان را  ــالمى در اين ديدار جلس رهبر انقالب اس
يكى از بهترين و شيرين ترين جلسات توصيف كردند و با اشاره 
به جايگاه علم به عنوان ابزار پيشرفت و اقتدار، افزودند: دانشگاه 
ــور است به گونه اى  مهم ترين مركز تربيت مديران آينده كش
كه عملكرد مناسب و يا غير مناسب دانشگاه ها در اين زمينه، 

آينده كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
ــابقه طوالنى پرورش و تربيت  حضرت آيت اهللا خامنه اى به س
ــينا، فارابى،  ــزرگان و نخبگان علمى در ايران، همچون ابن س ب
ــرى از نام آوران  ــى، و تعداد زياد ديگ ــاى رازى، خوارزم زكري
علمى در عرصه هاى مختلف اشاره و خاطرنشان كردند: ايران 
ــت و اين روند  ــه توليد فكر و علم بوده اس ــول تاريخ، قل در ط
ــان گفتند:  ــار و پهلوى ادامه داشت.ايش ــا قبل از دوران قاج ت
ــور  ــوى، حركت علمى كش ــار و پهل ــفانه در دوران قاج متاس
ــكوفايى  ــد و در زمانى كه دوران ش به داليل خاص متوقف ش
ــتعدادها و زمينه هاى  ــتيم از اس علمى در اروپا بود، ما نتوانس
ــتفاده كنيم، بنابراين از حركت  علمى و اخالق علمى خود اس
ــاره به  ــالمى با اش ــب مانديم.رهبر انقالب اس ــى دنيا عق علم
ــوم،  ــورهاى باصطالح جهان س برنامه ريزى غربى ها براى كش
ــاس تفكر و سبك زندگى غربى  به منظور تربيت مديرانى براس
ــگاه ها افزودند: آنها در اجراى اين طراحى خود  از طريق دانش
ــترش و تعميق  در ايران، به دليل هويت ايرانى و همچنين گس
ــالمى و دينى در ميان دانشجويان و دانشگاهيان با  تفكرات اس
مشكل مواجه شدند و بعد از نهضت اسالمى در سال 1341 نيز 

يك حركت عظيم و رو به رشد دينى در دانشگاه ها آغاز شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: پيروزى انقالب اسالمى كه 
ــرق آن روز بود، تاثير  همچون زلزله اى براى دنياى غرب و ش
بسيار زيادى در دانشگاه ها گذاشت و بسيارى از فداكارترين و 

صادق ترين ياران انقالب از متن دانشگاه ها بودند.
ــگاه ها در 37 سال گذشته  ــرايط دانش ــاره به ش ــان با اش ايش
ــل نظام و  ــاليق گوناگون داخ ــور س ــا و حض ــراز و فروده و ف
جريان هاى مختلف فكرى در دانشگاه ها، خاطرنشان كردند: اكنون 
ــگاه ها با استفاده از اين  ــت كه دانش ــوال اين اس مهم ترين س
ميراث تاريخى و علمى و تجربه گرانقدر انقالب اسالمى، چگونه 
ــالمى» كه همان  ــكل گيرى «تمدن نوين اس مى توانند در ش

«جامعه آرمانى اسالم» است، نقش آفرينى كنند.
ــاى  ــوزش عالى و روس ــووالن آم ــالمى، مس ــر انقالب اس رهب
ــگاه ها و مراكز علمى را به تفكر و تعمق در اين خصوص  دانش
ــير حركت  ــام برنامه ها و مس ــد: بايد تم ــد و گفتن فراخواندن
دانشگاه ها در جهت نقش آفرينى در ايجاد تمدن نوين اسالمى 
ــد. حضرت آيت اهللا خامنه اى الزمه حركت در اين مسير  باش
ــووالن وزارت علوم و بهداشت از  را، اطالع دقيق و ميدانى مس
ــگاه ها دانستند و تاكيد كردند: نبايد فقط  شرايط واقعى دانش
ــد خروجى ها را به صورت  ــنده كرد بلكه باي به گزارش ها بس
ميدانى مورد بررسى قرار داد تا متوجه شد كه اهداف مورد نظر

ــتعد  ــان وجود نيروهاى مس ــده اند.ايش ــا چه حد محقق ش ت
ــان كردند:  ــم خواندند و خاطرنش ــراى حركت علمى، مه را ب
ــتعد، جهت گيرى علمى است، زيرا اگر  مهم تر از نيروهاى مس
ــح و در چارچوب اخالق و معنويت  جهت گيرى علمى، صحي

نباشد، تبعات زيادى را به وجود خواهد آورد.
ــتعمار» و «بمب اتم» را دو نمونه  ــالمى، «اس رهبر انقالب اس
ــتند و  ــير غلط دانس ــى از نتايج قرار گرفتن علم در مس تاريخ
افزودند: بايد همواره مراقب باشيم تا اخالق و معنويت در كنار 

علم قرار گيرد.
ــنجى علمى» براى حال  ــت اهللا خامنه اى «نياز س حضرت آي
ــيار ضرورى خواندند و گفتند: در حركت  و آينده كشور را بس
ــور مد نظر  ــى و نيازهاى آينده كش ــد نيازهاى فعل ــى باي علم
ــود كه مورد  ــرمايه گذارى ش ــته هايى س قرار گيرند و در رش
ــان جهت دهى به مقاالت علمى و پايان  ــور است. ايش نياز كش
ــور را  ــه هاى دكترا در چارچوب نيازهاى فعلى و آينده كش نام
ــته اى از جمله  ــتند و افزودند: دانش هس موضوعى مهم دانس
موضوعات مورد نياز كشور است كه از سال ها پيش برروى آن 
ــتفاده از نفت نباشد و  ــرمايه گذارى شد، زيرا اگر امكان اس س
ــد انرژى جايگزين  ــد قطعا نيازمن ــا ذخاير نفت به پايان برس ي
ــوع توليد  ــار ديگر به موض ــالمى ب ــتيم. رهبر انقالب اس هس
ــوان ايرانى  ــمندان ج ــت دانش ــت درصد به دس اورانيوم بيس
ــوخت راكتور تهران كه  ــاره كردند و گفتند: در مقطعى س اش
ــت، رو به پايان بود و غربى ها شروط  براى توليد راديو دارو اس
ــوخت مطرح كردند اما جوانان  خفت بارى براى تحويل اين س
ــبانه روزى، اورانيوم بيست  ــتعداد و مؤمن ما با تالش ش با اس
ــور را برطرف كردند.حضرت آيت اهللا  درصد را توليد و نياز كش
ــه غنى  ــخت ترين مرحل ــر اينكه س ــد ب ــا تاكي ــه اى ب خامن
ــت و دستيابى به  ــت درصد اس ــازى اورانيوم، تا ميزان بيس س
ــه راحتى  ــه درصد ب ــود و ن ــا ن ــر از آن ت ــازى باالت ــى س غن
ــى ها در  ــتپاچگى غرب ــت، گفتند: علت دس ــكان پذير اس ام
ــر آنها همان  ــوع بود . البته اگ ــته اى، همين موض قضيه هس

ــل مى دادند، ما به دنبال  ــوخت راكتور تهران را تحوي موقع س
غنى سازى بيست درصد نمى رفتيم.

ــخنان خود خاطرنشان  ــان در جمع بندى اين بخش از س ايش
كردند: نياز سنجى علمى و سرمايه گذارى برروى دانش مورد 

نياز كشور بسيار مهم است و بايد همواره مدنظر قرار گيرد.
رهبر انقالب اسالمى، «سرعت پيشرفت علمى» را براى جبران 
ــيار  ــتمرار حركت علمى، بس ــب ماندگى ها و همچنين اس عق
ــى خواندند و گفتند: متاسفانه برخى كه خود  ضرورى و اساس
دانشگاهى هستند، در دانشگاه ها  به دانشجويان مى گويند كه 
ــت! اگرنادرست است، پس  ــرفت هاى علمى دروغ اس اين پيش
چرا مركز تحقيقات رژيم صهيونيستى از پيشرفت علمى ايران 

ابراز نگرانى مى كند؟
ــاره به عقب ماندگى تاريخى علمى كشور، تاكيد  ــان با اش ايش
ــرفت علمى كشور كم شود، فاصله ما  ــرعت پيش كردند: اگر س
ــتر خواهد شد، بنابراين بايد سرعت  با حركت علمى دنيا بيش
ــالمى پژوهش  ــرفت  خود را حفظ كنيم.رهبر انقالب اس پيش
محور شدن دانشگاه ها، اجراى دقيق نقشه جامع علمى كشور، 
ــاخص هاى دقيق و  توجه به كيفيت آموزش عالى و تعيين ش
ــگاه با صنعت را مورد تاكيد  منطبق با واقعيات، و ارتباط دانش
ــتغال براى دانش  قرار دادند و گفتند: يكى از راه هاى ايجاد اش
آموختگان دانشگاه ها، برقرارى ارتباط ميان صنعت و دانشگاه 
ــت كه الزمه اين موضوع هم، برنامه ريزى وزراى مربوطه و  اس
ايجاد همكارى جامع ميان دانشگاه ها و صنعت در بخش هاى 

دولتى و غيردولتى است.
ــى  ــش آفرين ــزوم نق ــه ل ــه اى ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــركت هاى دانش  ــگاه ها در اقتصاد مقاومتى از طريق ش دانش
ــت هاى اقتصاد  ــاره و درخصوص اجراى سياس ــان نيز اش بني
ــراى اقتصاد  ــد: درخصوص اج ــان كردن ــى، خاطرنش مقاومت
ــد هنوز اتفاق نيفتاده  ــى آن چيزى كه بايد اتفاق بيفت مقاومت
ــى درباره برنامه هاى در  ــت و مسووالن دولتى تازه، گزارش اس
ــده براى اجراى اقتصاد مقاومتى به من داده اند. نظر گرفته ش

ــان در ادامه به موضوع مسائل فرهنگى در دانشگاه ها نيز  ايش
ــاره كردند و با انتقاد از برخى اقدامات انجام گرفته، گفتند:  اش
ــتباه  ــرت و اردوهاى مختلط اش برخى كار فرهنگى را با كنس
ــجويان  گرفته اند و براى توجيه كار غلط خود مى گويند، دانش
ــند!رهبر انقالب اسالمى افزودند: شاد بودن براى  بايد شاد باش
ــت، اما به چه قيمتى؟ به قيمت برگزارى  هر محيطى خوب اس
ــا از اختالط چه  ــر غربى ه ــاى مختلط؟ مگ ــم و اردوه مراس
بهره اى جز جنايات كنونى جنسى برده اند كه ما به دنبال پيروى 
ــيوه ها هستيم.حضرت آيت اهللا خامنه اى با تاكيد  از همان ش
ــووالن  ــر اينكه كار فرهنگى ماهيت ديگرى دارد، گفتند: مس ب
ــد؟ كار فرهنگى  ــد چه مى كنن ــگاه ها بفهمن ــى دانش فرهنگ
ــت كه انسان مومن، متخلق، انقالبى، معتقد به  صحيح اين اس
ــالمى و داراى بصيرت  ــور و نظام اس ــتدار كش آرمان ها، دوس
ــان بصيرت دينى و  ــى تربيت شود.ايش ــق دينى و سياس و عم
ــيار مهم  ــى را براى جوانان و جلوگيرى از لغزش ها بس سياس
ــان كردند: علت لغزش بسيارى از افراد در  خواندند و خاطرنش
ــتن بصيرت  ــان هاى بدى هم نبودند، نداش فتنه 88 ، كه انس

ــت  بود. هنگامى كه طرف مقابل مى گويد «انتخابات بهانه اس
ــانه است»، فرد معتقد به نظام چه بايد بكند؟  و اصل نظام نش

اگر بصيرت نباشد، وظيفه ى لحظه ى نياز انجام نخواهد شد.
ــس و اميد به  ــه نف ــاد اعتماد ب ــالمى، ايج ــالب اس ــر انق رهب
ــاى فرهنگى الزم در  ــان را از ديگر كاره ــده در ميان جوان آين
ــاط اميدوارى  ــور نق ــمردند و گفتند: در كش ــگاه ها برش دانش
ــاى فراوان  ــا ظرفيت ه ــه از جمله آنه ــت ك ــاد اس ــيار زي بس
ــت.حضرت آيت اهللا  ــور اس ــى كش ــدار كنون ــت و اقت و موقعي
خامنه اى خود كم بينى را بزرگ ترين خطر خواندند و افزودند: 
خود كم بينى و دست كم گرفتن توانايى و قدرت ملت و كشور 
باعث مى شود، در شرايطى كه همه به قدرت و نفوذ جمهورى 
ــالمى ايران در منطقه، اذعان دارند، فردى در داخل بگويد  اس

«ما كسى نيستيم و منزوى هستيم!»
ــى،  ــتقالل فكرى، سياس ــت جوانان معقتد به اس ــان تربي ايش
ــى الزم در  ــر كارهاى فرهنگ ــادى را از ديگ ــى و اقتص فرهنگ
ــتند و گفتند: خبرهايى كه به من از برخى  ــگاه ها دانس دانش
ــد و اميدوارم كه درست نباشند، بر خالف  دانشگاه ها مى رس
ــت به گونه اى كه تشكل هاى مومن و انقالبى و  اين موارد اس

خوش فكر را تحت فشار قرار مى دهند.
رهبر انقالب اسالمى خطاب به مسووالن وزارت علوم و بهداشت 
و روساى دانشگاه ها تاكيد كردند: بايد به جوان هاى انقالبى و 
مومن، خوش روحيه، متدين و داراى عزت نفس ميدان بدهيد 

به گونه اى كه فضا دست آنها باشد.
ــان،  ــخنان ش ــت اهللا خامنه اى در جمع بندى س ــرت آي حض
ــگاه و جامعه  ــه ديرين و فراوان خود به دانش ــاره به عالق با اش
ــجو  ــگاه و دانش ــان كردند: امروز دانش ــگاهى، خاطرنش دانش
ــور از حضور  ــمنان كش ــت و دش آماج بزرگ ترين توطئه هاس
دانشگاهيان با روحيه انقالبى و تهاجمى در ميدان و برهم زدن 

ــم و پر رنگ كردن   ــان و باال بردن پرچم عل ــط قرمزهاى آن خ
ــت دارند و براى مقابله با اين حركت  ــعارهاى انقالبى وحش ش
ــان به تغيير  ــنگينى مى كنند.ايش برنامه ريزى و هزينه هاى س
ــتعمارى در دوره كنونى اشاره كردند و افزودند:  روش هاى اس
ــلطه گران اكنون به دنبال اين هستند كه تفكر عناصر فعال،  س
ــور را به نحوى تغيير دهند كه اين  ــمند و نخبه يك كش هوش

عناصر، اهداف آنان را برآورده كنند.
ــرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با تاكيد بر ضروت ترويج  حض
ــد به دغدغه  ــگاهى، گفتند: باي ــا در محيطهاى دانش ارزش ه
ــجويان ارزشى و انقالبى و همچنين هزاران نفر از اساتيد  دانش
مومن و انقالبى كه امروز در دانشگاه ها هستند، توجه كرد و از 

اين اساتيد قدردانى و قدرشناسى كرد.
ــادى وزير علوم،  ــالمى، فره ــات رهبر انقالب اس ــش از بيان پي
تحقيقات و فناورى توجه به اقتصاد دانش بنيان و توليد ثروت 
ــرآمد برنامه هاى اين وزارتخانه در حوزه  از علم و فناورى را س
ــت و گفت: تهيه و تصويب سند اقتصاد  اقتصاد مقاومتى دانس
ــى، همكارى با  ــرى و اصالح برنامه هاى درس ــى، بازنگ مقاومت
ــند  ــور، اهتمام به اجراى س بخش هاى صنعتى و خدماتى كش
ــى هاى آزادانديشى و تعميق  ــگاه اسالمى، برگزارى كرس دانش
ــا از مهم ترين  ــگاه ه ــج فضاى دينى و انقالبى در دانش و تروي
ــت.همچنين  ــوم بوده اس ــاى وزارت عل ــات و رويكرده اقدام
ــت، درمان و آموزش پزشكى،  قاضى زاده هاشمى وزير بهداش
رتبه پزشكى  ايران از نظر تعداد مقاالت را در منطقه اول و در 
جهان 24 اعالم كرد و افزود: كسب مرجعيت علمى در منطقه 
ــنتى  و حضور موثر در عرصه هاى بين المللى، توجه به طب س
ــكده طب و دين، رعايت  ــكى، ايجاد دانش و ملى و اخالق پزش
ــتان هاى ويژه بانوان در دستور  حقوق بيماران و ايجاد بيمارس

كار وزارت بهداشت است.

ــخنانى با بيان اين كه مبارزه با  ــيه در س وزير خارجه روس
ــم از اولويت هاى اصلى كشورش است تاكيد كرد:  تروريس
ــتن نظام سوريه  ــت هاى عمومى براى كنار گذاش درخواس
ــتى و مخالف،  ــاى تروريس ــت گروه ه ــه جاى تهيه ليس ب
به شكست نشست وين درباره بحران سوريه منجر خواهد 

شد.
ــرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه در سخنانى با اشاره  س
به نتايج نشست والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه با 
شيخ صباح االحمد جابر الصباح، امير كويت درشهر سوچى 
ــوريه و  ــى بحران س ــد دو طرف بر لزوم حل سياس و تاكي
ــم گفت: مبارزه با داعش و ديگر  ريشه كن كردن تروريس
گروه هاى تروريستى از جمله اولويت هاى دولت هاى روسيه 
ــه  تنها عراق و  ــم اكنون ن ــت، چرا كه تروريس و كويت اس
ــورهاى منطقه از جمله كويت را  ــوريه بلكه تمامى كش س

تهديد مى كند.
ــتى  ــوريه و تهيه ليس وى در ادامه پايان درگيرى ها در س
ــبهات  ــتى براى كنار زدن تمامى ش ــاى تروريس از گروه ه

ــد و گفت:  ــتار ش ــلح را خواس در مورد اين گروه هاى مس
گروه هاى مسلحى كه در اين ليست وارد شوند، حتى پس 
ــتند كه با  ــروع براى نيروهايى هس از آتش بس، هدفى مش

تروريسم مقابله مى كنند.
وزير خارجه روسيه ادامه داد: درخواست هاى عمومى براى 
كنار گذاشتن دولت دمشق به جاى تهيه ليست گروه هاى 
تروريستى و مخالف، به شكست نشست وين درباره بحران 

سوريه منجر خواهد شد.
اين مقام وزارت خارجه روسيه ادامه داد: ما يقين داريم كه 
ــرار تنها با تالش مشتركى كه براساس قوانين  شكست اش
بين المللى و به دور از مالك هاى دوگانه باشد، ممكن است 
و از اين راه مى توان مانع از سلطه تروريسم بر كشورها شد.

ــرد: بحران هاى منطقه  ــورمان تاكيد ك وزير امور خارجه كش
راهى جز گفتگو و مسير سياسى ندارد و اگر هنوز بازيگرانى در 
ــند،  تصور موهوم راه حل نظامى براى بحران هاى منطقه باش
ــت.توهامى عبدلى، وزير مشاور در امور خارجه  يك فاجعه اس
و قائم مقام وزير خارجه تونس، در آخرين مرحله از سفر خود 
ــورت هاى  ــران كه به منظور برگزارى اولين كميته مش به ته
سياسى ايران و تونس صورت گرفت، طى ديدار با محمدجواد 
ــن وضعيت روابط  ــورمان، آخري ظريف وزير امور خارجه كش
ــور و تحوالت منطقه اى ازجمله اوضاع سوريه، يمن و  دو كش

ليبى را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.
ــترده تقويت  ــاره به زمينه هاى گس ظريف در اين ديدار با اش
ــور هيچ محدوديتى  ــط ايران و تونس، تاكيد كرد دو كش رواب
ــادى فيمابين  ــى و اقتص ــعه همكارى هاى سياس ــراى توس ب
نمى بينند. وزير امور خارجه كشورمان ضمن قدردانى از نقش 
ــه اى، تاكيد كرد:  ــران هاى منطق ــت تونس در قبال بح مثب
ــى ندارد  ــير سياس بحران هاى منطقه راهى جز گفتگو و مس
ــوم راه حل نظامى براى  ــوز بازيگرانى در تصور موه ــر هن و اگ
ــت.وزير مشاور در  ــند، يك فاجعه اس بحران هاى منطقه باش
امور خارجه تونس نيز ضمن ابراز مسرت از دستاوردهاى سفر 

ــورمان به تونس، بر اجرايى كردن  اخير وزير امور خارجه كش
توافقات گذشته و فراهم نمودن زمينه هاى انعقاد قراردادهاى 
ــور تاكيد كرد. وى با تاكيد بر پيگيرى روند  پايه ميان دو كش
ارتقاء و تقويت همكارى هاى ايران و تونس، نسبت به تاثيرات 
ــور  ــى بين دو كش ملموس مثبت همكارى هاى خوب سياس
بر عرصه مناسبات اقتصادى فيمابين ابراز اميدوارى كرد.قائم مقام 
ــورش لطمات  ــاره به اينكه مردم كش وزير خارجه تونس با اش
ــتى همچون داعش و  ــاى اقدامات تروريس ــادى از گروه ه زي
النصره ديده و هرگونه تسامح با اين گروه ها را تحمل نخواهند 
ــت: ما جنگ و دخالت نظامى را به هيچ وجه  كرد، اظهار داش
ــته و معتقديم  ــه ندانس ــاى منطق ــراى بحران ه ــى ب راه حل
ــى  ــت و درايت عربى و فارس ــم افزايى حكم ــتگى و ه همبس

مى تواند به تامين مصالح همه ملت هاى منطقه بيانجامد.

الوروف: 
درخواست ها براى بركنارى 

نظام سوريه، كنفرانس وين را 
به شكست مى كشاند

تصور راه حل نظامى براى 
بحران هاى منطقه فاجعه است

در جلسه هيات دولت به رياست روحانى 
انجام شد ؛

قدردانى رييس جمهورى
 از راه اندازى سامانه جامع
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دانشگاه آماج بزرگ ترين توطئه  هاست
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مقامات بانك مركزى اعالم كرده اند كه براساس برنامه ريزى هاى 
ــاب بانكى داشته باشد و  جديد، قرار است هر فرد فقط يك حس
تمامى حساب ها كددار شوند، در عين حال 38 ميليون حساب 

بانكى راكد هم مسدود شد.
مقامات بانك مركزى آخرين اقدامات، برنامه ها و دستورات اين 
ــور براى ساماندهى حساب هاى راكد و  بانك را به بانك هاى كش

بدون شناسه و كد ملى تشريح كردند.
حساب هاى بانكى واحد مى شوند

ارجمندنژاد مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويى بانك 
ــيارى از حساب ها با اين مضمون،  مركزى در اين باره گفت: بس
ــاب ها  ــده اند و اين حس ــت كه مرحوم ش متعلق به افرادى اس
ــاب هايى متعلق به مثال 20 يا 30 سال  ــت. حس بسته نشده اس
پيش است كه آن زمان هنوز كد و شماره ملى وجود نداشت، يا 
حساب ها متعلق به افرادى است كه سال ها پيش از ايران رفته اند 
و ديگر بازنگشته اند و يا اگر رجوع كرده باشند، به بانك مراجعه 

نداشته اند.
اين مقام مسوول در بانك مركزى با بيان اينكه تعداد حساب هاى 
فاقد كد شناسايى كم است و بانك مركزى به بانك ها دستور داده 
است كه در اولين مراجعه اين افراد براى دريافت خدمات، شماره 
ملى آنها را اخذ كند البته در حال حاضر اين حساب ها تعدادشان 
ــا برخى از  ــت ام ــان رو به اتمام اس كاهش يافته و اصالحات ش
حساب ها متعلق به اشخاص حقوقى است كه تعداد آنها بيشتر 

است، اين حساب ها فاقد شناسه ملى است.
وى با اشاره به اينكه شماره ملى براى اشخاص حقيقى و شناسه 
ملى براى اشخاص حقوقى است كه بايد بانك ها آنها را اخذ كنند، 
ــت كه اشخاص  ــازمان ثبت، الزم اس تصريح كرد: با همكارى س
ــراى دريافت خدمات  ــه ملى خود را به بانك ها ب حقوقى شناس

ارائه دهند.
ارجمند نژاد خاطرنشان كرد: اشخاص خارجى حقيقى و حقوقى 
هم بايد شماره فراگير اتباع خارجى را از مراجع ذى ربط دريافت 
كنند و به بانك مربوطه ارائه دهند تا مشكل مسدودى حساب شان 
ــخاص حقيقى دقت بيشترى بايد  ــود؛ به ويژه براى اش رفع ش
صورت گيرد. به عنوان مثال، برخى از موسسات غيرمجاز يا برخى 
ــنه كه بنا به عللى به مشكالتى برخورد  ــات قرض الحس موسس
ــدند، داراى چنين حساب هاى فاقد  كردند و در بانك ها ادغام ش
شناسه ملى بودند كه به بانك هايى كه در آنها ادغام و يا تجميع 
شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال كاهش اين 

حساب ها هستيم.
ــويى بانك مركزى  ــررات، مجوزها و مبارزه با پولش مديركل مق
ــاماندهى و تجميع  ــخنان خود درباره س در بخش ديگرى از س
ــاب اظهارداشت: اشخاص  حساب هاى متعدد افراد در يك حس
اعم از اينكه حقيقى يا حقوقى باشند، مى توانند در شرايط فعلى 
حساب هاى متعددى به منظور كارهاى مختلف داشته باشند و 
اين بستگى به ساختارهاى مالى شركت ها و وضعيت حقيقى و 
حقوقى افراد دارد. تعداد شركت ها در كشور باال است و اينكه گفته 
ــاب بانكى متعلق به افراد است، ميانگين  مى شود چندين حس

حساب ها در نظر گرفته شده است.

به گفته وى، حساب هاى متعدد براى افراد، پديده اى نيست كه 
ــاليان پيش است كه  ــد و متعلق به س به تازگى اتفاق افتاده باش
شركت ها براى مقاصد مختلف، حساب هاى مختلفى را در بانك ها 
ــكان دارد كه افراد حقيقى  افتتاح كرده اند؛ به همين ترتيب ام
ــاب داشته باشند. فى  هم بنابه علل مختلف در چند بانك حس
نفسه طبق مقررات فعلى بانكى اين امر منعى ندارد اما براساس 
برنامه جديد بانك مركزى، قرار است كه اين حساب ها به سمت 
يك حساب واحد و يونيك پيش بروند كه اين كار زمان بر است، 
ــاس اين  ــت. براس ــتگاه ها اس زيرا نيازمند همكارى برخى دس

برنامه ريزى، هر فرد فقط داراى يك حساب بانكى خواهد بود.
داليل ايجاد حساب هاى راكد بانكى

همچنين حميدرضا آذرگون مدير مجوزهاى بانكى بانك مركزى 
هم در اين باره گفت: حساب هاى متعدد بانكى، ميراث ساختار 
ــى از اين حساب ها راكد  ــنتى دهه هاى گذشته است و بخش س
است. اين حساب ها در گذشته باز شده و هر فردى ممكن است كه 
آنها را داشته باشد و مبالغ جزئى هم در آنها باقى مانده باشد. اين 
حساب ها عندالمطالبه است و متقاضى بايد آن را تعيين تكليف 

كند و اين كار از عهده بانك ها خارج است.
ــث ايجاد  ــاب ها باع ــى از اين حس ــاره به اينكه بخش وى با اش
ــدارى در ديتاها  ــرهايى براى بانك ها از جمله هزينه نگه دردس
مى شود، تصريح كرد: اين در حالى است كه براساس قانون فعلى، 
هركسى مى تواند تعدد حساب داشته باشد و اين امر نيازبه اصالح 

ــهرى به شهر ديگر نقل  قوانين دارد. به عنوان مثال، فردى از ش
ــت كه مانده آن ــهر قبلى داراى حسابى اس مكان كرده و در ش
ــدن آمارهاى اين  ــزرگ ش ــى از ب ــت. بخش  10 هزار تومان اس

حساب هاى راكد مربوط به همين موضوعات است.
دستورات تازه بانك مركزى به بانك ها

فريد كيان مدير اداره مبارزه با پولشويى بانك مركزى هم درباره 
38 ميليون حساب بانكى راكد عنوان كرد: اين 38 ميليون حساب 
فاقد كدملى و شناسه ملى هستند و يا متعلق به اتباع بيگانه فاقد 
ــاب ها به نحوى نيست كه فعال  ــتند. اين حس شناسه ملى هس
باشد اما عمده اين حساب ها مسدود است. به عبارت ديگر، اين 
حساب ها مسدودى برداشت دارند و فعاليت بانكى براى دارنده 

آنها امكان پذير نيست.
ــتورات بانك مركزى به چند بانك در دو  اين مقام مسوول از دس
روز پيش براى مسدود كردن حساب هاى اشخاص حقيقى فاقد 
كد ملى خبرداد و با بيان اينكه اين بانك ها اين گونه حساب ها را 
نبسته بودند، گفت: تمام افراد كشور در حال حاضر داراى كد و 
شناسه ملى هستند و بانك مركزى نمى پذيرد كه حساب بانكى 

فاقد كد ملى باشد و اين موضوع در دستور كار قرار گرفته است.
وى به حساب هاى شركت هاى حقوقى، اتباع خارجى و غيره كه 
ــتند و البته تعداد آنها زياد نيست، اشاره  داراى شناسه ملى نيس
ــاب دانست و  ــاب ها را چهار ميليون حس كرد و تعداد اين حس
اظهارداشت: اينها بايد از مراجع مربوطه شناسه ملى را دريافت 

كنند.
ــاب بانكى  ــداد زيادى از 38 ميليون حس كيان تصريح كرد: تع
ساليان قبل افتتاح شده اند اما بانك ها براساس قانون نمى توانند 
آنها را ببندد اما بانك مركزى به بانك ها اعالم كرده كه هيچ گونه 
ــاب ها ارائه نكنند تا دارنده آن  خدماتى را به دارندگان اين حس
مجاب به مراجعه به بانك شود. بانك ها از اين حساب ها به عنوان 
ــه دارنده،  ــت» ياد مى كنند و در اولين مراجع ــدود برداش «مس

حساب قابل استفاده خواهد شد.
ــده از بانك ها و موسسات اعتبارى  براساس آخرين آمار اخذ ش
ــال جارى، كل حساب هاى بانكى بالغ بر 410  در پايان تيرماه س
ــت كه اين تعداد شامل  ــاب اس ميليون و 661 هزار و 216 حس
حساب هاى متعلق به اشخاص حقيقى و حقوقى ايرانى و خارجى 
است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراى 
شماره ملى يا شناسه ملى و يا شماره فراگير اتباع خارجى هستند.
ــه ملى يا  ــماره ملى، شناس ــى فاقد ش ــاب هاى بانك تعداد حس
ــزار و  ــون و 559 ه ــى 38 ميلي ــاع خارج ــر اتب ــماره فراگي ش
ــا  دو ميليون و 442  ــت كه از اين تعداد، صرف ــاب اس 156حس
ــتند. 36 ميليون  ــماره، فعال هس ــاب فاقد ش هزار و 171 حس
ــتند،  ــماره هس ــاب هم اگرچه فاقد ش و 116 هزار و  985 حس
ــتريان به  ــن مراجعه مش ــا در اولي ــده اند ت ــدود ش ليكن مس
ــه آنها اخذ و در  ــات اعتبارى، شماره يا شناس بانك ها و موسس

سوابق  درج شود.

آمارهاى گمركى نشان مى دهد كه ايران طى هفت ماه امسال مجموعا 5500 
ــت كه نزديك به 5300 تن آن از  هزار تن ماهى تيالپيا خريدارى كرده اس

چين و امارات وارد شده است.
ماهى تيالپيا عمده ماهى وارداتى به ايران در كنار انواع ديگر ماهى و فيله تن، 
ماهى پهن، هيك و انواع ماهى آزاد است، كه بر اساس آمارهاى گمرك طى 
هفت ماه گذشته از امسال ايران 5500 تن از اين نوع ماهى را با ارزش حدودا 

5/24 ميليون دالر وارد كرده است.
واردات اين نوع ماهى طى مدت مذكور در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

حدود 700 تن افزايش پيدا كرده است.
اگر چه ايران تيالپيا را از چهار كشور چين، امارات، برزيل و كره وارد مى كند 
اما سهم بيش از 95 درصدى بازار تيالپياى ايران در دست چين و امارات است 
چراكه آمارها نشان مى دهد از مجموع 5500 تن واردات ايران 5300 تن آن 
از اين دو كشور بوده است. بر اين اساس طى هفت ماهه امسال چين بيش از 
4300 تن و امارات بيش از 1000 تن تيالپيا به ايران فروخته اند و سهم برزيل 

و كره در اين بين به ترتيب تنها حدود 40 و 43 تن بوده است.
ــال در مقايسه با سال گذشته  اگر چه واردات ماهى تيالپيا در مجموع امس
ــان مى دهد كه طى  ــته است. اما يافته هاى گمرك نش تغيير چندانى نداش

مهرماه واردات اين ماهى به بيش از دوبرابر افزايش يافته است.
بر اساس اين يافته ها ايران طى نخستين ماه از نيمه دوم امسال 1300 تن 
تيالپيا با ارزش بيش از پنج ميليون دالر وارد كرده و اين درحاليست كه در ماه 
مشابه سال گذشته واردات اين ماهى تنها حدود 500 تن و به ارزش حدودا 

5/2 ميليون دالر بود.
همچنين قيمت هر كيلوگرم از اين ماهى وارداتى، امسال كاهش يافته و از 

بيش از 5 دالر به 4/4 دالر رسيده است.

ــاورزى گفت: پيش بينى مى شود امسال نزديك   مشاور وزيرجهاد كش
به 200 هزار تن محصول دانه هاى روغنى در كشور به صورت تضمينى 

خريدارى شود.
ــال زراعى 95-94  ــه محصول كلزا در س ــر با بيان اين ك عليرضا مهاج
ــاورزان  ــرم 2530 تومان به صورت تضمينى از كش با قيمت هر كيلوگ
خريدارى مى شود، گفت: خريد تضمينى دانه هاى روغنى امسال به روز 
ــاورزان حداكثر ظرف سه روز پرداخت  شده است به طورى كه پول كش

مى شود.
به گفته وى، پيش بينى مى شود امسال نزديك به 200 هزار تن محصول 

دانه هاى روغنى در كشور به صورت تضمينى خريدارى شود.
مهاجر تصريح كرد: وزارت جهادكشاورزى با ارائه تسهيالت، تهيه و عرضه 
بذور با كيفيت و تامين نهاده هاى مورد نياز كشاورزان براى افزايش توليد 

دانه هاى روغنى و كاهش وابستگى كشور اهتمام ويژه اى دارد.
ــهيالت و يارانه هاى مختلف، برگزارى دوره هاى  وى ادامه داد: ارائه تس
ــورهاى پيشرو مى تواند  ــم و همكارى با كش آموزشى، تبادل ژرم پالس

گام هاى مثبتى در افزايش كشت دانه هاى روغنى در كشور باشد.
مجرى طرح دانه هاى روغنى وزارت جهاد كشاورزى با بيان اينكه امسال 
در سطح حدود 150 هزار هكتار از اراضى كشور، دانه هاى روغنى كشت 
ــال آينده اين رقم به باالتر از  شده است، اظهار اميدوارى كرد در 10 س

يك ميليون و 100 هزار هكتار برسد.
ــوول، پايدارى توليد را از مباحث مهم و مورد توجه وزارت  اين مقام مس
جهاد كشاورزى عنوان و خاطرنشان كرد: براى پايدارى توليد غالت در 
كشور، بايد كشت دانه هاى روغنى در تناوب غالت صورت گيرد. در اين 
ــت كه آب كمترى  بين يكى از محصوالت مهم در تناوب گندم، كلزاس

نيز مصرف مى كند.

 دبير انجمن برنج از كاهش قيمت برنج هاى صادراتى گفت: حتى 
در ايران هم قيمت برنج نسبت به سال قبل تفاوتى نداشته است.

جميل عليزاده شايق با بيان اينكه گفته شده هندى ها به دليل اينكه 
ــان را باال برده اند،  مى دانند ما نياز به واردات داريم، قيمت برنج ش
اظهارداشت: براساس آخرين آمارى كه ما از  فائو گرفته ايم، در ماه 
ــت،  اكتبر بازهم قيمت جهانى برنج هاى صادراتى كاهش يافته اس
ــان را باال برده  بنابراين چگونه امكان دارد هندى ها قيمت برنج ش

باشند، آنان نمى توانند اين كار را انجام دهند.
ــبت به  ــج ايرانى، كره و ژاپن نس ــاره به اينكه قيمت برن وى با اش
ــور ما  هم قيمت  ــت، ادامه داد: حتى در كش ــاير اقالم باالتر اس س
ــت، چراكه بايد در اين  برنج نسبت به سال قبل تفاوتى نداشته اس
ــير متفاوتى را  زمينه با بازار جهانى همراهى كند و  نمى تواند مس

بپيمايد.
دبير انجمن برنج همچنين  با بيان اينكه ميان انجمن واردات برنج با  
وزارت جهادكشاورزى و  انجمن برنج در زمينه واردات برنج اختالف 
ــت: در اين زمينه ما و وزارت جهاد هم  نظر وجود دارد، اظهارداش
ــتيم و معاون امور زراعت اين وزارتخانه نيز بارها اعالم  عقيده هس

كرده كه ما اجازه واردات اين كاال را نداديم و نخواهيم داد.
وى اضافه كرد: علت اين مساله، واردات بيش از حدى است  كه در 
طول سال هاى 92 و 93 اتفاق افتاد؛ بنابراين اگر آن برنج ها به كشور 
ديگرى فرستاده نشده و يا به هر طريقى از بين نرفته باشند، بايد در 

انبارهاى ما برنج موجود باشد.
ــه ميليون تن برنج در  ــور، حدود س به گفته دبير انجمن برنج كش

سال هاى 92 و 93 وارد كشور شده است.

ــدن  ــگاه داران بنزين با توجه به تك نرخى ش به گفته رييس جاي
ــدن اين كارت ها براى جايگاه داران  قيمت بنزين و مساله ساز ش
دولت تصميم گرفت تا اين كارت ها را از رده خارج كند، به همين 

دليل اين كارت ها از اول آذرماه ديگر قابل استفاده نيستند.
ــاره  بيژن حاج محمدرضا رييس انجمن جايگاه داران بنزين با اش
ــوخت تا پايان آبان ماه سال  ــدن كارت هاى س به از رده خارج ش
ــال 86 براى  ــوخت كه در س ــت: كارت هاى س جارى،اظهار داش
ــده بود،قرار بود تنها براى شش ماه  ــهميه بندى بنزين صادر ش س
ــدن اين كارت ها  ــال از رده خارج ش ــتفاده باشد،اما 9 س قابل اس
طول كشيد. وى افزود: با توجه به تك نرخى شدن قيمت بنزين و 
ــدن اين كارت ها براى جايگاه داران دولت تصميم  ــاز ش مساله س
گرفت تا اين كارت ها را از رده خارج كند، به همين دليل اين كارت 

ها از اول آذرماه ديگر قابل استفاده نيستند.
ــوخت گيرى با كارت هاى سوخت  حاج محمدرضا تصريح كرد:س
ــد در حالى كه متوسط  ــط 26 دقيقه طول مى كش به طور متوس

سوخت گيرى بايد بين 7 تا 12 دقيقه باشد.
ــايعه دو نرخى  ــخ به ش رييس انجمن جايگاه داران بنزين در پاس
ــان كرد:به طور قطع بنزين ــال آينده،خاطرنش شدن بنزين در س

ــت هاى فوب  ــت،زيرا قيمت بنزين به قيم ــى مطرح نيس  دو نرخ
خليج فارس نزديك شده است.او گفت: همان طور كه آقاى روحانى 
ــيب ماليم  رييس جمهور قول داده بود،افزايش قيمت بنزين با ش
ــد، از همين رو انتظار مى رود كه قيمت بنزين در  انجام خواهد ش
ــيب را ادامه دهد تا به قيمت هاى فوب  ــال آينده نيز همين ش س
خليج فارس كه در حال حاضر به دليل كاهش قيمت نفت، حدود 

1800 تومان است، برسد.

واردات ماهى تيالپيا از چين و امارات خريد تضمينى 200 هزار تن دانه روغنى كاهش قيمت برنج در بازارهاى جهانى 10 روز ديگر كارت هاى سوخت مى سوزند

خبر

ــوراى عالى كار  ــوراهاى اسالمى كار كشور از ش دبيركل كانون عالى ش
خواست تا نرخ تورم عمده اقالم مصرفى خانوارهاى كارگرى را محاسبه 

و در زمان تعيين دستمزد مدنظر قرار بدهد.
رحمت اهللا پورموسى اظهار كرد: در بحث تعيين دستمزد نمى توان تنها 
به دو مولفه تورم و شرايط اقتصادى بسنده كرد، در كشورهاى ديگر11 
ــون كار را داريم اما چون  مولفه تاثيرگذار وجود دارد در حالى كه ما قان

قانون در اجرا ضعيف بوده آن طور كه بايد تاثيرگذار نبوده است.
وى ادامه داد: در تبصره يك ماده 41 قانون كار به نرخ تورم اشاره شده و 
در تبصره دو به سبد هزينه خانوار اشاره شده است اما هيچ سالى دستمزد 
ــوى مركز آمار يا بانك مركزى  كارگران متناسب با نرخ تورمى كه از س

اعالم شده تعيين نشده و واقعى نبوده است.
ــل حقوقى كه  ــتمزد واقعى و حداق ــى فاصله بين دس به گفته پورموس
ــده و وضع  ــتمزد زياد ش ــران مى گيرند به دليل واقعى نبودن دس كارگ

معيشت كارگران بهبود نيافته است.
دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور درباره باال بردن دستمزد 
كارگران، گفت: برخى معتقدند كه باال رفتن دستمزد موجب تعديل و از 
ــود اما سوال اين است كه آيا در سال  كار بيكار شدن نيروهاى كار مى ش
94 كه دستمزد 17 درصد و دو درصد بيشتر از نرخ تورم اعالمى افزايش 

يافت، قدرت معيشت خانوارهاى كارگرى باال رفت؟
ــكن،   وى گفت: امروز بخش اعظمى از درآمد كارگران صرف هزينه مس
ــا حداقل حقوق ــران نمى توانند ب ــود و كارگ اجاره بها و خوراك مى ش

ــووالن كه از كاهش نرخ   712 هزار تومانى وزارت كار ارتزاق كنند. مس
ــت كارگران رخ  تورم خبر مى دهند بگويند چرا تغييرى در وضع معيش
ــوول كارگرى در پايان گفت: نرخ تورم اقالم  ــت.اين مقام مس نداده اس
ــوى مراجع  ــبد هزينه خانوارهاى كارگرى با تورمى كه از س مصرفى س
رسمى اعالم مى شود متفاوت است بنابراين انتظار مى رود شوراى عالى 
كار تورم عمده اقالم مصرفى كارگران را در زمان تعيين دستمزد مالك 

و مدنظر قرار بدهد.

محاسبه تورم اقالم مصرفى كارگران 
در تعيين مزد

خانه تكانى پاييزى بانك ها

 داشتـن بيش از يـك حسـاب ممنـوع مـى شود

اظهارات برخى از اعضاى شوراى پول و اعتبار حاكى از آن 
ــورا قرار شده تا بررسى و  است كه در آخرين جلسه اين ش
تصميم گيرى در رابطه با كاهش نرخ سود بانكى تا دو هفته 

ديگر نهايى شود.
گر چه از ابتداى هفته جارى بحث كاهش نرخ سود بانكى 
در جلسه شوراى هماهنگى بانك هاى خصوصى و دولتى 
ــش دو درصدى نرخ  ــد كه بر كاه مطرح و حتى اعالم ش
سپرده تا 18 درصد به توافق رسيده اند، اما در ادامه همتى، 
رييس اين شورا هرگونه توافقى را رد كرد و گفت كه فعال با 
وجود تمايلى كه براى كاهش نرخ سود بانكى دارد تا ايجاد 

برخى شرايط الزم اجرايى نمى شود.
همتى گفته بود كه از اول آذرماه قرار است سيستم نظارتى 
به طور جدى ترى براى اجراى نرخ سود بانكى طبق مصوبه 
ــود، تا با تثبيت  ــوراى پول و اعتبار در بانك ها اعمال ش ش
ــار به زودى  ــوراى پول و اعتب ــودهاى فعلى مصوب ش س

كاهش نرخ سود در دستور كار گيرد.
ــوراى هماهنگى  ــر رييس ش ــن اظهارنظ بعد از اعالم اي
ــيد كاهش نرخ سود بانكى فعال  بانك ها كه به نظر مى رس

ــده است، جلسه  منتفى ش
بعدى شوراى پول و اعتبار 
ــه بحث بازنگرى  بار ديگر ب
ــود اختصاص  ــرخ س در ن
ــق آنچه كه  ــت و طب داش
ــورا  يكى از اعضاى اين ش
ــت كه  اعالم كرده، قرار اس
تا در جلسه دو هفته آينده 
تصميم نهايى در اين رابطه 
ــده و جزئيات آن  اتخاذ ش

منتشر مى شود.
ــه  ــه ك ــن رابط وى در اي
ــى در رابطه  بانك ها توافق
با كاهش نرخ سود در حال 
حاضر نداشته اند گفت كه 
ــان مالك اصلى  در اين مي
مصوبه شوراى پول و اعتبار 

است!

ــال در روزهاى  ــن ح با اي
ــته تناقص بسيارى  گذش
در رابطه با كاهش نرخ سود 
بانكى مطرح شده كه بيشتر 
نشان دهنده عدم هماهنگى 
ــم گيرندگان  ــن تصمي بي
ــت.  درباره اين موضوع اس
اين در حالى است كه بعد از 
جلسات اوايل هفته شوراى 
ــك ها درباره  هماهنگى بان
سود و نتيجه آن كه نشانى 
از كاهش حداقل آن به اين 
ــت، نوبخت  زودى ها نداش
ــازمان مديريت  رييس س
ــزى اعالم كرده  و برنامه ري
ــه زودى در اين رابطه  كه ب

تصميم گيرى مى شود.
از سويى ديگر گرچه اعالم 

ــود بانكى دستورى نيست و از  مى شود كه كاهش نرخ س
ــر نوبخت اين  ــود اعالم اخي توافق بانك ها حمايت مى ش
ــتركى ميان بانك  ــود بانكى سياست مش بود كه تغيير س
مركزى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و 
برنامه ريزى است و وزارت اقتصاد، بانك مركزى و سازمان 
مديريت و برنامه ريزى هستند كه در رابطه با تغييرات نرخ 

سود تصميم گيرى خواهند كرد.
ــود كه اخيرا قائم مقام  اين اظهارات در حالى مطرح مى ش
بانك مركزى اعالم كرد كه هر توافقى كه بانك ها در رابطه 
با كاهش نرخ سودى داشته باشند با توجه به اين كه كمتر 
از سقف مصوب شورا باشد، نيازى به تصويب شورا نداشته 

و قابل اجراست.
به هر حال اختالف بين اظهارات و نتايج جلسات تصميم 
ــى اين روزها  ــود بانك ــدگان در مورد كاهش نرخ س گيرن
موجب بالتكليفى بسيارى از فعاالن اقتصادى و افرادى كه 
براى برنامه ريزى فعاليت خود به داشتن اطالعات شفاف 
نياز دارند شده و تعيين تكليف در اين رابطه از ضرورت هاى 

فعلى اقتصادى و بانكى خواهد بود.

ناهماهنگى درباره كاهش سود بانكى

 تصميم گيرى تا دو هفته آينده
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خبر
ــت: افزايش آمار  ــهردارى اصفهان گف ــازمان فاوا ش مدير عامل س
ــت محيطى  ــش آلودگى هاى زيس ــينى و در پى آن افزاي شهرنش

مهم ترين عامل براى حركت به سوى شهر هوشمند است.
ــط  ــه توس ــت ك ــى اس ــوان همايش ــمند» عن ــهر هوش «ش
ــازمان فاوا شهردارى اصفهان در روز  وحيد حيدريان،مديرعامل س
ــالن همايش محل دائمى  ــگاه اتوكام 2015 در س افتتاحيه نمايش

نمايشگاه بين المللى استان اصفهان برگزار شد. 
ــاخص ها، مولفه ها، چالش ها و  ــمينار اين همايش ش در اولين س

فرصت هاى تحقق شهر هوشمند  براى حاضران تبيين شد.
ــازمان فاوا ( فناورى اطالعات و ارتباطات) شهردارى  مدير عامل س
ــات و ارتباطات زير  ــش گفت: فناورى اطالع اصفهان در اين هماي
ــكيل مى دهد.در واقع در يك   ساخت پايه يك شهر هوشمند را تش
شهرهوشمند، آى سى تى نه تنها امكان تبادل اطالعات در فضاى 
سايبر را براى مردم فراهم مى آورد، بلكه اجزاى زير ساخت هاى شهر 
مانند جاده ها، پل ها، ساختمان ها، اتومبيل ها، درختان و... با يكديگر 
و با مردم به صورت مداوم و بالدرنگ تبادل اطالعات مى كنند. فضاى 
اين تبادل اطالعات زير ساخت فناورى اطالعات و ارتباطات است و 
اولين و مهم ترين نكته در خصوص مبحث شهر هوشمند ارائه تعريف 

درست و يكپارچه از واژگان اين حوزه است.
ــش آلودگى هاى  ــينى و در پى آن افزاي ــار شهرنش وى افزايش آم
ــهر  ــوى ش ــت محيطى را مهم ترين عنوان براى حركت به س زيس
هوشمند عنوان كرد و گفت: در حال حاضر حدود  54 ميليون نفر يا 
بيش از 71 درصد از جمعيت كشور شهر نشين هستند. و كالن شهر 
اصفهان با حدود دو ميليون نفر جمعيت يكي از شهرهاي هوشمند 
كشور در زمينه بسترهاي الكترونيكي و فناوري اطالعات و ارتباطات 

به شمار مي آيد. 
وى در ادامه تصريح كرد: رشد جمعيت با روند سريع در حال ازدياد 
ــريع جمعيت موجبات آلودگى هاى هوا، آب،  ــد س است. و اين رش
ــكالت و معضالت  ــراى منابع محدود و مش خاك، افزايش تقاضا ب

پيچيده در حمل و نقل و جابه جايى را ايجاد مى كند.
وى ادامه داد: اطالعات تبادل شده در اين فضا به كمك حسگر ها و 
پردازنده هاى ديجيتالى استخراج مى شوند كه بر روى اشياء نصب 
ــياء در يك شهر  ــده اند. اين تبادل اطالعات بين انسان ها و اش ش
ــتر تبادل اطالعات يكپارچه است كه اهداف و  هوشمند در يك بس

پيامدهاى يك شهر هوشمند را ميسر مى سازد.
ــاز تبادل اطالعات،  ــت كه فقدان فضاى ب وى افزود: بايد توجه داش
پيشرفت شهر هوشمند را محدود مى كند و فقدان استاندارد سازي، 
ــمند را افزايش مى دهد. بدون  ــاخت يك شهر هوش هزينه هاى س
اين دو، پروژه هاى شهر هوشمند پر زحمت و پر هزينه خواهند شد.

بهترين راه مقابله با چالش هاى زيست محيطى، توسعه شهر 
هوشمند است

ــت محيطى در پى  حيدريان بهترين راه مقابله با چلش هاى زيس
ــهرى عنوان كرد و افزود:  ــعه ش ــهرى  را  توس افزايش جمعيت ش
مفهوم كلى توسعه يعنى بهبود شرايط زندگى، تامين نيازها و زمينه 
سازى براى رسيدن به اهداف است. وى محورهاى توسعه پايدار را 

اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى عنوان كرد.
وى فصل مشترك بين مباحث اجتماعى و اقتصادى را عدالت نام برد. 
و فصل مشترك مباحث اجتماعى و زيست محيطى را تحمل پذيرى 
خواند. حيدريان همچنين فصل مشترك مباحث اقتصادى و زيست 

محيطى را زيست پذيرى عنوان كرد.

وى ادامه داد: فصل مشترك تمام موارد دخيل موجب توسعه پايدار 
مى شود. مديرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان متغيرهاى اصلى 
موثر بر پايدارى توسعه را مردم، فناورى و عوامل نهادى يا حاكميت 
ــت: جمع متغيرهاى اصلى و محورهاى توسعه  خواند و اذعان داش

بهترين مدل براى توسعه شهر پايدار هوشمند است.
حيدريان بهترين تعريف براى توسعه پايدار را به اين صورت عنوان 
كرد: توسعه پايدار يعنى توسعه اى كه نيازهاى بشر را بدون مخاطره 
ــازد و در آن به محيط  افكندن نيازهاى نسل هاى آينده برآورده س
زيست و نسل آينده توجه شود. وى با بيان اينكه قابليت هاى فناورى 
اطالعات و ارتباطات به عنوان پايه و اساس تحقق شهر هوشمند است 
گفت: شهر هوشمند حاصل تبادل يكپارچه بين انسان و اشياء است و 

اين امر تنها با فناورى اطالعات و ارتباطات ميسر مى شود.
ــهر پايدار هوشمند گفت:  وى در خصوص بهترين تعريف براى ش
ــمند مانند آى سى  ــهرى كه به صورت راهبردى از عوامل هوش ش
تى در جهت افزايش توسعه پايدار و افزايش كارايى عملكرد شهرى 
ــد  ــهروندان باش ــعادت ش ــدده س ــه تضمين كن ــه اى ك ــه گون ب
ــود.حيدريان ادامه داد: در موضوعات شهر پايدار بايد  اطالق مى ش
تمام عوامل باهم در نظر گرفته شود و شهر خالق و عوامل تكنولوژيك 

را زيرمجموعه هاى شهر هوشمند دانست.
ــدازى درگاه  ــان، راه ان ــهردارى اصفه ــازمان فاوا ش مدير عامل س
ــن ارگان براى تحقق  ــم ترين اقدامات اي الكترونيكى را يكى از مه
ــمند خواند و گفت: تا كنون 90 خدمت  ــهر الكترونيكى و هوش ش
ــانى isfahan.ir ارائه  ــر روى اين درگاه به نش الكترونيكى فعال ب

شده است.
ــاره به اينكه پيش از اين شهردارى اصفهان 44 وب سايت  وى با اش
ــن درگاه الكترونيكى همه اين  ــت افزود: با راه اندازى اي مجزا داش

وب سايت ها در يك پايگاه، تجميع شدند.
ــده را تعاملى و دو طرفه، 30 درصد  وى 54 درصد خدمات ارائه ش

تراكنشى و 16 درصد يك طرفه و اطالع رسانى خواند و اظهار كرد: 
ــت الكترونيكى  ــده پرداخ مهم ترين خدمات الكترونيكى ارائه ش

عوارض نوسازى، كسب و پيشه و خودرو است.
سامانه مشورتى ضوابط شهرسازى، بخشنامه ها و مصوبات شهردارى، 
سامانه نوبت دهى نظام مهندسى، سامانه مسير ياب اتوبوس، ثبت و 
پيگيرى درخواست ها و شكايت هاى مردمى، نقشه جامع ترافيك با 
پخش آنالين دوربين ها، جستجوى متوفيان در آرامستان باغ رضوان 
و نرخ كرايه خطوط اتوبوس رانى و تاكسيرانى از ديگر خدمات ارائه 

شده بر روى درگاه الكترونيكى شهردارى اصفهان است.
مدير عامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان خاطرنشان كرد: از بين 
اين خدمات، 17 خدمت نيز بر روى تلفن همراه ارائه مى شود از جمله 
پرداخت عوارض نوسازى و خودرو، راهنماى گردشگرى اصفهان و 

قيمت بازارهاى روز.
حيدريان همچنين به تشكيل كارگروه توسعه خدمات الكترونيكى 
در حوزه فناورى اطالعات شهردارى اصفهان اشاره و اضافه كرد: اين 

كارگروه به شناسايى و تهيه و ارائه خدمات جديد مى پردازد.
وى درخصوص مولفه هاى طبقه بندى شهر هوشمند و امتيازدهى 
آن به شهرها گفت:  موسساتى از جمله scc  در انگلستان و يا شوراى 
ــهرهاى  ــه اين مهم مى پردازند و ش ــيكاگو  ب امور بين الملل در ش
جهان را بر اساس شاخص هاى دخيل در شهر هوشمند رتبه بندى 

مى كنند.
اسـتاندارد رتبه بندى شـهرها بر اسـاس شـهر هوشمند 

ايزو37120 است
ــده را ايزو 37120  ــتاندارد منتشر ش حيدريان بهترين و اولين اس
ــاخص هاى دخيل در اين رتبه بندى براى  ــت. و از جمله ش دانس
ــاخصه هاى آى تى  ــهرها را عالوه بر ش ــه كمى و كيفى ش مقايس
مولفه هايى براى ساختمان هاى هوشمند، مديريت منابع، مصرف 
ــيرهاى حمل و نقل و استفاده از  سرانه انرژى شهروندان، طول مس

وسايل پاك در حمل و نقل عمومى و درصد دسترسى افراد كشور به 
اينترنت واى فاى پرسرعت و بسيارى مولفه هاى ديگر عنوان كرد.

ــهر وين اتريش در صدر  ــاس آخرين رتبه بندى ش وى افزود: بر اس
ــت و تورنتو، پاريس ، نيويورك، لندن، توكيو و برلين در  جهان اس

رده هاى بعدى جاى گرفته اند.
الزمه تحقق شهر هوشـمند، همكارى تمامى دستگاه هاى 

اجرايى است
ــمند را همكارى تمامى دستگاه هاى  ــهر هوش وى الزمه تحقق ش
ــهردارى اصفهان جزء  اجرايى برشمرد و گفت: با توجه به اينكه ش
بزرگ ترين مركز اجرايى است اما به تنهايى قادر به ادامه اين مسير 
نيست. بلكه براى تحقق شهر هوشمند هماهنگى و همكارى كليه 

دستگاه هاى اجرايى الزم است.
حيدريان از جمله پروژه هاى شاخص شهردارى اصفهان را به شرح 

زير مطرح كرد:
 ارتقاء مركز داده كه تا پايان سال تكميل مى شود.

تايين مركز داده جديد.  
 شبكه فيبر نورى اختصاصى شهردارى.

.AVL تجهيز 1250 دستگاه اتوبوسرانى به 
تجهيز 300 خودروى خدمات شهرى به سيستم ناوبرى.

 افزايش تعداد دوربين هاى نظارت تصويرى (130 دستگاه).
 تعداد دوربين هاى ثبت تخلف( 46 دستگاه).

 اجراى پروژه اصفهان كارت (3500000)
ــهر  ــمند در ش در نهايت حيدريان اجراى پروژه هاى تحقق هوش

اصفهان را رو به بهبود عنوان كرد. 
ــت كه معرفى پروژه ها و خدمات درگاه الكترونيكى  شايان ذكر اس
شهردارى، معرفى دوره ها و ثبت نام مركز آموزش كامپيوتر سازمان 
فاوا ، استفاده از خدمات الكترونيكى شهردارى به صورت به هنگام  
و... از ديگر فعاليت هاى شهردارى اصفهان در نمايشگاه امسال است.

ــى مصرف  ــه كار همايش مل ــاز ب ــم آغ ــتاندار اصفهان در مراس اس
ــت هاى كالن و مصوب  ــاس سياس بهينه آب در صنعت افزود: بر اس
9 ماده اى شوراى عالى آب صنايع بايد از پساب تصفيه شده استفاده 
كنند. دكتر رسول زرگرپور گفت: بر اساس اين مصوبه كه تغيير ناپذير 
ــال آينده ارتباط  ــتان بايد تا سه س و اجتناب ناپذير است صنايع اس
ــاب تصفيه شده  ــرب از پس خود را با آب تازه قطع كنند و جز براى ش
استاندارد استفاده كنند. وى با بيان اينكه اين گام در استان برداشته 
ــت: صنايع بايد خودشان نسبت به جمع آورى  شده است، اظهار داش
ــهر اين كار توسط  ــاب اقدام كنند به طورى كه اكنون در چند ش پس
ــده ودر  برخى صنايع بزرگ مانند فوالد مباركه و ذوب آهن انجام ش
حال پيگيرى و پيشرفت است. وى با نادرست خواندن برخى آمار ارائه 
شده درباره حجم پساب در استان اصفهان تصريح كرد : در اين استان 
ــاب همراه با فاضالب وجود دارد كه  30 تا 35 ميليارد متر مكعب پس
ــكيل مى دهد و قابل تصفيه  بيشتر آن را پساب بخش كشاورزى تش
استاندارد است. زرگرپور با تاكيد بر اينكه مصرف بهينه آب در اصفهان 
سخت گيرانه پيگيرى مى شود گفت :بخش مصرف شرب استان نيز تا 

سه سال آينده بايد 20 درصد كاهش يابد. 
ــن موضوع احصا  ــتاندار اصفهان با بيان اينكه همه راهكارهاى اي اس
شده است ، افزود: اگر بتوانيم 200 هزار مشترك را به سيستم كاهنده 

مصرف آب وصل كنيم صرفه جويى زيادى به همراه دارد.
ــه سال آينده با حفظ  وى ادامه داد: در بخش كشاورزى نيز بايد تا س
ــال , ميزان مصرف آب  ــش ميليون تن در س ميزان محصول يعنى ش
ــرف آب در  ــتاندار اصفهان كاهش مص ــد.  اس 50 درصد كاهش ياب
كشاورزى را سخت تر از ساير بخش ها خواند و تصريح كرد اين كار بايد 

از طريق تغيير الگوى كشت و افزايش راندمان تحقق يابد.
ــان در مصرف بهينه آب در صنعت و  وى دو هدف گذارى اصلى اصفه
شرب را مديريت كنترل ميزان عرضه و تقاضا اعالم و اظهار اميدوارى 
ــده رود از رودخانه فصلى به دائمى  كرد كه با اعمال اين برنامه ها زاين

تبديل شود. 
استاندار اصفهان موضوع آب را مشكلى بزرگ و مطالبه عمومى خواند 
و گفت: اگر به اين موضوع پرداخته نشود در آينده نزديك به چالش و 

بحران منطقه اى تبديل مى شود.
ــكده محيط زيست دانشگاه اصفهان و با  اين همايش از سوى پژوهش
هدف كاهش معضالت زيست محيطى و ارائه راهكارهاى عملياتى و 
دستاوردهاى كاربردى درباره بهينه سازى مصرف آب در صنايع برگزار 
ــود. مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت، به كارگيرى  مى ش
فناورى هاى نوين در تصفيه و شيرين سازى آب و بازيافت پساب ها، 
الزامات بازيافت و كاربرد پساب هاى شهرى در صنعت، استانداردهاى 
كمى و كيفى آب در صنعت و راهبردهاى توسعه پايدار در تامين آب 

صنعت از محورهاى اين همايش دو روزه  بود.

كاهش مصرف آب در كشاورزى 
سخت تر از ساير بخش ها

دريچه

وزير امور خارجه با بيان اينكه مسائلى مانند محيط زيست سالم و صلح حوزه 
ــت بلكه حوزه همكارى و منفعت جمعى است، گفت: ــورها نيس رقابت كش

به قيمت ناامن كردن ديگران نمى توانيم براى خود امنيت ايجاد كنيم.

ــار جنگ در محيط  ــش روز جهانى مقابله با آث  محمدجواد ظريف در هماي
زيست ضمن تشكر از كاركنان حفاظت محيط زيست و با بيان اينكه معصومه 
ابتكار همواره افتخارى براى ديپلماسى كشور بوده و هست؛ گفت: موضوعى 
كه امروز اين جمع را براى همفكرى و تبادل نظر جمع كرده از دو منظر آثار 

جنگ بر محيط زيست و ارتباط صلح و محيط زيست قابل بررسى است.
ــت كه هم  ــت موضوعى اس وى ادامه داد: تاثير مخرب جنگ بر محيط زيس
منطقه و هم جامعه بين الملل با آن روبه رو بوده و نگرانى بين المللى از عدم 

رعايت قوانين محيط زيستى در جنگ را ايجاد مى كند.
ــته  ــال گذش وزير امور خارجه اظهار كرد: منطقه ما در 20 و يا حتى 30 س
شاهد جنگ هايى بوده است كه آثار آن بر محيط زيست غيرقابل ترديد است 
ــه نفتكش هاى كويت و اقدامات  كه از جمله آنها مى توانيم حمالت صدام ب
ــده در جنگ دوم خليج فارس را نام ببريم كه براساس آن در سال  انجام ش
ــنهاد روز مقابله با آثار جنگ بر  ــازمان ملل متحد پيش 2001 كويت در س
محيط زيست را مطرح كرد و ما نيز اين روز را گرامى مى داريم و در مورد آن 

همفكرى و برنامه ريزى مى كنيم.
ــى از موضوعات  ــورد جنگ؛ يك ــالمى در م ــا بيان اينكه در تعاليم اس وى ب
ــت و ممنوعيت  ــده در حوزه حقوق جنگ آثار آن بر محيط زيس مطرح ش
ــت را تخريب مى كند، اظهار كرد:  ــت كه محيط زيس استفاده از ابزارى اس
منبعى كه علما براى حرمت سالح هاى كشتار جنگى، شيميايى و هسته اى 
و... مطرح مى كنند احاديث پيامبر اسالم در مورد ممنوعيت مسموم كردن 
آب، از بين بردن محيط زيست و ممنوعيت قطع درختان در جنگ است كه 
ــت كه اين مساله 1400 سال پيش  براى ما مسلمانان بسيار افتخارآميز اس

در احكام، تعاليم، دستورات و سيره پيامبر اسالم خود را نمايان كرده است.
ــت زيرا امروز به نام  ــاله بسيار مهم اس ظريف توضيح داد: دانستن اين مس
افراطى گرى و به نام اسالم جنايت هايى آفريده مى شود و جامعه بين المللى 
بايد توجه كند كه اسالم به چه ميزان به حوزه حفظ محيط زيست انسانى و 
حتى حفظ حيوانات توجه داشته است و چنين اسالمى نمى تواند اجازه دهد 

يك انسان گردن زده شود يا زنده  زنده سوزانده شود.
ضرورت برنامه ريزى در مورد يك پارادايم براى صلح و محيط زيست

وى با اشاره به ضرورت برنامه ريزى در مورد يك پارادايم براى صلح و محيط 
زيست گفت: ما امروز در دنيايى زندگى مى كنيم كه از محيط زيست تا امنيت 
ــود و هيچ يك را به قيمت منع شدن  به عنوان كااليى عمومى مطرح مى ش

بهره بردارى ديگران نمى توان به دست آورد.
وزير خارجه كشورمان اظهار كرد: يعنى نمى توان محيط زيست را به قيمت 
ــى مى گويد من  ــت ديگران حفظ كرد. اگر كس از دست رفتن محيط زيس
مى خواهم اليه اوزون را در كشورم حفظ كنم اما حفظ اليه اوزون در كشور 
شيلى براى او مهم نيست سبب مى شود كه همه به حرف او و به بى سوادى او 
به تمسخر بنگرند؛ زيرا در دنياى جهانى شده آثار بى مباالتى در حفظ محيط 
زيست آثارى جهانى خواهد بود و بايد براى به وجود آمدن چنين پارادايمى 
ــن منظومه فكرى تالش كنيم زيرا آن  يا به فرموده مقام معظم رهبرى چني
ــردن ديگران نمى توانيم براى  وقت مى توانيم بپذيريم كه به قيمت ناامن ك

خود امنيت ايجاد كنيم.
ــه خطرات و  ــت ك ــت نيز مانند حوزه امنيت اس ظريف گفت: محيط زيس
ــت  ــه نمى توانيم محيط زيس ــت و اگر باور كنيم ك ــترك اس نگرانى ها مش

خودمان را به قيمت تخريب محيط زيست ديگران ايجاد كنيم؛ بايد بپذيريم 
ــتى، افراط و سالح هاى مخرب و با  با سرمايه گذارى روى گروه هاى تروريس
ــرمايه گذارى و حمايت از رژيم صهيونيستى كه اصل وجودش بر غارت و  س

تجاوز است نمى توانيم براى خود امنيت درست كنيم.
ــا بپذيرند و  ــزرگ دني ــورهاى ب ــت را كش ــن واقعي ــه داد: اگر اي وى ادام
ــت از رژيم  ــود را با حماي ــد امنيت خ ــرد كه نمى توان ــاالت متحده بپذي اي
ــد كه داعش قبل  ــتان ما در منطقه بپذيرن ــتى جلب كند و دوس صهيونيس
ــد، خطرى براى خود آنها و  ــوريه، عراق و لبنان باش از آنكه خطرى براى س
ــت و دولت ها بپذيرند كه با حمايت از گروه هاى تروريستى  براى همه ماس
ــد؛ آن وقت  ــب كنن ــان كس نمى توانند منافعى هرچند كوتاه براى خودش
مى توانيم بپذيريم كه وارد يك پارادايم جديد در روابط بين الملل شده ايم. 
ــرفت، توسعه و بهبود روابط انسانى  پارادايمى كه صلح، محيط زيست، پيش
ــراى همگان ــت كه ب ــر اس ــت تنها در صورتى براى هركس ميس و معيش

 ميسر باشد.
ــور صلح و پيشرفت و محيط زيست  ظريف اظهار كرد: تنها زمانى براى كش
ــم. اينها حوزه  ــگان بخواهي ــت كه آن را براى هم ــالم وجود خواهد داش س
ــعار  ــت و اگر ما ش ــت بلكه حوزه همكارى و منفعت جمعى اس رقابت نيس
ــازى را مى دهيم بايد اين واقعيت را در مورد آن  ــدن و جهانى س جهانى ش
ــت، امنيت و رفاه كاالهايى عمومى است  ــت، بهداش بدانيم كه محيط زيس
ــت نمى آيد  ــه محروم كردن ديگران به دس ــت آوردن آن با هزين كه به دس
ــى با ثبات تر  ــت مى توانيم به جهان ــائل را بپذيريم آن وق ــن مس و اگر ما اي

فكر كنيم.

مديرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان:

افزايش آلودگى و حركت به سوى «شهر هوشمند»

  دريچه  دريچه

مديريت زيست بومى، جامع، يكپارچه و مشاركتى است در شرايط بسيار حساس محيط زيستى قرار داريم
ــت در همايش  ــازمان حفاظت محيط زيس معاون رييس جمهور و رييس س
روز جهانى مقابله با آثار جنگ در محيط زيست با اشاره به اينكه اين همايش 
ــت كه در دنيا برگزار مى شود كه به عوارض  يكى از معدود اجالس هايى اس
ــه با آثار  ــار كرد: مقابل ــت مى پردازد،اظه ــونت در محيط زيس جنگ و خش
ــت كه مورد توجه دولت ها و سازمان هاى  جنگ در طبيعت چندين سال اس
ــكل هاى ملى و بين المللى  ــت و در اين ميان تش بين المللى قرار گرفته اس

مى توانند نقش موثرى داشته باشند.
ــال ها قبل در مورد آثار جنگ بر محيط  معصومه ابتكار ادامه داد: ايران از س
ــت اقداماتى را انجام داده كه يكى از آنها بحث اليحه غرامت براى جنگ  زيس
ــاس اليحه غرامت، ايران گزارشى از آثار مخرب جنگ  است. وى افزود: بر اس
بر محيط زيست كشور اعم از آلودگى هاى نفتى و هوا تهيه و به سازمان ملل 
ارسال كرد كه عدد اين غرامت بسيار باال بود. ابتكار با اشاره به اينكه در شرايط 
حساس محيط زيستى در كشور قرار داريم، گفت: گرد و غبار يكى از آثار جنگ 
است كه كشور ما را درگير خود كرده است و روزانه شاهد افزايش اين پديده 
هستيم. وى با بيان اينكه منشاء گرد و غبار در كشورهايى مانند عراق، كويت، 
سوريه و عربستان است، افزود: در داخل كشور نيز منشا گرد و غبار داريم كه 
در حال مطالعه آنها به صورت جداگانه در هر استان هستيم. ابتكار به مساله 

آب اشاره كرد و گفت: مساله آب و كمبود آن در سطح كشور و كل منطقه از 
موضوعات بسيار مهمى است كه حل آن ديپلماسى آب را مى طلبد.

 تشكر ويژه ابتكار از ظريف
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه سخنانش به توافق هسته اى 
ــا حمايت ويژه رهبر معظم  ــاره كرد و گفت: اقدامى كه در دولت يازدهم ب اش
ــته اى و رفع تحريم هاى  ــتاى مذاكرات هس انقالب و رييس جمهور در راس
ظالمانه شكل گرفت، نشان از ديپلماسى موفق دكتر محمدجواد ظريف وزير 

امور خارجه، همكاران وى و جمع مذاكره كنندگان دارد.
ــام دادند، در دنيايى كه  وى تاكيد كرد: ظريف و همكارانش كار ويژه اى انج
ــمت جنگ پيش مى رود، اين اقدام بسيار ارزنده بود.  بيشتر اختالف ها به س
هرچند ملت بارها از ظريف و همكارانش تشكر كرده اند اما امروز ما نيز تشكر 
ويژه اى از اين تيم مى كنيم. ابتكار ابراز اميدوارى كرد: همانطور كه اين توافق 
تاكنون با مصالح ملى پيش رفت، بعد از اين نيز به رفع تحريم ها كمك كند تا 
ايران بتواند نقش خودش را به عنوان بازيگر اصلى در منطقه ايفا كند، هرچند 

اين نقش اكنون آغاز شده است. 
وى تاكيد كرد: منطقه با وجود داعش و تروريسم ناامن شده و ما بايد بتوانيم 

امنيت را برقرار كنيم و به تبع آن شاهد حفظ محيط زيست باشيم.

ــى  ــش مل ــان در هماي ــتان اصفه ــت اس ــط زيس ــت محي ــركل حفاظ مدي
ــال  ــت: امس ــگاه اصفهان اظهار داش «مصرف بهينه آب در صنعت» در دانش
ــوراى عالى آب كشور به عنوان حقابه  براى نخستين بار نيمى از آنچه كه در ش
ــت، تامين مى شود  ــده اس زاينده رود و تاالب بين المللى گاوخونى مصوب ش
ــرب، حقابه  ــان اينكه اولويت بعد از تامين آب ش و تخصيص مى يابد.وى با بي
محيط زيست است، اظهار داشت: محيط زيست صاحبخانه اصلى اين موضوع 
است و نبايد در تصميم گيرى ها صاحبخانه را بيرون كنند. وى با تاكيد براينكه 
ــاركتى است، تصريح كرد: تاكنون  مديريت زيست بومى جامع يكپارچه و مش
شيوه مديريتى ما در اين زمينه يكسونگرانه و بخشى بوده است. مديركل حفاظت 
محيط زيست اصفهان با بيان اينكه اطالعات علمى، دانش بومى و نوآورى ها را 
بايد براى مصرف بهينه آب به كار بگيريم، گفت: مديريت نيز بايد در پايين ترين 
سطوح تمركززدايى شود تا زمينه مشاركت جدى در اجراى برنامه ها فراهم شود.

مهندس ظهرابى افزود: براى مديريت زيست بوم حوضه آبريز زاينده رود بايد 
ابتدا ذى نفعان اصلى را شناسايى كرد و سپس اهداف بلند مدت تنظيم شود. 
وى مشكل اصلى حوزه آبريز زاينده رود را محدوديت شديد منابع آبى و تخليه 
فاضالب و پساب هاى غير استاندارد دانست و گفت: بهترين راهكارها براى حل 
اين مشكل ها، بازنگرى در فرآيندها و خطوط توليد در صنعت، كاهش مصرف 
آب و توليد فاضالب و پسماند، توقف بارگذارى هاى جديد، افزايش بهره روى 

آب، اصالح بارگذارى هاى صورت گرفته و بازيافت و بازچرخانى آب است.
ــوب مى شود و يك سوم  وى با بيان اينكه اصفهان صنعتى ترين استان محس
صنايع آالينده كشور در اين استان مستقر است، گفت: 75 درصد از اين صنايع 

آالينده در محدوده شعاع پنج كيلومترى كالن شهر اصفهان قرار دارد.
ــاخص كيفى آب اصفهان نيز از بسيار خوب و خوب تنزل  وى اظهارداشت: ش
كرده و اكنون آب نسبتا خوب داريم كه به همين دليل برنامه جامع كنترل كيفى 
آب در دستور كار اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان قرار گرفته است.

ــى « روز جهانى  ــزارى همايش بين الملل ــن از برگ مهندس ظهرابى همچني
تاالب ها» در سال جارى در اصفهان خبر داد و گفت: دبيركل كنوانسيون رامسر 

و سفيران كشورهاى مختلف از مدعووين اين همايش هستند.
ــوى پژوهشكده محيط زيست  همايش ملى مصرف بهينه آب در صنعت از س
دانشگاه اصفهان و با هدف كاهش معضالت زيست محيطى و ارائه راهكارهاى 
ــازى مصرف آب در صنايع  عملياتى و دستاوردهاى كاربردى در باره بهينه س
ــت، به كارگيرى  ــود. مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنع برگزار مى ش
ــازى آب و بازيافت پساب ها، الزامات  فناورى هاى نوين در تصفيه و شيرين س
بازيافت و كاربرد پساب هاى شهرى در صنعت، استانداردهاى كمى و كيفى آب 
ــعه پايدار در تأمين آب صنعت، از محورهاى اين  در صنعت و راهبردهاى توس

همايش دو روزه است.

محيط زيست سالم و صلح، 
حوزه رقابت كشورها نيست
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ــيار بدى در جامعه دارد كه  ــناس اجتماعى گفت: طالق تبعات بس يك كارش
ازجمله آن به وجود آمدن كودكان كار و خيابانى و مجرم شدن فرزندان طالق 
است. نرگس محمديان، در مورد آسيب جدى طالق بر جامعه اظهار كرد: حجم 
بسيار زيادى از فرزندان طالق وضعيت اسفبارى در جامعه پيدا مى كنند كه اين 
مهم نيازمند همكارى و عزم جدى و عملى دستگاه هاى مسوول در اين زمينه 
ــت كه تاكنون به آن به خوبى  براى كاهش يا جلوگيرى از بروز پديده طالق اس

عمل نشده است.
وى بابيان اينكه طالق تبعات بسيار بدى در جامعه دارد كه ازجمله آن به وجود 
ــدن فرزندان طالق است افزود:  آمدن كودكان كار و خيابانى، فساد و مجرم ش
مشكالت، علل و عوامل آن بايد بدون ترديد به جامعه گفته شود و بعد به مبارزه با 
آن پرداخت. با پنهان كارى راه به جايى برده نمى شود، بايد تكليف مشخص شود.
ــترين علت  ــه آمار و اطالعات، فقر بيش ــا تأكيد بر اينكه با توجه ب محمديان ب
آسيب هاى اجتماعى و به خصوص طالق در استان است خاطرنشان كرد: طالق 
از لحاظ اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى تبعات جبران ناپذير بسيارى به دنبال 
دارد. اين كارشناس اجتماعى ادامه داد:  نهادها و سازمان ها بايد در اين زمينه 
به وظيفه خود عمل كنند، اما تاكنون اقدام مناسبى انجام نداده اند و همچنان 

طالق در جامعه قربانى مى گيرد.
وى اقدام پيشگيرانه را از مهم ترين راهكارهاى كاهش آسيب هاى طالق دانست 
و خاطرنشان كرد: خانواده و بخصوص مادران كه تأثير زيادى در طالق دارند، 

بايد در اين زمينه نقش آفرينى درست و منطقى داشته باشند.
محمديان با تأكيد بر اينكه بسيارى از زوجين پختگى و آمادگى كافى براى شروع 
زندگى مشترك را ندارند، بيان كرد: به دليل عدم آموزش الزم و مهارت زندگى 

در اوايل زندگى مشترك دچار اختالف مى شوند و نتيجه آن طالق مى شود.
ــيب هاى اجتماعى  ــيارى از آس ــان اينكه بس ــناس اجتماعى بابي اين كارش
ــه در طالق دارند، تصريح كرد: بايد به زوجين و فرزندان  غيرقابل جبران، ريش
نسبت به داشتن تعهد نسبت به زندگى آموزش الزم داد و فرهنگ سازى درست 
در اين زمينه نهادينه شود كه والدين مى توانند در اين زمينه بسيار تأثيرگذار 
ــأله ازدواج و هموار كردن مسير اين  ــند. وى ادامه داد: توجه جدى به مس باش
ــاد و بى بندوبارى در جامعه مى شود و نگاه به فريضه و  مهم موجب كاهش فس
فلسفه مقدس ازدواج به خوبى در بين جوانان ما تبيين نشده و حتى بعضى از 
خانواده ها حمايتگر طالق فرزندان خود هستند. محمديان بابيان اينكه مسأله 
ــود، چراكه  طالق بايد به عنوان يك درد بزرگ و حاد در جامعه به آن توجه ش
بعد از شكل گيرى طالق، احساس بى كفايتى و بدبينى در فرد مى شود و وى را 
به سوى خودكشى سوق مى دهد، تصريح كرد: جوانان ما امروز نسبت به تشكيل 
زندگى و فلسفه آن آگاهى كافى ندارد و صرفا به خاطر برخى هوا و هوس ها تن 
به ازدواج مى دهند كه بعدا نتيجه آن طالق مى شود. اين كارشناس اجتماعى 
با تاكيد بر اينكه مشاوره قبل از ازدواج بسيار ضرورى بوده كه بايد به جامعه در 

اين زمينه آگاهى داد.

طالق قربانى مى گيرد

در 6 ماه نخست امسال 251 ايرانى از حق قصاص خود گذشتند 
ــردى كه 2 روز پيش  ــر از چوبه اعدام نجات يافتند م و 251 نف
ــوان به اين  ــيد،گفت:گرفتن جان يك ج قاتل پدرش را بخش

آسانى نيست.
به گزارش سالمت نيوزسال ايرانى هاپربخششى را مى گذرانند؛ 
اين از آمار بخشش هاى خانواده ها از حق قصاص قاتالن يكى از 
اعضاى خانواده هاى شان پيداست. آمارى كه سخنگوى دستگاه 
قضائى آن را در شش ماه نخست سال 94، 251 مورد اعالم كرده 
و اين يعنى در شش ماه نخست امسال 251 خانواده، بخشيده اند 
و 251 نفر اعدام نشده اند.خبر را «غالمحسين محسنى اژه اى»، 
ــار همه خبرهايى  ــخنگوى قوه قضائيه اعالم كرد. او در كن س
ــت  ــتاد و هفتمين نشس كه براى اعالم كردن با خودش به هش
خبرى اش با خبرنگاران آورده بود، يك خبر خوش هم داشت؛ 

افزايش بخشش از قصاص در ميان ايرانى ها.
او گفت كه در شش ماه نخست امسال، 251 نفر از حق قصاص 
ــه اين كه حق قصاص  ــر كرده اند و حاال با توجه ب خود صرف نظ
توسط اولياى دم گذشت شده، اين قاتالن قصاص نخواهند شد: 
«اينها كسانى بودند كه قبال رضايت نگرفته بودند و احكام قطعى 
شده بود اما اكنون اولياى دم رضايت داده اند. حق قصاص يك 
حق شخصى است و شخص يا ولى دم مى تواند درخواست قصاص 
يا رضايت بدهد كه خوشبختانه با همكارى شوراى حل اختالف 
ــود تا جايى كه مقدور است  و اجراى احكام تالش جدى مى ش
رضايت اولياى دم گرفته شود.» اژه اى با بيان اين كه خانواده ها 
ــمارند، گفت كه «اميدواريم اين  بايد اين گذشت را مغتنم بش

افراد تنبيه شده باشند و ديگر دست به چنين جرايمى نزنند.»
«نمى توانيم كسى را بكشيم»

شايد يكى از آخرين خانواده هايى كه امسال بخشش را به جاى 
انتقام انتخاب كرده اند، خانواده مرد نگهبانى است كه 10 سال 
پيش دو پسر 17 و 18 ساله براى دزدى از يكى از واحدهاى ايران 
خودرو، او را به قتل رساندند، درنتيجه يكى از آنها يعنى «آيديِن» 
17 ساله حكم اعدام گرفت؛ حاال 10 سال از آن ماجرا گذشته و 
همين دو روز پيش پسر بزرگ مرد مقتول به دادسرا رفته و قاتل 

پدر 55 ساله اش را بخشيده است.
ــش قاتل  او كه نمى خواهد نامش در گزارش بيايد، براى بخش

ــاى جمعيت امام على(ع)  پدرش ديه اى نگرفته و با تالش اعض
راضى به بخشيدن قاتل پدرش شده است. او كه 34سالش است 
ــال پيش افتاد، مى گويد و اين كه چه شد كه  از اتفاقى كه 10 س
ــال پيش اتفاق افتاد. پدرم  از جان قاتل پدرش گذشت: «10 س
ــاعت  ــب س نگهبان يكى از واحدهاى ايران خودرو بود. يك ش
ــه و پدرم يكى از آنها را  يك، دونفر براى دزدى به اين واحد رفت
شناخته بود و او هم موقع فرار او را با طنابى كه دست وپايش را 
بسته بودند، خفه كرد. البته بعد از دستگيرى آنها، همدست او 
قتل را به گردن گرفت. او 17ساله و كسى كه پدرم او را شناخته 
بود، 18سالش بود. بعد از اين ماجرا آنها به زندان رفتند و آيدين 

حكم اعدام گرفت.»
ــه  ــش قاتل پدرش مى گويد: «ما س او از انگيزه اش براى بخش
برادريم، چهارخواهر. اين 10 سال براى ما و مادرم خيلى سخت 
ــال به لطف خدا زندگى را گذرانديم  گذشت اما درهمين 10 س
ــر حاال ازدواج كرده و به  و همه خواهر و برادرهايم غير از يك نف
خانه هاى خودشان رفته اند. در اين 10 سال گروه هاى زيادى به 
ــتند كه قاتل پدرمان را ببخشيم اما  خانه ما آمدند و از ما خواس
ــى را كه ما را بى پدر كرده بود،  براى ما خيلى سخت بود كه كس
ببخشيم. هر دفعه هم به اين دليل كه او وقتى پدرمان را كشته 
بود، زير 18 سال سن داشت. در دادسرا به ما مى گفتند كه از حق 
ــده در اجراى احكام گير كرده بود؛ تا  قصاص مان بگذريم و پرون
اين كه از چندماه پيش اعضاى جمعيت امام على(ع) با ما ارتباط 

گرفتند و دوباره فعاليت ها دراين باره شروع شد.
ــه نام پدرم در  ــال، َخِيران يتيم خانه اى را ب در اين مدت 10س
كهريزك راه اندازى كرده اند. حاال با گذشت 10 سال از اين ماجرا 
هرطور كه با خودم فكر كردم، ديدم كه نمى توانم جان يك نفر را 
بگيرم. من پسر بزرگ پدرم هستم و نمى توانستم روز اعدام بروم 
ــم تا بميرد.» آقاى «ى» با بغض، دنبال  و زير پاى قاتل را بكش

حرف هايش را اين طور مى گيرد: «خيلى سخت است.
كسى نمى تواند اين درد را بفهمد مگر اين كه خودش با پوست و 

استخوان آن را تجربه كرده باشد.
حاال خيلى ها از انگيزه ما براى بخشش مى پرسند. ما يك ريال 
ــان مى گذرد، آدم  ــم. من فكر مى كنم وقتى زم هم ديه نگرفتي
دلش نمى آيد جان ديگرى را بگيرد و چهارپايه را بكشد تا يك 

ــوده، من خودم  ــته، بچه ب ــى كه پدر من را كش نفر بميرد. كس
ــوان را بگيرم. مى دانم كه  دو بچه دارم و نمى توانم جان يك ج
بعد از آن عذاب وجدان هم مى گيرم. خيلى ها هستند كه از حق 
قصاص شان استفاده مى كنند و به زندگى شان ادامه مى دهند اما 
من قبل از بخشش مدام به اين فكر مى كردم كه آيا مى توانم بعد 
از اعدام يك نفر، به راحتى به زندگى ام ادامه دهم؟ فكر مى كنم 
كه وقتى يك نفر كسى را قصاص مى كند، تا مدت ها به خودش 
ــته ام. به هرحال جان گرفتن به  مى گويد كه من يك نفر را كش

اين آسانى نيست.»
ــد در ازاى بخشيدن قاتل پدرش،  او در ادامه مى گويد كه چه ش
ــايد  ــود زندگى كرد. البته ش ديه نگرفت: «با اين پول ها نمى ش
ــه اين توى دل آدم است كه  ــود با آن كارى كرد ولى هميش بش
اين پول براى ديه است. مادرم به من اعتماد كرد و گفت هركار 
تو بكنى من قبول دارم. مى گفت نمى خواهم كسى كشته بشود 
ولى نمى خواهم هم كه او از زندان بيرون بيايد. ما به جاى پدرم 
ــيديم و اين سخت است. حاال  تصميم گرفتيم و قاتلش را بخش
مدام به اين فكر مى كنم كه وقتى به آن دنيا رفتم، جلوى پدرم 

روسفيدم يا روسياه.»
انگيزه بخشش؛ پول يا وجود فرهنگ گذشت

ــش از اعدام ها را  ــاد موج بخش ــايد بتوان يكى از داليل ايج ش
ــته پيدا كرد؛ وقتى در فروردين 93 فوتباليست  ــال گذش در س
سابق مازندراني و همسرش، قاتل فرزند خود را بخشيدند و مادر 
مقتول طناب دار را از گردن محكوم به قصاص باز كرد. چند روز 
بعد از آن بود كه پدر و مادر نيشابوري قاتل پسر 18ساله شان را 
بخشيدند. آن زمان پدر «مهران يوسفى مقدم»، نوجوان كشته 
شده درحادثه دعوا درباره انگيزه اش براى بخشش قاتل فرزندش 
ــتم مشخص  گفت: «من قبال در فكرم اعدام نبود اما مى خواس

كنم، حكم اين كار اعدام است يا نه؟»
ــنهادهاى مالى  ــى از اولياى دمى بود كه با وجود پيش  او هم يك

مختلف براى بخشش قاتل فرزندش هيچ ديه اى نگرفت.
با همه اينها اما درميان كارشناسان حقوقى هستند كسانى كه 
مى گويند دليل تعداد زيادى از بخشش ها از اعدام، انگيزه هاى 
ــاهى»، وكيل دادگسترى كه  ــت. «عبدالصمد خرمش مالى اس
ــت پرونده هاى مختلف قصاص را بررسى كرده، يكى  سال هاس

از آنهاست.
او مى گويد: همزمان با رشد جرايم درجامعه و گسترش خشونت 
درميان بخشى از جامعه به ويژه جوانان، متاسفانه خصلت هاى 
خوب گذشته مانند برقرارى صلح و سازش درميان اختالفات و 
ــخصى رفته رفته درجامعه كمرنگ تر  اعالم گذشت از جنبه ش
شده است. او ادامه مى دهد: «به نظر مى رسد بروز مشكالت مالى 
فراوان و نياز خانواده هاى بزه ديده اين انگيزه را براى آنها تقويت 
مى كند تا به جاى اعمال برخورد متقابل و مجازات مرتكب جرم 
از جنبه حق شخصى خود صرف نظر كرده و با دريافت مبالغى از 
مرتكب جرم، موضوع را فيصله دهند.احساس گذشت يا انگيزه به 
دادن رضايت، سابق بر اين درميان خانواده هاى بزه ديده با عنايت 
به فرهنگى كه درجامعه ما حاكم بوده، تا حدودى وجود داشت و 
آمار پرونده هاى مختومه در سال هاى گذشته نشانگر اين موضوع 
است اما به نظر مى رسد همان گونه كه عنوان شد، درحال حاضر 
صرفا بحث مشكالت مالى و نياز خانواده بزه ديده به رفع مشكالت 
است كه آنها را ترغيب مى كند تا به جاى انتقام متقابل و رفتار 
تالفى جويانه با گرفتن مبالغى، انگيزه انتقام را از بين برده و در 
هرحال و شكل از حق شخصى خود صرف  نظر كنند اما چرا اين 
ــت و خصيصه صلح طلبى و مدارا در ميان مردم  احساس گذش
ــت، نياز به واكاوى روانشناسانه دارد و برعهده  كمرنگ شده اس
كارشناسان فن است كه در اين زمينه تحقيق كرده و راهكارهايى 
ارائه كنند تا خصلت خوب گذشت بدون چشمداشت به مسائل 

ديگر بار ديگر درميان خانواده هاى بزه ديده پررنگ شود.»
اما دراين باره نظرهاى مخالفى هم وجود دارد؛ مثال كسانى مانند 
«غالمحسين محسنى اژه اى»، سخنگوى قوه قضائيه همين چند 
وقت پيش دراين باره گفت: درهمه حال نظام اسالمى اولويتش 
ــت كه اولياى دم را به عفو و گذشت ترغيب كند: «در  براين اس
ــته پديد آمده  ــال هاى گذش اين باره مكانيزم هاى خوبى در س
ــيع دستگاه هاى  و از بركات همين تالش ها و فعاليت هاى وس
ــازمان هاى غيردولتى و خصوصا قوه قضائيه بوده  حكومتى، س
است كه ما در  سال 92، 375 مورد رضايت اولياى دم داشتيم كه 

اين در نوع خود يك دستاورد بزرگ محسوب مى شود.»
ــناس هم دراين باره مى گويد كه  ــعيد خراط ها»، جامعه ش «س
ــته براى بخشش دراين باره  روند ايجادشده در سال هاى گذش
تاثيرگذار بوده است: «در سال هاى گذشته و رفته رفته گروه هايى 
براى رضايت گرفتن دست به كار شدند و بعد از آن هنرمندان، 
چهره هاى فرهنگى و ورزشى اضافه شدند و به نوعى اين موضوع 

به فرهنگ تبديل شد. 
نقش رسانه ها، تالش مردم و اين تكريم بخشش و ستايش مردم و 
اهالى محل هم باعث شده كه بخشش به يك فرهنگ تبديل شود 
ــكل گيرى است.»او ادامه  و درمجموع حركت خوبى درحال ش
ــم وجود دارد؛ مثال بعضى  مى دهد: «البته دراين باره موانعى ه
از خانواده ها در قبال پرداخت ديه رضايت مى دهند اما خانواده 
قاتل اين امكان مالى را ندارد و مسيرهاى تعيين شده و مشخصى 
نيست كه دولت بتواند كمك كند و اين ضعف حل شود. از طرف 
ــت كه خانواده  ــود دارد و آن اين اس ديگر يك نكته قانونى وج
ــرط بگذارد مثال اين كه قاتل در  مقتول نمى تواند براى قاتل ش
شهر محل سكونت شان نباشد بنابراين يا بايد فرد رضايت بدهد 
يا نه. درحالى  كه من نمونه هايى ديده ام كه خانواده مقتول حاضر 
بوده به اين شروط رضايت بدهد اما قانون كمكى دراين باره به 
آنها نكرده و گفته يا بايد اعدام كنى يا رضايت دهى. به نظرم اگر 
اين موانع قانونى هم رفع شود، اين آمار بخشش ها افزايش هم 

پيدا خواهد كرد.»

 معاون وزير آموزش و پرورش از تدوين شيوه نامه حمايت از 
موسسات غيردولتى فعال در زمينه كودكان كار خبر داد و 
گفت:  اين شيوه نامه به زودى ابالغ مى شود و بر اساس آن 
اگر يك موسسه غير دولتى، كودك كارى را تحت پوشش 

ببرد، حداقل 25 درصد هزينه هايش را تقبل مى كنيم.
على باقرزاده در گفت وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» 
در پاسخ به پرسشى درباره آخرين اقدامات انجام شده در 
ــوادآموزى به  ــداد مبادى بى سوادى به ويژه س زمينه انس
كودكان بازمانده از تحصيل اظهار كرد: در ارتباط با كودكان 
كار، در معرض آسيب، خيابانى و بازمانده از تحصيل دستگاه 
متولى بسيار داريم اما در نهايت هيچ دستگاهى مسووليت 

قبول نمى كند.
وى ادامه داد: سازمان نهضت سوادآموزى بخشى از اين امر 
را عهده دار شده است كه عمدتا معطوف به كودكانى است 
كه فرصت تحصيل را به طور كامل از دست داده اند، عنوان 
بى سواد را دارند و در گروه سنى باالتر از 10 سال قرار دارند؛ 

البته اين افراد در معرض آسيب نيز هستند.
ــواد آموزى با بيان اينكه قرار بر  ــازمان نهضت س رييس س
ــال پيش بينى  ــت عالوه بر تمهيداتى كه قب ــده اس اين ش

ــوادآموزى به اين  كرده بوديم تسهيالت جديدى براى س
گروه داشته باشيم گفت: قبال سوادآموزى رايگان، پاداش 
نقدى، پرداخت مبلغى براى جبران عدم حضور كودك در 
محيط كار، در نظر گرفته شده بود و در حال حاضر برنامه 
ــه غيردولتى كودك كار را  ما اين است كه اگر يك موسس
ــش مى برد، حداقل 25 درصد هزينه هايش را  تحت پوش

تقبل كنيم.
باقرزاده ادامه داد: شيوه نامه حمايت از موسسات غير دولتى 
ــده و به زودى ابالغ  فعال در زمينه كودكان كار تدوين ش
مى شود. اميدواريم براى سال تحصيلى 94-95 بتوانيم به 
هدف خود كه پوشش تحصيلى 25 هزار كودك كار است 

دست يابيم.
ــه البته بدون  ــرورش با بيان اينك معاون وزير آموزش و پ
ــتگاه هاى ديگر تا كنون 10 هزار كودك كار  مشاركت دس
را تحت پوشش برده ايم، كه اكنون در حال آموزش هستند 
ــه اى پيش برود كه  ــرايط به گون اظهار كرد: اميدواريم ش
ــتگا ه هاى ذيربط به خصوص موسسات  از سال آينده دس
ــن برنامه را قوى تر  ــاى كار بيايند و بتوانيم اي غير دولتى پ

پيش ببريم.

معاون و جانشين سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشاركت 
ــته حكومت اسالمى  زنان در دفاع مقدس گفت: شايس
ــخصى از  ــودن تعداد مش ــرورت زن ب ــت كه بر ض نيس
نمايندگان مجلس تاكيد كنيم چون اين نگاه، جنسيتى 

است.
ــر عرصه اى چه  ــش زنان در ه ــه قربانى افزود: نق فاطم
خانوادگى،چه اجتماعى و چه جهانى اگر بيشتر از مردان 
نباشد كمتر از آنان نيست. در كشور ما به معناى واقعى 
آزادى و استقالل وجود دارد و راى زن و مرد برابر است، 
با اين تفاوت كه زنان به علت برخوردارى از جايگاه موثر 
ــاير اعضاى  ــاركت س ــى در خانواده در جلب مش تربيت
ــترى  خانواده در انتخابات مجلس مى توانند تاثير بيش

داشته باشند.
ــك زن در خانواده  ــى اوقات ي ــه گفت: گاه وى در ادام
مى تواند ساير اعضاء را به سمت راى دادن به كانديداهاى 
خاصى هدايت كند. در اين شرايط زنان با دقت خيلى زياد 
و هوشيارى شرايط كانديداها را بررسى كنند و افرادى را 
ــى كنند كه به عنوان نماينده  انتخاب و به خانواده معرف
مجلس بتوانند در جهت حفظ ارزش هاى دفاع مقدس و 

انقالب اسالمى و مهم تر از همه حفظ ارزش هاى اسالمى 
خدمت  كنند.

معاون و جانشين سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشاركت 
ــه عنوان  ــور زنان ب ــدس درباره حض ــان در دفاع مق زن
كانديداى انتخابات مجلس شوراى اسالمى اظهار كرد: 
نبايد نگاه جنسيتى داشته باشيم. اگر كسى توان خدمت 
به مردم در مجلس را دارد وارد عرصه شود. خوشبختانه 
امروز همه بر نقش زنان و حقوق آنان واقف هستند و زنان 
در جامعه ما ارزش و جايگاه اصلى خود را دارند و پس از 
پيروزى انقالب اسالمى به زنان به عنوان ابزار تبليغاتى 

نگاه نمى شود.
ــدن وظيفه  قربانى در پايان تاكيد كرد: نماينده مردم ش
ــت، اگر زنى به عنوان نماينده مردم  بسيار خطيرى اس
وارد مجلس شود مسووليت خود را سنگين تر كرده است. 
اگر هر زنى فكر مى كند توان و عالقه الزم را براى خدمت  
به مردم دارد نه فقط براى دفاع از حقوق زنان بلكه براى 
ــور اقدام به  ــذارى در يكى از مهم ترين قواى كش قانونگ
ــورت تاييد صالحيتش مردم  كانديداتورى كند و در ص

درباره انتخاب او تصميم گيرى مى كنند.

وعده جديد آموزش وپرورش به موسسات فعال 
در حوزه «كودكان كار و خيابان»

بر ضرورت « زن» بودن تعداد مشخصى از نمايندگان مجلس 
تاكيد نكنيم

خبر 

 رشته داروسازى يكى از پرطرفدارترين و جذاب ترين رشته هاى دانشگاهى است 
كه هر سال حدود يك تا يك هزار و 500 دانش آموخته را به جامعه تحويل مى دهد 
ــر كشور توسط داروسازان  و در زمان حاضر نيز حدود 10 هزار داروخانه در سراس

فعاليت مى كنند.
ــت اما به نظر مى رسد كه  ــمار داروخانه فعال در كشور موجود اس هر چند اين ش
گرايش دانش آموختگان رشته داروسازى به تاسيس داروخانه زياد است و ممكن 
است وفور تقاضاى داروسازان آينده براى تاسيس داروخانه مشكالتى ايجاد كند. 
سوالى مطرح است و آن اينكه آيا كشور براى تاسيس داروخانه هاى جديد توسط 

دانش اموختگان جوان داروسازى ظرفيت هاى الزم را دارد؟
كارشناسان، پيش بينى هايى كرده اند وآن اينكه با توجه به نرخ جمعيتى فعلى 
كشور، حداكثر بتوان 20 در صد به اين تعداد داروخانه اضافه كرد؛ به عبارت ديگر 
بايد براى آينده اى نه چندان دور، فرصت هاى شغلى جديدى در حوزه داروسازى، 
ــره بردارى از اين  ــرد؛ ضمن اينكه اين ريل گذارى براى به ايجاد و ريل گذارى ك

فرصت ها نيز بايد شدت گيرد.
ــت ؛ وى سونامى  ــجادى ، دبير انجمن داروسازان ايران اس ــيد مهدى س دكتر س
تقاضاى شغل در اين رشته پرطرفدار را پيش بينى مى كند و اينكه براى جلوگيرى 

از ايجاد اين سونامى بايد از همين االن برنامه ريزى و آينده نگرى كرد. 
ــغلى  ــاى الزم در خصوص آينده ش ــى دارد: اگر پيش بينى ه ــجادى اظهار م س
ــن موضوع در  ــه صورت نگيرد ، اي ــازان به صورت مدبرانه و آينده پژوهان داروس
آينده به كاهش رشد علمى، صنعتى و خدماتى در اين حوزه منجر مى شود، پس 
ضرورى است به منظور توسعه همه جانبه كشور، برنامه فرصت سازى هاى نوين 
ــتگذاران قرار  ــور بيش از گذشته مد نظر سياس ــتغال داروسازان در كش براى اش

گيرد.
به گفته وى از سوى ديگر تاسيس داروخانه در كشور و افزايش دانش آموختگان 
ــاس اصول آينده نگرانه، ريل گذارى  رشته داروسازى هم ضرورى است كه بر اس
مناسب ترى براى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد براى اين جوانان جوياى شغل 

صورت گيرد.
دبير انجمن داروسازان ايران در عين حال به نكته اى ديگر اشاره مى كند و مى گويد: 
هرچند با توجه به توسعه صنعتى كشور، بخشى از داروسازان به سمت صنعت سوق 
پيدا مى كنند و در شركت هاى داروسازى و آرايشى، بهداشتى، مكمل هاى غذايى 
ــوند؛ ولى قطعا اين موضوع نمى تواند تنها  و شركت هاى پخش دارو جذب مى ش

راهكار موثر براى آينده شغلى داروسازان باشد.
ــور در صورت عدم توجه به آينده  وى ضمن تشريح مخاطرات نظام سالمت كش
شغلى فارغ التحصيالن داروسازى مى افزايد: توسعه سالمت عمومى دركنار توجه به 
ارائه خدمات مراقبت دارويى و پايش سالمت در منزل مى تواند فعاليت داروسازان 
ــد. همچنين برنامه ريزى در بخش خدمات  كشور درمراكز درمانى مختلف باش
داروخانه اى با اجراى طرح توانمندسازى داروخانه ها و با محوريت قراردادن ارتقاى 

كيفى خدمات نيز بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
ــيابى خدمات سالمت در  سجادى تاكيد مى كند كه استقرار نظام پايش و ارزش
داروخانه هاى سراسر كشور و تكميل شبكه public health control (كنترل 
سالمت عمومى ) نيز مى تواند راهكار مكملى براى آينده شغلى داروسازان باشد؛ 
ــتفاده از پتانسيل هاى فضاى  ــركت هاى دانش بنيان، اس همچنين تاسيس ش
ــى و توليد محتوا نيز  ــاركت در طرح هاى پژوهشى، آموزش وب و اينترنت و مش
به عنوان يكى از مهم ترين پايه هاى فرصت سازى شغلى براى داروسازان مى تواند 

گره گشاى مساله باشد.

سونامى تقاضاى شغل در انتظار 
دانش آموختگان آينده داروسازى

ــور در خصوص  ــازمان بهزيستى كش رييس س
ــتى و كميته  ــازمان بهزيس تفكيك وظايف س
امداد كه در قالب طرح يك فوريتى در مجلس 
شوراى اسالمى در حال بررسى است، گفت: با 
كليات اين طرح كه در مجلس در حال پيگيرى 

است،مخالف هستم.
ــنى بندپى در خصوص اين  ــيروان محس انوش
ــور جلوگيرى از  ــك فوريتى كه به منظ طرح ي
موازى كارى اقدامات كميته امداد امام خمينى 
ــور مطرح شده  ــازمان بهزيستى كش (ره) و س
ــش، اين  ــارى و افراد تحت پوش تا از لحاظ آم
ــند تصريح كرد:  ــته باش دو نهاد تداخلى نداش
ــا بخش كوچكى از  حمايت هاى اجتماعى تنه

خدمات تخصصى اجتماعى است.
ــه آموزى،  ــزود: خدماتى هم چون حرف وى اف
ــتغال، ارتقاء روحى و روانى  مهارت آموزى، اش
ــه خدمات تخصصى  ــره همه از جمل افراد و غي
ــن اقدامات در  ــى اي ــتند؛ تمام اجتماعى هس
بهزيستى داراى بستر فراهمى بوده و مى توانند 

در نهايت منجر به حمايت اجتماعى نيز شوند.
ــور تاكيد كرد:  ــازمان بهزيستى كش رييس س
ــراى ارائه اين  ــتى ب ــازمان بهزيس ــاختار س س

ــب تر از كميته امداد  ــى مناس خدمات تخصص
امام خمينى (ره) است.

ــان  زن ــش  پوش ــوص  خص در  ــى  بندپ
ــى از دو  ــط يك ــوار توس ــت خان سرپرس
ــورد  ــرح م ــن ط ــه در اي ــده ك ــاد ش ارگان ي
ــته زنان  ــت: در گذش ــه  گف ــرار گرفت تاكيد ق
ــراد باالى ــور عمدتا اف ــت خانوار كش سرپرس
50 سالى بودند كه بر اثر فوت همسر، سرپرست 
ــال حاضر وضعيت  ــدند اما در ح خانوار مى ش
ــه عمدتا زنان  ــه طورى ك ــال تغيير كرده ب كام
ــور زنان كم سن و سالى  سرپرست خانوار كش
ــر،  ــتند كه در اثر طالق و جدايى از همس هس

سرپرست خانوار شده اند.
ــت  ــدم در بحث زنان سرپرس وى افزود: معتق
ــت  ــا حمايت هاى مالى مطرح نيس خانوار تنه
ــاوره اى، مددكارى و غيره در  بلكه خدمات مش
اين زمينه بسيار مهم است و بهزيستى همانطور 
كه توانسته است در مساله مهمى مانند بيماران 
ــذار كند، در  ــى آن را واگ ــى مزمن به خوب روان
ــائل سالمت اجتماعى نيز  اين بحث و ساير مس
چنانچه به طور مشخص توليت را برعهده گيرد، 

موفق عمل مى كند.

بندپى همچنين چندى پيش درباره طرح يك 
ــك وظايف كميته  فوريتى مجلس براى تفكي
ــتى عنوان  ــى (ره) و بهزيس ــام خمين امداد ام
كرده بود: توليت سالمت اجتماعى بايد به طور 
كامل در برنامه ششم توسعه مشخص شود كه 
ــنهاد مى كنم اين امر به بهزيستى واگذار  پيش
ــتى به عنوان يك نهاد دولتى،  شود زيرا بهزيس

نهادى پاسخگوست.
ــود: دولت يك نهاد  وى در ادامه تاكيد كرده ب
پاسخگوست كه بايد به مردم گزارش كار دهد 
و چنانچه كم كارى در انجام وظايف خود داشته 
ــود دارد و  ــترى بر آن وج ــد، نظارت بيش باش
ــد. مساله  ــخگو باش در آخر نيز دولت بايد پاس
ــالمت اجتماعى نيز بايد به دولت به عنوان  س
ــود و كميته امداد ــخگو واگذار ش نهادى پاس
ــاله  ــى (ره) نمى تواند در اين مس ــام خمين  ام

نهادى پاسخگو باشد.
ــز در اين خصوص اظهار  رييس كميته امداد ني
ــورد تابع قانون و مجلس  كرده بود: ما در اين م
ــتيم و از هر تصميمى كه از سوى مجلس  هس
ــن دو مجموعه گرفته  براى تفكيك وظايف اي

شود، پيروى خواهيم كرد.

دليل مخالفت بندپى با كليات طرح 
تفكيك وظايف بهزيستى و كميته امداد

افزايش
 بخـــــشش

 از 
قصــــــاص

 در ميان
 ايرانى ها

خبر 
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ــازى  ــالمى از اتمام ديجيتال س ــوراى اس  رييس كتابخانه مجلس ش
ــت:  ــر داد و گف ــس خب ــه مجل ــى كتابخان ــخ خط ــى نس تمام
ــند  ــش از 14 ميليون س ــول بي ــازه زمانى معق ــم در يك ب اميدواري
ــود. ــازى ش ــم ديجيتال س ــس ه ــناد مجل ــز اس ــود در مرك موج
ــناد  ــز اس ــوزه و مرك ــه، م ــس كتابخان ــدى، ريي ــا مجي محمدرض
ــزارى مهر در  ــه خبرگ ــور در غرف ــا حض ــالمى ب ــوراى اس مجلس ش
ــگاه مطبوعات كه در مصالى تهران در حال  ــت و يكمين نمايش بيس
برگزارى است، از پايان كار ديجيتال سازى نسخ خطى و آغاز اين پروژه 
ــريات اين مركز خبر داد و ابراز اميدوارى كرد در يك بازه  در حوزه نش
ــند موجود در مركز اسناد مجلس  زمانى معقول بيش از 14 ميليون س
ديجيتال سازى شود و در دسترس پژوهشگران و همچنين عموم مردم 
قرار گيرد.وى كه از هفته پيش به عنوان نايب رييس كميته ملى حافظه 
جهانى تعيين شده است، ضمن اعالم اينكه بخشى از فعاليت هاى جديد 
اين كميته از هفته آينده و با كمك نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور و 
مجمع كتابخانه هاى بزرگ كشور، رسما آغاز مى شود، ابراز اميدوارى كرد 
ثبت جهانى نسخ خطى ايران كه در حال حاضر تعداد آنها 9 اثر است، در 
دوره جديد افزايش يابد.رييس كتابخانه مجلس با اشاره به جايگاه اين 
مركز به جهت سرويس دهى به نمايندگان مردم در خانه ملت، از ضرورت 
ايجاد شعب استانى آن در پروژه شبيه توسعه شعب استانى سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى خبر داد و افزود: براى حفظ و پاسداشت اسناد و كتاب 
تاريخى و خطى در نقاط مختلف كشور، شعب استانى كتابخانه مجلس 
طى سال هاى آينده ايجاد خواهد شد.مجيدى با اشاره به نسخ خطى و 
اسناد زياد و بعضا بااهميتى كه در خانه هاى مردم وجود دارد و در شرايط 
عمومى غيراستاندارد از آنها نگهدارى مى شود، از مردم خواست با وقف 
كردن اين قبيل آثار به مراكزى مانند كتابخانه مجلس، زمينه حفظ و 
نگهدارى از آنها را براى استفاده نسل هاى آينده فراهم كنند و در همين 
ــخ خطى در كشور در  ــكيل مجمع حاميان و پاسداران نس رابطه از تش
آينده اى نزديك خبر داد.وى در مورد آخرين وضعيت ساختمان در دست 
ساخت كتابخانه مجلس جنب ساختمان قديمى، از تغيير مجدد پيمانكار 
اين پروژه خبر داد و با بيان اينكه بسيارى از اسناد كتابخانه مجلس در 
شرايط بدى نگهدارى مى شود، ابراز اميدوارى كرد با كمك دولت، مجلس 
و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، اين ساختمان با استانداردهاى 

الزم كتابدارى و مراكز اسنادى تكميل شود.

ــورمان تفكرات منبعث از قرآن در مطبوعات را به  يك فعال قرآنى كش
ــت و گفت: مطبوعات مى توانند فرهنگ  ــيار محدود دانس صورت بس
ــاى گوناگون به  ــتخراج و در قالب ه قرآنى را به روش هاى مختلف اس

مردم عرضه كنند.
ــوه عملكرد  ــى نح ــورمان،  به بررس ــد بنيادى، فعال قرآنى كش محم
مطبوعات كشور در زمينه توسعه فرهنگ قرآنى كه از جمله مطالبات 
ــت پرداخت.وى فرهنگ قرآنى را داراى اجزاى  مقام معظم رهبرى اس
ــوده و داراى ابعاد  ــت و گفت: قرآن منحصر به قرائت نب متنوعى دانس
ــور اين قابليت را دارند كه  ــتگاه هاى كش گسترده اى است و تمام دس
ــى بپردازند.بنيادى  ــه مفاهيم واالى قرآن در بطن فعاليت هاى خود ب
ــمارى از مطبوعات عمومى كشور در  ــت ش با بيان اينكه تعداد انگش
حاشيه فعاليت خود در حد بيان احاديث و انتقال برخى مفاهيم معارف 
اسالمى به اين مهم پرداخته اند اظهار كرد: تفكرات منبعث از قرآن به 
صورت بسيار محدود در مطبوعات ديده مى شود.وى به حضور تقريبى

ــاره كرد و گفت: اين نمايشگاه  600 رسانه در نمايشگاه مطبوعات اش
فرصت مناسبى براى رصد فعاليت مطبوعات است تا با برآورد آمارى از 
تعداد صفحات و مطالبى كه مطبوعات به حوزه دين اختصاص داده اند 

بتوانيم تصوير روشنى از وضعيت موجود داشته باشيم.
غفلت از جنبه هاى متعدد قرآن كريم

اين فعال قرآنى كشور ادامه داد: امروز شاهد تصور صحيحى از قرآن در 
جامعه نيستيم و تصور خود را از اين كتاب آسمانى محدود به قرائت و در 
نهايت تفسير و كتابت آن كرده و از زمينه هاى ديگر غفلت شده است، 
در صورتى كه در قرآن كريم براى رشته هاى مختلف علمى، اخالقى و 

حقوقى مطالب ارزشمندى بيان شده است.
ــتيم  ــتار بيان علوم قرآنى در مطبوعات نيس وى افزود: ما صرفا خواس
بلكه مطبوعات به عنوان يك منبع اطالع رسانى مى تواند تفكرات خود 
ــاب موجود در اين كتاب  را منبعث از قرآن كريم قرار دهد و فرهنگ ن
ــتخراج و در قالب هاى گوناگون به  آسمانى را به روش هاى مختلف اس
ــل يك صفحه از  ــتار اختصاص حداق مردم عرضه كند.بنيادى خواس
مطبوعات به فرهنگ سازى قرآنى منبعث از زمينه خاص فعاليت رسانه و 
روزنامه مربوطه شد و گفت: قرآن كريم حتى براى بهداشت، گردشگرى 
و ورزش نيز فرهنگ خاص خود را ارائه داده كه جاى آن در مطبوعات 
كشور خالى است.وى بر مطالبه گرى عموم مردم از رسانه و مطبوعات 
نيز در زمينه فعاليت وسيع در زمينه فرهنگ قرآنى تأكيد و تصريح كرد: 

اساتيد و فرهيختگان جامعه بايد در اين زمينه مطالبه گر باشند.
ضرورت اسـتفاده از دانسته هاى كارشناسـان قرآنى در 

مطبوعات
ــور نيز مى توانند  ــا تأكيد بر اينكه فعاالن قرآنى كش بنيادى در پايان ب
ــكل  ــد: اين افراد درون تش ــند، يادآور ش در اين زمينه مثمرثمر باش
ــتفاده  ــا براى اس ــتند ام ــالت تخصصى قرآنى هس ــود داراى مج خ
ــراغ آنان  ــانه به س عموم مردم از اين مطالب تا زمانى كه اصحاب رس
ــود را در اختيار ديگران ــته هاى خ ــراد نمى توانند دانس نروند، اين اف

 قرار دهند.

رييس كتابخانه مجلس؛ 
ديجيتال سازى همه نسخ خطى 
كتابخانه مجلس به پايان رسيد

بررسى نقش رسانه در ترويج فرهنگ قرآنى؛
جاى خالى تفكرات منبعث از قرآن 

در مطبوعات كشور 

سيمين دخت  وحيدى بانوى برگزيده فرهنگ شد
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سيمين دخت  وحيدى، شاعر پيشكسوت، از سوى سومين جايزه علمى 
ادبى طاهره صفارزاده به عنوان بانوى برگزيده فرهنگ سال 94 معرفى شد.

ــارزاده كه با  ــومين جايزه ادبى - علمى طاهره صف در آيين اختتاميه س
ــرى از جمله احمد  ــووالن و چهره هاى فرهنگى هن حضور برخى از مس
ــالم والمسلمين  ــوراى شهر تهران، حجت االس مسجدجامعى عضور ش
سيدمحمود دعايى مدير مسوول موسسه اطالعات، عارف حسين رئيس 
موسسه فرهنگى اكو، عليرضا قزوه مدير مركز آفرينش هاى حوزه هنرى، 
مرتضى گودرزى ديباج رئيس مركز هنرهاى تجسمى حوزه هنرى، رضا 
اسماعيلى دبير اين جايزه، موسى بيدج، على داوودى، مصطفى على پور 
و بسيارى ديگر از چهره هاى ادبى در تاالر سوره حوزه هنرى برگزار شد، 
ــگر پيشكسوت به عنوان بانوى  «سيمين دخت  وحيدى» شاعر و پژوهش
ــد.در معرفى اين شاعر عنوان شده  فرهنگ سال 94 انتخاب و معرفى ش
كه: «سيمين دخت وحيدى» از شاعران متعهد و پرتالش است كه در سال 

1312 در شهرستان جهرم متولد شد». 
وى از نوجوانى به سرودن شعر پرداخت و در 25 سالگى مجموعه داستانى 
تحت عنوان «الله هاى داغدار» نوشت. پس از پيروزى انقالب اسالمى نيز 
همكارى خود را با صداى جمهورى اسالمى ايران و حوزه هنرى آغاز كرد 
و تدريس در كارشناسى شعر تربيت معلم را عهده دار شد.وى همچنين در 
كانون مركزى آموزش و پرورش به تدريس شفاهى و مكاتبه اى براى جوانان 

كشور پرداخت و ضمن عضويت در شوراى شعر حوزه هنرى، سردبيرى 
ماهنامه «كوثر» را پذيرفت.سيمين دخت وحيدى هم زمان با دفاع مقدس 
ــعرخوانى و  ــوط مقدم جبهه به ش ــهرهاى جنگ زده و خط در فضاى ش
همگامى با رزمندگان مى پرداخت.مجموعه اشعار اين شاعر عبارت اند از: 
«يك آسمان شقايق»، «حس مى كنم زندگى را»، «موج هاى بى قرار» و 
... . تعدادى از آثار گردآورى شده توسط وى نيز «در قاب گل ها»، «كوثر»، 
«چشم بيمار»، «غم دلدار»، «شعر جوان» و «از نگاه آينه ها» نام دارند.در 
مراسم پايانى جايزه علمى ادبى طاهره صفارزاده، همچنين محمد صارمى 
شهاب، قاسم باى و فاطمه بيرانوند به عنوان نفرات برتر بخش شعر معرفى 
شدند و جايزه خود را دريافت كردند.سميه نظرى نيز در بخش پايان نامه 
اثرش شايسته تقدير شناخته شد. پايان نامه معصومه نعمتى قزوينى هم 

به عنوان برگزيده معرفى شد.
ــترك از مهدى  در بخش مقاالت نيز جايزه مقاله برگزيده به مقاله اى مش
مهدوى نيا، على شاهپرى و عباس سماواتى اختصاص يافت.همچنين در 
اين مراسم از جلد دوم كتاب «در ستايش بيدارى» و كتاب «مطلب از اين 
ــت» گزيده گفت وگوهاى مهدى مظفرى ساوجى با اديبان شعر  قرار اس
انقالب رونمايى شد.در پايان نيز به جالل صفارزاده، برادر مرحوم طاهره 
صفارزاده، لوح تقديرى به پاس تالش هايش در راه زنده نگه داشتن نام و 

ياد اين بانوى فرهنگ و ادب كشورمان اهدا شد.

رييس حوزه هنرى استان اصفهان گفت: جشنواره ملى  زاينده 
فيلم كوتاه حسنات تنها اتفاق فرهنگى خوب و بادوام رود

اصفهان طى چند سال گذشته بوده است.
سيد مهدى سيدين نيا با اشاره به اينكه اين جشنواره از معدود جشنواره هاى 
كشور بوده است كه توانسته دوام خود را حفظ كند، افزود: جشنواره حسنات 

طى4 سال برگزارى به خوبى توانسته مخاطبين خاص خود را جذب كند 
ــرد.وى وفا دار  ــور قرار گي ــر كش ــواره مورد اقبال هنرمندان از سراس و هم
ــز از ديگر  ــنات را ني ــوع اصلى اش يعنى حس ــنواره به موض بودن اين جش
ــوان كرد و  ــنات عن ــم كوتاه حس ــنواره ملى فيل ــارز جش ــاخصه هاى ب ش
ــت  ــرفت اس ــاس اصول منطقى در حال پيش ــنواره بر اس گفت: اين جش
ــنواره با  ــده اين جش ــووالن برگزار كنن ــت: مس ــوان گف و به جرات مى ت
ــى را در حوزه  ــد تحوالت خوب ــوى اى كه دارن ــت فرمان و اتاق فكر ق دس
ــان در ادامه با  ــتان اصفه فيلم كوتاه ايجاد كرده اند.رييس حوزه هنرى اس
ــنات با توجه به برنامه ريزى  ــت اندركاران جشنواره حس اشاره به اينكه دس
ــتاد  ــبت به پر كردن خالء وجود اس ــد بايد هر چه زودتر نس خوبى كه دارن
زاوان قوكسيان اقدام كنند، ابراز داشت: مسلما مسووالن برگزارى جشنواره 
بهترين گزينه را با توجه به تفكرى كه دارند انتخاب خواهند كرد.وى در ادامه 
با بيان اينكه موضوعى بودن اين جشنواره مى طلبد كه حسنات در بازه زمانى 
طوالنى ترى و براى مثال هر دو سال يكبار و يا هر سه سال يكبار برگزار شود، 

ادامه داد: بايد به هنرمندان فرصت داده شود كه بتوانند با توجه به موضوعى 
بودن جشنواره آثار خوبى را توليد كنند.سيدين نيا اظهار داشت: البته بايد 
توجه داشته باشيم كه برگزارى اين جشنواره در بازه زمانى 2 و يا 3 ساله بايد 
مستمر باشد و هنرمندان بدانند كه هر دو سال يكبار محلى را براى ارائه آثار 
خود در قالب موضوعى احسان و نيكوكارى دارند.وى همچنين به باال بودن 
هزينه هاى برگزارى يك جشنواره اشاره كرد و گفت: از اين رو بايد متوليان 
فرهنگ و همه دستگاه هايى كه به گونه اى دغدغه فرهنگى و ترويج فرهنگ 
ــبت به كمك به برگزارى هر چه بهتر اين جشنواره  دينى و قرآنى دارند نس

توجه داشته باشند.

رييس حوزه هنرى استان اصفهان؛

حسنات، تنها اتفاق خوب فرهنگى اصفهان طى چندسال گذشته بود
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ــگاه گفت: حقايق مثل ِگره در گلوى شمس  يك پژوهشگر و مدرس دانش
ــل فهم كند.  ــى قاب ــت آن را براى كس تبريزى گير كرده بود و نمى توانس
ــد اين بود كه حضرت موالنا  ــنا ش ــمس با موالنا آش مى گويند راز اينكه ش

مى توانست آن را بيان كند.
ــى «يونس  ــا در مركز فرهنگ ــب موالن ــم ش كيومرث فالحى كه در مراس
امره» تركيه سخن مى گفت، در سخنانى بيان كرد: انسان گرايى موالنا در 
ــه دارد. اين جهان بينى يا عرفانى است  جهان شناسى و جهان بينى او ريش
كه مبتنى بر وحدت وجود و تجلى است يعنى اينكه همه هستى جلوه اى از 
ــت و تجلى صفت هاى جالل و جمال اوست. راز شكل  صفات خداوندى اس

گرفتن اين تجلى عشق است.
ــق داشت كه انسان را آفريد. حضرت  او ادامه داد: خدواند به اين جهان عش
ــى از جبرئيل و  ــا را از عدم آفريد. حضرت موس موالنا مى گويد، خداوند م
جبرئيل هم از حضرت حق مى پرسد، خلق عالم را چرا كردى پديد، گفت 
ــه تا بر بندگان  ــودى كنم بلك جبرئيل با رب جليل / من نكردم خلق تا س

جودى كنم، اين به معناى تجلى است.
اين پژوهشگر افزود: اين تجلى به معناى آن است كه فيض خداوند در هستى 
ــت اما مرتبه دارد در يكى بيشتر و در يكى  جارى شده و در همه چيز هس
كمتر به نحوى كه هيچ حقيقتى از خداوند خالى نيست. ما در زبان فارسى 
براى كودكان قصه را با يكى بود يكى نبود شروع مى كنيم و راز اين آغاز آن 

است كه «يكى هست و نيست جز او، وحده ال اله اال هو».
ــود  ــد بايد دوباره عدم ش ــان از عدم آفريده ش فالحى گفت: وقتى كه انس
ــت.  ــت مرحله عرفان فناس ــن دليل آخر هف ــد. به همي ــه تكامل برس تا ب
پس جهان شناسى حضرت موالنا وحدت وجودى عرفانى به معنى وحدت 
تجلى است. اما زمانى كه اين تجلى شكل گرفت جهان چه حالتى پيدا كرده 
ــت. يك بُعد مادى و ديگر غيرمادى  است؟ از نظر موالنا جهان دوبُعدى اس
ــتان، بُعد مينويى و گيتيايى، عالم غيب و شهادت؛  است. به قول ايران باس
طبيعت نيز عالم شهادت است.اين مدرس دانشگاه افزود: انسان موالنا مثل 
ــم ديگر به گيتى  ــت يعنى اينكه نيمى از آن به مينو و ني جهان دوگانه اس
ــوى يك كتاب  ــت. مثن ــى ملكوتى و نيم ديگر زمينى اس برمى گردد. نيم
ــاده كرده تا ما متوجه آن شويم. حقايق  ــت و اين موضوع را س تعليمى اس
ــمس تبريزى گير كرده بود و نمى توانست آن را براى  مثل ِگره در گلوى ش
ــمس با موالنا آشنا شد اين بود  كسى قابل فهم كند. مى گويند راز اينكه ش
كه حضرت موالنا مى توانست آن را بيان كند.او ادامه داد: انسان به واسطه 
بُعد مينويى اش كه روح خدا در آن دميده عالم اكبر شده است. يعنى تمام 
ــت عالم اصغر است. اين انسان دوبُعدى و عالم  دنيا كه تجلى خدا در آن اس
ــان به دنبال يار حقيقى كه  اكبر تنها موجود تنهاى روزگار است. زيرا انس
همان روح است مى گردد اما نمى تواند آن را پيدا كند. انسان موالنا تنها و 

غريب است.
ــداى مثنوى ديده  ــه واالى اين غربت در ابت فالحى همچنين گفت: نمون
مى شود. بشنو اين نى چون شكايت مى كند از جدايى ها حكايت مى كند. 
ــان دور از اصل. درد ما انسان ها اين است كه  اين حضرت مولوى است، انس
زبان مان را كسى نمى فهمد. اگر همين انسان غريب بُعد زمينى اش را پيدا 

كند وحشتناك مى شود زيرا اين بُعد حيوانى جسم و حس است. در ايران 
قديم و اسالم دو صفت از همه بدتر بود. يكى خشم و ديگرى آز است. هر چيز 

ضد عدالتى خشم است. آز در عربى شهوت يعنى ميل به هر چيزى است.
اين پژوهشگر اظهار كرد: زمانى كه انسان مى خواهد به حقيقت برسد و در 
ــانيت قرار بگيرد راهى دارد و آن هم استفاده از انديشه اش است.  وادى انس
اين انديشه تقسيم بندى شده است؛ مرحله حسى، عقلى و فراعقلى. مرحله 
حسى همان حيوانى است اما در مرحله عقلى، حضرت موالنا با عقل جزئى 

كه مى تواند انسان را نجات دهد، چندان موافق نيست.
ــى متعادل مى توانيم كار كنيم و موفق شويم  او افزود: ما با يك بهره هوش
اما برخى از كليات را ممكن است با اين عقل متوجه نشويم و نياز به مرتبه 
داشته باشيم. حضرت موالنا با عقل مخالف نيست. مولوى بيش از 300 مورد 
درباره عقل سخن گفته است. موالنا عقل را دو جور مى داند، عقل جزئى و 
عقلى كه مرتبه دارد و همه به آن دست پيدا نمى كنند. زمانى كه انسان در 

مرحله حس بماند بخش حيوانى آن تقويت مى شود.
ــق دواى هر درد بى درمانى  فالحى بيان كرد: به اعتقاد حضرت موالنا عش
ــق از عشقه گرفته شده است،  است. يكى از استادان من مى گفت واژه عش
گياهى كه دور گياه مى پيچد و تا آن را خشك نكند دست بردار نيست. اگر با 
عشق پيش برويم از هر راهى كه برويم مى توانيم به حقيقت برسيم. از نظر 
ــت. از نظر او هر انسانى كه عاشق  موالنا عشق طبيب و نهايت سالمتى اس
ــگر ادامه داد: حضرت  مى شود طور ديگرى جهان را مى بيند.اين پژوهش
ــت و  ــه طور صريح در مثنوى معنوى آورده اس موالنا 1200 آيه قرآن را ب
ــت. بسيارى  ــتر از 700 بيت را به احاديث معنوى اختصاص داده اس بيش
مثنوى را قرآن دانسته اند. ممكن است كسى كه قرآن را متوجه نشود دچار 

ذاللت و بدبختى شود و از طرفى كسى كه آن را متوجه شود نجات يابد.

ــى(ره) و روز  ــه طباطباي ــت مقام عالم ــان، بزرگداش ــتانه روز 24 آب در آس
ــور با  «كتاب، كتابخوانى و كتابدار»، دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كش

خانواده عالمه طباطبايى ديدار كرد.
ــت مقام عالمه طباطبايى(ره) و روزكتاب، كتابخوانى و   در آستانه بزرگداش
كتابدار، عليرضا مختارپور، دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور به همراه 
تعدادى از مديران اين مجموعه ضمن ديدار با خانواده عالمه طباطبايى (ره)، 
ــتاى تعالى فرهنگ اسالمى  ياد و خاطره تالش هاى ارزنده ايشان را در راس

گرامى داشت.
ــا و كتابخوانى،  ــعه كتابخانه ه ــاون توس ــد اله يارى، مع در اين ديدار محم
ــماعيل جانعلى پور، مديركل فرهنگى و هادى ناصرى طاهرى، مديركل  اس

روابط عمومى و امور بين الملل نهاد همراه وى بودند.
ــأن اين  ــور در خصوص مقام و ش ــاد كتابخانه هاى عمومى كش دبيركل نه
عالم فرهيخته و شهير، اظهار داشت: مرحوم عالمه طباطبايى به لحاظ آثار 
ارزشمندى كه از خود به جاى گذاشته اند، و شاگردان و بزرگانى كه تربيت 
كرده اند، حق بزرگى بر مردم و انقالب ما دارند؛ اين حق اگرچه گاهى به دليل 
حجم عظيم اطالعات در دنياى امروز، ناديده گرفته مى شود، اما در صحيفه 

هستى و نزد خداوند متعال محفوظ است.
وى ادامه داد: عالمه، نه فقط براى جوانان بلكه براى علما و مراجع ما، از جهات 
ــود. به ياد دارم كه خيلى از بزرگان گوناگون الگو و سرمشق محسوب مى ش
مى گفتند، حضرت عالمه مى توانست راه مرجعيت را انتخاب كند و در اين 
ــد؛ با اين حال وى راه ديگرى براى  صورت يكى از مراجع عظام تقليد مى ش

خويش برگزيد و در مسير تفسير قرآن قدم گذاشت. 
عالمه در آثارش از اينكه آن زمان حتى حوزه هاى علميه آنچنان كه بايد به 
قرآن و تفسير آن توجه نداشتند، گاليه مى كرد. بنابراين راه حكمت و فلسفه 
را انتخاب كرد تا در مقابل تهاجم افكار ماترياليستى و غيردينى كه در جهان 
آغاز شده بود، سد محكمى بسازد؛ و امروز اين سد توسط ايشان و شاگردانى 

كه تربيت كرده اند، ساخته شد.
مختارپور ضرورت الگوبردارى از ابعاد مختلف زندگى عالمه طباطبايى(ره) 
ــد و گفت:  ــلوك فردى، اجتماعى، خانوادگى و معنوى را يادآور ش اعم از س
ــت؛ و اگرچه در  ــدنى براى كشور و فرهنگ ما اس عالمه ذخيره اى تمام نش
ــد، اما مطمئنا  ــده ها دور مان ــان به ظاهر از دي گذر روزگار، گاهى آثار ايش
ــى خواهد  ــددا بازشناس ــمند را مج ــن ذخيره ارزش ــه فرهنگى ما اي جامع

كرد. 
ــى بخواهد يكى از متقن ترين تفاسير  ــته، اگر كس امروز هم، همچون گذش
ــدگان او  ــيرالقرآن مقابل دي ــى تفس ــم  الميزان ف ــاز ه ــرآن را بخواند، ب ق
ــت در  ــبختانه پس از انقالب، ترجمه اى يكدس قرار خواهد گرفت؛ و خوش

دسترس قرار گرفت.
ــخنان خود اظهار  ــور در خاتمه س دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كش

داشت: وظيفه ما به عنوان نهادى فرهنگى كه با كتاب سر و كار دارد، اينست 
كه ارادت، وفادارى و پايبندى خود را به عالمه و مكتب فكرى و اخالقى ايشان 
نشان دهيم. اميدوارم همكاران ما در كتابخانه هاى سراسر كشور با شخصيت 
ــوند و نيز بتوانند در شناساندن اين چهره  فرهنگى و روحانى ايشان آشنا ش
ــل معصومى كه در زمانه  ــور تأثيرگذار باشند؛ نس نورانى به نسل جوان كش
ــته در معرض حجم عظيمى از اطالعات، محصوالت نرم افزارى،  امروز پيوس
سخت افزارى و... قرار گرفته است؛ بنابراين قصور از آنان نيست؛ شناساندن 

شخصيت هايى همچون عالمه طباطبايى به نسل جوان وظيفه ماست.

در ادامه سيده نجمه طباطبايى فرزند عالمه طباطبايى(ره) و همسر شهيد 
ــور  ــاد كتابخانه هاى عمومى كش ــى، ضمن تقدير از فعاليت هاى نه قدوس
ــتر  ــنايى بيش ــناخت و آش ــتاى ترويج فرهنگ مطالعه، ضرورت ش در راس
ــى را يادآور ــته دينى، فرهنگى و اجتماع ــخصيت هاى برجس جوانان با ش

 شد.
وى همچنين به بيان نكاتى از ابعاد شخصيتى و سبك زندگى پدر بزرگوارشان 
ــتى و روابط صميمانه عالمه با همسر و  پرداخت؛ و دانش اندوزى، ساده زيس

فرزندان خويش را از خصائل برجسته زندگى اين عالمه فقيد دانست.
در پايان اين ديدار، دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور، پوستر طراحى 
شده به مناسبت بزرگداشت روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار را، كه به تصوير 
اين عالمه فقيد و مفسر گرانقدر قرآن كريم مزين شده است، به فرزند ايشان 

تقديم كرد.
گفتنى است، روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار همه ساله مقارن با بزرگداشت 

عالمه سيد محمدحسين طباطبايى(ره) برگزار مى شود.

راز آشنايى شمس و موالنا چه بود؟ ديدار دبيركل نهاد با خانواده عالمه طباطبايى؛

عالمه، ذخيره اى تمام نشدنى براى 
كشور و فرهنگ ماست
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اخباركوتاه خبر

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: مردم  مدير كل تبليغات اسالمى اس
استان چهارمحال و بختيارى در مراسم پياده روى اربعين حسينى به 

زائران كربال خدمت رسانى مى كنند.
ــتان  ــاره به اينكه مردم اس ــى، با اش ــالم رحمت اهللا اروج حجت االس
ــم پياده روى اربعين حسينى به زائران  چهارمحال و بختيارى در مراس
كربال خدمت رسانى مى كنند، عنوان كرد: مردم چهارمحال و بختيارى 
ــم پياده روى  با كمك هاى نقدى خود از 200 هزار زائر كربال در مراس
ــتان  ــد.وى عنوان كرد: يك موكب از اس ــن پذيرايى مى كنن روز اربعي
چهارمحال و بختيارى در مسير پياده روى زائران كربال تشكيل مى شود 
كه 100 نفر به عنوان نماينده مردم در اين موكب حضور پيدا مى كنند 

و از مردم پذيرايى مى كنند.
ــتان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد:  مدير كل تبليغات اسالمى اس
ــود و مردم مى توانند نذرهاى  اين اقدام به صورت مردمى انجام مى ش
ــتاد اصلى  ــراى پذيرايى از زائران كربال به س خود را به صورت نقدى ب
موكب قمربنى هاشم چهارمحال و بختيارى اهدا كنند.حجت االسالم 
رحمت اهللا اروجى گفت: قبض هايى براى جمع آورى كمك هاى مردمى 
ــده كه مردم مى توانند با پرداخت كمك هاى نقدى خود اين  تهيه ش
قبض ها را دريافت كنند. مدير كل تبليغات اسالمى استان چهارمحال 
ــد كمك هاى نقدى  ــرد: مردم همچنين مى توانن و بختيارى عنوان ك
خود را به شماره حساب 3336 بانك صادرات واريز كنند و در اين عمل 

خداپسندانه شريك شوند.

ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: محموله كاالى  فرمانده انتظامى اس
قاچاق به ارزش 20 ميليارد ريال در محور ياسوجـ  لردگان كشف و توقيف 
ــته انواع چاقو و ــردار نورعلى يارى، اظهار داشت: 927 هزار بس شد. س
ــى به ارزش ــدارك گمرك ــو تيزُكن فاقد م ــته چاق  3 هزار و 960 بس

20 ميليارد ريال در محور ياسوجـ  لردگان كشف و ضبط شد.
وى با اشاره بر لزوم مبارزه با قاچاق كاال افزود: طرح مبارزه با قاچاق كاال 
در محور ياسوجـ  لردگان اجرا و ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پليس آگاهى پس از هماهنگى با مراجع قضائى حين كنترل خودروها، 
ــنده را متوقف و طى بازرسى محموله كاالى  يك دستگاه كاميون كش
ــد.فرمانده انتظامى  قاچاق به ارزش 20 ميليارد ريال كشف و ضبط ش
ــتان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: يك نفر متهم دستگير و پس  اس
ــد.يارى با تشكر از  ــكيل پرونده به مراجع قضائى تحويل داده ش از تش
ــاهده هر گونه  ــروى انتظامى گفت: در صورت مش همكارى مردم با ني
فعاليت قاچاقچيان براى اقدام سريع و ضربتى نيروى انتظامى مراتب را 

به 110 اطالع دهيد.

ــارى گفت:  ــال و بختي ــتان چهارمح ــاورزى اس مدير كل جهاد كش
ــتاى چهارمحال و  آمارگيرى محصوالت زراعى در بيش از 120 روس

بختيارى انجام مى شود.
ــرى محصوالت زراعى  ــاره به آغاز طرح آمارگي ذبيح اهللا غريب، با اش
ــتان چهارمحال و بختيارى، عنوان كرد: آمارگيرى محصوالت  در اس
ــال و بختيارى  ــتان چهارمح ــتاى اس ــش از 120 روس زراعى در بي

انجام مى شود.
وى عنوان كرد: اين طرح با هدف كسب اطالعات و آمار به روز در حوزه 
كاشت، داشت و برداشت محصوالت زراعى در روستاهاى چهارمحال 

و بختيارى انجام مى شود.
مدير كل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: 
ــوالت زراعى  ــح در حوزه محص ــت و آمار صحي وجود اطالعات درس
ــاورزى و ارائه  ــعه كش مى تواند زمينه برنامه ريزى مطلوب براى توس

خدمات مناسب به كشاورزان را فراهم آورد.
ــا 17 آذرماه در  ــرى محصوالت زراعى ت ــه داد: طرح آمار گي وى ادام

روستاهاى استان چهارمحال و بختيارى انجام مى شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى عنوان كرد:  مدير كل جهاد كشاورزى اس
در اين طرح آمارگيران منتخب جهاد كشاورزى به كشاورزان مراجعه 
ــت محصوالت زراعى  ــات و آمار را در خصوص كش مى كنند و اطالع

كسب مى كنند.
چهارمحال و بختيارى يكى از استان هاى برتر كشور در حوزه توليدات 
زراعى و باغى است كه در توليد بسيارى از محصوالت كشاورزى و دامى 

رتبه برتر توليد را دارد.

چهارمحالى ها به زائران كربال 
در عراق خدمت رسانى مى كنند

كشف 20 ميليارد ريال كاالى قاچاق 
در چهارمحال و بختيارى

مدير كل جهاد كشاورزى:

آمارگيرى زراعى در 120 روستاى 
چهارمحال و بختيارى انجام مى شود

ــاى  ــت: تقاض ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
سرمايه گذارى خارجى در استان، 555 و نيم (555/5)

درصد رشد داشته است. 
ــبت دومين سالروز  ــتكى،به مناس ــليمانى دش قاسم س
ــتاندار چهارمحال و بختيارى،  انتصاب خود به عنوان اس
در نشست خبرى اظهار داشت: از ابتداى فعاليت دولت 
تدبير و اميد تاكنون، تقاضاى سرمايه گذارى داخلى در 

اين استان،رشد 200 درصدى را نشان مى دهد.
وى تاكيد كرد:ميزان سرمايه گذارى دولتى در چهارمحال 
و بختيارى در سال گذشته،حدود 111/94صدم درصد 
ــت. سليمانى  ــال 1392 داشته اس ــبت به س ــد نس رش
دشتكى افزود: پيگيرى و اجراى راه اندازى سه گاودارى 
ــرمايه گذارى  ــى، جزو تقاضاهاى س دو هزار و 500 راس
ــوب  ــاورزى چهارمحال و بختيارى محس در بخش كش
ــوز راه اندازى  ــدور مج ــح كرد: ص ــود. وى تصري مى ش
10 مگاواتى انرژى خورشيدى در چهارمحال و بختيارى، 
از اقدامات مهم در سرمايه گذارى بخش صنعت اين استان 
به شمار مى رود.استاندار چهارمحال و بختيارى اين استان 
را مستعد توليد آهك هيدراته به عنوان ماده اوليه توليد 
فوالد دانست و بيان داشت: اكنون اين محصول از خارج 
ــود، اما در اين حوزه تقاضاى سرمايه  ــور مى ش وارد كش

گذارى هفت هزار ميليارد ريالى در استان داريم. 
وى اضافه كرد: از ابتداى فعاليت دولت يازدهم تاكنون، 
براى رفع مشكل واحدهاى توليدى چهارمحال و بختيارى 
ــد توليدى  ــزار و 300 واح ــت تخصصى برگ 110 نشس
تعيين تكليف و همچنين موانع توليد 45 طرح برطرف 
شده است.سليمانى دشتكى عنوان داشت: رفع مشكالت 
ــردگان و بروجن و  ــيمى هاى ل مربوط به اجراى پتروش
ــن طرح ها طبق  ــرمايه گذار جديد در اي آغاز فعاليت س
ــتور وزير نفت، از ديگر اقدامات شاخص دولتمردان  دس
ــى رود.وى اظهار كرد:  ــمار م يازدهم در اين حوزه به ش
ــكيل و فعاليت اتاق فكر تدبير در توسعه چهارمحال  تش
و بختيارى و نمونه شدن اين اتاق در سطح كشور، نقش 
مهمى در كاهش مشكالت حوزه سرمايه گذارى و ايجاد 

ــتاندار چهارمحال  ــته است.اس تحول در اين بخش داش
ــت دولت تدبير و  ــه داد: در ابتداى فعالي و بختيارى ادام
اميد، بسيارى از واحدهاى توليدى استان تعطيل، نيمه 
ــن بودند كه با  ــد با ظرفيت پايي تعطيل و يا داراى تولي
ــورت  ــى ص ــى و كارشناس ــاى علم ــزى ه ــه ري برنام
ــد.وى بيان كرد:  ــكالت اين واحدها رفع ش گرفته، مش
ــال 1395، به عنوان دوران شكوفايى  ــت س نيمه نخس
ــذارى مهم در  ــرمايه گ ــرح هاى س ــردارى از ط بهره ب

چهارمحال و بختيارى محسوب مى شود.
ــخنان خود  ــتكى، در بخش ديگرى از س سليمانى دش
ــاره به رعايت توازن منطقه اى در انتصاب مديران  با اش
ــد: به همين منظور، در  چهارمحال و بختيارى يادآور ش
ــتگاه هاى اجرايى  انتصاب بخشداران و مديران كل دس

استان، از توان جوانان و بانوان استفاده شد.
ــازى و پرورش مديران  وى عنوان كرد: به منظور نيروس
ــتگاه هاى اجرايى  ــاير دس آينده، افزون بر 20 نيرو از س
ــدند. ــتاندارى منتقل ش ــال و بختيارى به اس چهارمح
استاندار چهارمحال و بختيارى،در بخش بعدى سخنان 
خود اذعان داشت: تمامى دستگاه هاى اجرايى موظفند 
ــتان تامين و از  ــدات داخل اس ــود را از تولي نيازهاى خ
خريد جنس در خارج استان خوددارى كنند.وى گفت:
ــات احتمالى موجود در  ــانه هاى گروهى، بايد تخلف رس
برخى دستگاه هاى اجرايى را با رعايت حفظ آبروى افراد 
اطالع رسانى كنند.سليمانى دشتكى اظهار داشت: انجام 
ــتانى  ــتگاه هاى اجرايى اس ــرزده از دس بازديد هاى س
ــد  ــت ارش ــات مديري ــى از اقدام ــتانى، يك و شهرس
ــاط  ــى نق ــتاى بررس ــارى در راس ــال و بختي چهارمح
ــتان ــه ادارى اس ــود در مجموع ــوت موج ــف و ق ضع

 به شمار مى رود. 
ــايل مربوط به طرح هاى  وى همچنين به پيگيرى مس
ــال و بختيارى  ــه اى چهارمح ــن حوض ــال آب بي انتق
ــت  ــاره و تأكيد كرد: در اين مدت، در دو حوضه بهش اش
ــتاندار  ــالف نظرهايى وجود داشت.اس آباد و گالب اخت
چهارمحال و بختيارى افزود: با پيگيرى هاى كارشناسى 

ــطح ملى  ــى در س ــاى تخصص ــت ه ــزارى نشس و برگ
ــورت علمى  ــكالت اين دو حوضه به ص ــتانى، مش و اس
ــراى طرح هاى  ــد.وى ،اج ــى و تا حدودى رفع ش بررس
ــخت گذر و محروم  ــتايى س ــانى به مناطق روس گازرس
ــات مهم دولت  ــارى را از ديگر اقدام چهارمحال و بختي
ــته،  ــال گذش ــالم و تصريح كرد: در س ــر و اميد اع تدبي
ــن حوزه  ــذارى در اي ــرمايه گ ــال س ــارد ري 540 ميلي
ــت:  ــان داش ــتكى بي ــليمانى دش ــورت گرفت.س ص
600 ميليارد ريال سرمايه گذارى در حوزه گازرسانى نيز 
ــزى  ــه ري ــده برنام ــال آين ــارى و س ــال ج در س

شده است.
ــانى به مناطق  وى اضافه كرد: اجراى پروژه هاى گازرس
ــخت گذر و محروم چهارمحال و بختيارى  روستايى س
ــالمت  ــا، افزايش س ــودى جنگل ه ــش ناب باعث كاه
ــتان ــت در اس ــاى محيط زيس ــت و ارتق ــط زيس محي

 شده است.
استاندار چهارمحال و بختيارى عنوان داشت: ارتقاى كمى 
ــتان در مدت فعاليت دولت  و كيفى راه هاى ارتباطى اس
يازدهم، تحول و انقالب بزرگى را در جاده هاى اين استان 

ايجاد كرده است.
ــاى ارتباطى چهارمحال  ــعه راه ه وى اظهار كرد:با توس
ــتان در بخش هاى  ــرعت توسعه اين اس و بختيارى، س
ــتكى ادامه داد:  ــليمانى دش مختلف افزايش مى يابد.س
برگزارى همايش فعاالن مؤثر در توسعه، تدبير در توسعه، 
ــرداران و شهداى استان، ارتقاى  برگزارى كنگره ملى س
شاخص هاى فرهنگى، تحول در زيرساخت هاى عمرانى، 
ــد  ــتفاده از نظرات صاحبنظران و فرهيختگان، رش اس
ــراى ارتقاى  ــون و تالش ب ــوزه هاى گوناگ اعتبارات ح
ــاى مختلف  ــوزه ه ــعه اى در ح ــاى توس ــاخص ه ش
ــال جارى دنبال و اجرايى  چهارمحال و بختيارى، در س

شده است.
ــال و بختيارى و  ــى در چهارمح ــووالن مل ــور مس حض
پيگيرى روند اجرايى طرح هاى استان، نقش مهمى در 

سرعت بخشى به پيشرفت اين طرح ها داشته است.

ابالغ
8/477 شــماره درخواســت: 9410460365300046 شــماره پرونــده: 
9409980365301211 شــماره بايگانى شــعبه: 941236 نظر به اينكه آقاى 
منصور عليزاده به اتهام ضرب و جرح عمدى، تهديد، ارعاب حســب شــكايت 
ناصر رحيمى فرزند على از طرف اين دادســرا در پرونده كالســه 941236 د 
34 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امر كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ 
انتشار آگهى در شعبه 34 داديارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاسخگويى 
به اتهام خويش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 
انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. در ضمن هزينه نشر آگهى از 
طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. م الف 21880 داديار شعبه 34 دادسراى 

عمومى انقالب اصفهان 
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه: 9409970352100904 شــماره پرونــده:  /482
9309980352101226 شماره بايگانى شــعبه: 931434 خواهان: خانم الهه 
نورمحمدى فرزند ابراهيم با وكالت آقاى سيد رضا موسويان فرزند سيد على 
به نشانى خيابان نيكبخت روبروى دادگســترى اصفهان مجتمع ادارى ماكان 
5 طبقه 4 واحد 42 خوانــده: آقاى محمد جهانگيرى مجهول المكان خواســته: 
طالق به درخواست زوجه گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه 
خواسته خواهان الهه نورمحمدى فرزند ابراهيم با وكالت سيدرضا موسويان 
به طرفيت آقاى محمد جهانگيرى فرزند محمدعلى صدور حكم طالق به لحاظ 
تحقق شــروط ضمن عقد مى باشــد خواهان توضيح به اســتناد سند ازدواج 
شــماره 5689 دفترخانه 130 حوزه ثبت اصفهان در تاريخ 1387/3/2 به عقد 
دائم خوانده درآمده لكن مدت پنج سال است كه شوهرش منزل مشترك را ترك 
كرده و فرزند مشترك را نيز با خود برده است بعد از چهار سال از طريق منزل 
پدرش محل ســكونت وى را پيدا نموده كه متوجه ازدواج مجدد وى شده و آن 
منزل را نيز ترك كرده و االن از محل سكونت وى اطالعى ندارد قبل از ترك منزل 
وى را كتك كارى مى نمود و اعتياد داشــته و خواستار صدور حكم طالق مى 
باشد خوانده عليرغم ابالغ از طريق انتشار آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و دفاعى ننموده اســت دادگاه جهت اصالح ذات البين و تحكيم مبانى خانواده 
موضوع را به داورى ارجاع كه خوانده از معرفــى داور امتناع نموده و تالش 
دادگاه و مركز مشــاوره در جهت اصالح امور زوجين موثر واقع نشده است 
دادگاه با توجه به شرح خواسته خواهان و سند نكاحنامه زوجين كه دليل رابطه 
زوجيت دائم فيمابين طرفين مى باشد و نظر به اينكه زوج برابر دادنامه شماره 
874-93/4/31 صادره از شعبه دوم شوراى حل اختالف به پرداخت نفقه در 
حق همسرش محكوم شده است كه برابر استعالم از شورى قطعى گرديده است 
از نظر دادگاه تحقق بند اول از شروط ضمن عقد مندرج در  نكاحنامه زوجين، 
محرز است و با وارد دانستن دعوى خواهان به استناد مواد 234- 237 و 1119 
قانون مدنى و ماده 26 قانون حمايت خانواده مصوب 91/12/1 حكم به احراز 
شرايط اعمال وكالت در طالق صادر و اعالم مى گردد خواهان مى تواند به يكى 
از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه نمايد و با بذل ربع سكه از مهريه خود در حق 
شوهرش و قبول مابذل از طرف وى خود را به طالق خلع مطلقه نمايد و پس از 
اجراى صيغه طالق با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شروط ضمن عقد، 
اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتًا و به وكالت از شوهرش امضاء نمايد. حضانت 
از فرزند مشــترك با توجه به تقاضاى زوجه به پدرش واگذار مى شود و حق 
مالقات مادر نيز قبال تعيين شده است زوجه قبال مهريه و نفقه خود را جداگانه 
مطالبه نموده و ادعاى مالى ديگرى مطرح ننموده است مدت اعتبار اجرايى اين 
حكم جهت مراجعه به دفترخانه طالق از تاريخ ابــالغ راى فرجامى يا انقضاى 

مهلت فرجام خواهى شش ماه خواهد بود. راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م 

الف 21885 رئيس شعبه 21 داددگاه عمومى حقوقى اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

8/370 شــماره: 1394/04/116058 نظر با اينكه تحديد حدود ششــدانگ يك 
درب باغ معروف سه رجلى دشت وژنه بخش كولى پالك شماره 668 فرعى از 
شماره 141- اصلى واقع در باغســتان پايين طرق جزء بخش 11 ثبت نطنز كه 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام خانم سكينه ابوفاضلى فرزند محمد و غيره 
در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1394/9/26 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشــار:1394/8/21 م الف: 23عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
مزايده اتومبيل

8/255 شــماره مزايده: 139404302003000020 به موجب پرونده اجرائى 
كالســه 9302229 يك دســتگاه اتومبيل ســوارى پژو پارس به رنگ ســفيد 
چهار ســيلندر به شــماره انتظامى 866 هـ 52 ايــران 77 با شــماره موتور 
12490249187 و شماره شاســى متعلق به آقاى مسعود خسروى فارسانى 
كه طبق نظر كارشــناس رســمى به مبلغ 230/000/000 ريال ارزيابى شده و 
به اظهار كارشناس رســمى دادگسترى الســتيكها 50 درصد سالم مى باشد 
گلگيرها جلو دو طرف خودرگى، درب ها فرورفتگى و ماليدگى و پشت صندوق 
عقب خوردگى دارد. و خودرو فوق در پاركينگ قلعه شــور بهارستان متوقف 
مى باشد، از ساعت 9 الى12 روز يكشــنبه مورخ 01394/9/8 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان ، بزرگمهر، خيابان هشت بهشت شرقى، 
ابتداى خيابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى طبقه چهارم از طريق مزايده به 
فروش مى رسد. مزايده از مبلغ 230/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقدا فروخته مى شد كه جهت شركت در مزايده واريز ده درصد از 
مبلغ پايه مزايده جهت شــركت در مزايده الزامى مى باشــد و كليه هزينه هاى 
قانونى و متفرقه به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداوصول 
خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى اعالم گردد مزايده روز 
ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. اين آگهى 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود در تاريخ 1394/8/21 چاپ و آگهى مى گردد. 

م الف 22137 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه: 9409970350501201 شــماره پرونــده:  /478
9409980350500098 شــماره بايگانــى شــعبه: 940117 خواهــان: آقاى 
عليرضا صالحى فرزند اسفنديار با وكالت خانم پويه پروانه فرزند ملك جمشيد 
به نشانى اصفهان، سه راه حكيم نظامى، به سمت فلكه ارتش جنب كاالى ست 
الكتريك بن بست شهيد عطايى ساختمان 71 طبقه دوم واحد سوم خوانده: آقاى 
كيوان اسكندرى دزكى فرزند غالمحسين مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه چك دادگاه 
نظر به اوراق و محتويات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشا راى مى نمايد. راى دادگاه در 
خصوص دعوى خواهان آقاى عليرضا صالحى فرزند اسفنديار با وكالت خانم 
پويه پروانه به طرفيت خوانده آقاى كيوان اسكندرى دزكى فرزند غالمحسين به 
خواسته مطالبه مبلغ 154/8000/000 ريال به استناد 5 فقره چك به شماره هاى 
1- 238022 مورخ 1393/8/22 . 2- 218082 مورخ 1393/11/02 . 3- 238025 

مورخ 1393/11/22 و 4- 238024 مورخ 93/9/22 و 5- چك 238023 مورخ 
93/10/22 و گواهيهاى عدم پرداخت بانك محال عليه دادگاه نظر به دادخواست 
تقديمى خواهان و تصوير مصدق مستندات ابرازى خواهان كه داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده نســبت خواهان مى نمايد و نظر به اينكه خوانــده با وصف ابالغ 
قانونى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعــى در قبال دعوى خواهان به 
عمل نياورده است فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 
198، 515 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چك حكم بــه محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 154/800/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/874/000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و خسارت دير كرد وفق 
شاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ صدور چكها لغايت زمان پرداخت وجه 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز ديگرقابل تجديد نظر در 
محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى باشــد. م الف 21904 رئيس شعبه پنجم 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

  : 9409970351201274شــماره پرونــده  8 شــماره دادنامه: /481
9409980351200270شــماره بايگانى شــعبه : 940306 خواهان:محســن 
نوروزى رنانى فرزند صادق به نشانى:اصفهان خ امام خمينى خ شريف رهنان 
پ 71 خواندگان:1- محمدرضا اســماعيلى فرزند غالم على بنشــانى:خمينى 
شهر خ شهيد مدنى فتح نو پ 16 2- حميدرضا صفرزاده آرانى فرزند قربانعلى 
بنشانى مازندران شهرستان بابلسر محمود آباد خ 20 ك . پ 47411131111 
خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخير تاديه 2- مطالبه خســارت دادرسى 
3- مطالبه وجه چك دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضا شــورا ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى 
مينمايــد. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محســن نــوروزى رنانى به 
طرفيت آقايان حميدرضا صفرزاده و محمدرضا اسماعيلى  به خواسته مطالبه 
مبلــغ530/000/000 ريال وجه چكهاى شــماره 992281 مــورخ 94/3/5 به 
مبلغ 200/000/000ريال به عهــده بانك تجارت و 60-247781-1457 مورخ 
94/03/25 بــه مبلغ 330/000/000 ريــال عهده بانك ملت  بــه انضمام مطلق 
خســارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد 
خواهان و گواهى عدم صادره توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خواندگان 
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 اســتناد مواد 310و313 قانون تجــارت و 198و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان( رديف اول صادر كننده 
و رديف دوم ضامن) به پرداخت مبلغ 530/000/000 هــزار ريال بابت اصل 
خواسته و 13/510/000 ريال بابت هزينه خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى درحق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف 
مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه وپس از 20روز

 قابل اعتراض دردادگاه تجديد نظر ميباشــد. م الف:21891 شــعبه 12دادگاه 
حقوقى اصفهان

ابالغ راى
  : 9409976825300727شــماره پرونــده  8 شــماره دادنامه: /480
9409986825300212شماره بايگانى شعبه : 940249 خواهان:مهدى حيدرى 
فروشانى فرزند عبدالمحمد به نشــانى:خمينى شهر بلوار توحيد كوچه توحيد 
پ 6 خواندگان:1- عبداله ظهيرى راد به نشــانى خ جى ايســتگاه ابر روبروى 

مسجد فروغى كوچه شهيد زمانى ساختمان يكتا ط اول2- شركت مانا مرغ با 
مديريت عاملى آقاى عبداله ظهيرى رادبه نشــانى خ جى ايستگاه ابر روبروى 
مسجد فروغى كوچه شهيد زمانى ساختمان يكتا ط اول خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه چك دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى مهدى حيدرى فروشانى فرزند عبدالمحمد بطرفيت عبداله ظهيرى 
راد فرزند بابا و شركت مانا مرغ اصفهان  به خواسته مطالبه مبلغ233/061/200 
ريال بابت يــك فقره  چك به شــماره 845451 مــورخ 93/10/15 به انضمام 
خسارت  هزينه دادرسى و تاخير تاديه به شرح دادخواست تقديمى دادگاه، با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات و رونوشت مصدق چك و 
گواهينامه عدم پرداخت صادره توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خواندگان 
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 310و313 قانون تجارت و 198و519و194وتبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالحى صدور چك و استفســاريه مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام حكم به محكوميت تضامنى خواندگان بــه پرداخت مبلغ 233/061/200 
هزار ريال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعى 
چك بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول بر اســاس نرخ اعالمى 
از سوى بانك مركزى كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى وصول 
خواهد گرديدو پرداخت كليه خسارات دادرسى وفق مقررات 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 و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بيست روز قابل تجديد نظر مركز اســتان اصفهان  است. م الف:21895 شعبه 

31دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

8/479 شــماره دادنامــه: 9409970350501156 شــماره پرونــده: 
9409980350500095 شماره بايگانى شــعبه: 940114 خواهان: آقاى على 
كاظم زاده فرزند حيدرعلى به نشــانى اصفهان، خ شــريعتى، نبش ك بابك، 
پ 156. خواندگان: 1- آقاى صمداله قالونــدى 2- آقاى احمد رضا قالوندى 
3- آقاى محمد جعفر بهرامى همگى مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
سفته 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه پس 
از بررســى محتويات پرونده ختم رســيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص دادخواســت آقاى على كاظم 
زاده فرزند حيدرعلى به طرفيت آقاى احمدرضــا قالوندى صمداله قالوندى 
محمد جعفر بهرامى به خواســته مطالبه وجه ســفته به مبلغ 300/000/000 
ريال به انضمام مطالبه خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه دادگاه 
با عنايت به محتويات پرونده و نظر به وجود ســفته و واخواســت آن در يد 
خواهان ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان داشته خوانده رديف اول به عنوان 
متعهد و خواندگان ديگر با امضاء ظهر سفته پرداخت آن را ضمانت نموده اند 
و عليرغم ابالغ حاضر شــده و دليلى بر پرداخت وجه سفته ها به دادگاه ارائه 
ننموده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 
198- 519-520 قانون آيئن دادرســى مدنى و ماده 329 قانون تجارت حكم 
به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 200/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 6/270/00 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه 
از مورخ 1394/2/7 لغايت اجراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين شعبه است. م الف 

21900 رئيس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 

رشد 555  درصدى 
تقاضاى سرمايه گذارى خارجى 

در چهـارمحال وبختيارى



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1728  پنجشنبه 21 آبان 1394  29 محرم 1437 8
خبر  خبر 

 شركت فورد يك روش جايگزين روباتيك براى كاربرد در تست هاى 
فيزيكى اتومبيل ها در اختيار شركت هاى خودروسازى قرار داده كه 

به آن ها آزادى عمل مى دهد.
ــركت ASI  است تا  ــركت فورد اعالم كرد در حال همكارى با ش ش
ــاند كه به خودروسازان  بسته هاى تست روباتيكى را به فروش برس
ــت اتومبيل هاى جديد مقاومت كنند.  كمك مى كند به هنگام تس
ــيون وسايل نقليه  ــركت متخصص در اتوماس شركت ASI يك ش
است كه در ايالت يوتا واقع شده است. اين بسته ها وسايل نقليه در 
ــرل از راه دورى تبديل مى كنند  حال توليد را به اتومبيل هاى كنت
ــتند. اين اتومبيل ها را  كه تا حدودى به فناورى خودران مجهز هس
ــيرى  ــى كرد كه با خطاى 1 اينچى مس مى توان طورى برنامه نويس
ــگر، از تصادف با عابران  ــتفاده از يك سرى حس را طى كرده و با اس
پياده و وسايل نقليه مجاور پيشگيرى كنند. اين موضوع براى تست 
ــختى مناسب است كه به  ــى در مسيرهاى س اتومبيل هاى آزمايش
ــازى گودال ها و موانع ديگرى كه در دنياى واقعى با  منظور شبيه س

آن ها روبه رو خواهند شد، طراحى شده اند.
هدايت اين اتومبيل هاى در حال توسعه به هنگام برخورد با چنين 
سطوحى مثل اين است كه كسى به صورت خود مشت بزند. در اين 
جا فرآيند اتوماسيون وارد صحنه مى شود؛ با نصب اين بسته فورد، 
ــازى مى تواند به اتومبيل اجازه دهد خودش  يك شركت خودروس

خودش را تست كند. 
ــوار اتومبيل شود و  ــى س ــد مهندس طبق گفته فورد، اگر الزم باش
خودش اتومبيل را هدايت نمايد، مى توان اين سيستم را به سرعت 
ــت ها بايد انجام  ــم بااليى از تس ــا زمانى كه حج ــال كرد؛ ام غيرفع
ــت را  ــود، اتومبيل مى تواند باال و پايين بپرد و تمام حركات تس ش
ــعى  بدون به خطر انداختن كمر و گردن كارمندان بيچاره اى كه س
ــاده كنند، انجام  ــتفاده در جاده ها آم مى كنند اتومبيل را براى اس

دهد.
همچنين شركت فورد اعالم نكرد كدام شركت ها تاكنون اين بسته 
ــفارش داده اند؛ اما اظهار داشته چند شركت سازنده تجهيزات  را س

اصلى سفارش اين بسته را داده اند.

ــده اند كه با طى كردن  ــاخت روباتى ش محققان چينى موفق به س
مسافتى در حدود 134 كيلومتر توانست ركورد جديدى را در كتاب 

گينس به نام خود ثبت كند.
ــيارى وارد بخش هاى مختلفى  در سال هاى اخير، روبات هاى بس
ــده اند، روبات هاى نگهبان، گارسون و ... اما  ــان ها ش از زندگى انس
ــوند تا  ــا از قابليت هاى جديدى برخوردار مى ش برخى از روبات ه
ــرده و تحول جديدى  ــترى را به خود جلب ك بتوانند نگاه هاى بيش
 Posts and ــگاه ــوزه رقم بزنند. محققان چينى دانش را در اين ح
Telecommunications واقع در شهرChongqing موفق 
ــدند. اين روبات  ــاخت روبات ورزشكارى با نام Xingzhe ش به س
ــافتى در حدود 134/03 كيلومتر توانست  ورزشكار با پيمودن مس

ركورد جديدى را در كتاب گينس به نام خود ثبت كند.
چهار پاى اين روبات چينى به گونه اى طراحى شده اند كه با كمك 
ــده دارد با يكديگر در  ــت روبات را برعه يك رايانه كه وظيفه هداي
ــده اند. قسمت بااليى اين روبات  ارتباط بوده و به يكديگر متصل ش
از يك جسم چهارگوش ساخته شده كه روى چهارپايه اى متحرك 
قرار گرفته است. اين روبات از مقاومت و همين طور سخت كوشى 
ــاير روبات ها برخوردار است كه باعث شده نگاه  بااليى نسبت به س
ــرعت بااليى  ــيارى را به خود جلب كند. Xingzhe  از س هاى بس
برخوردار نيست و براى ثبت اين ركورد بايد در حدود 54 ساعت و 34 
دقيقه راه مى رفت كه اين استقامت و پيوستگى در راه رفتن يكى از 
ــود. ركورد قبلى  ــوب مى ش ــاى متمايز اين روبات محس ويژگى ه
ــط روبات ها متعلق به روبات  ــده توس ــافت طى ش ــترين مس بيش
 Cornell بود كه توسط محققان دانشگاه Ranger چهارپايى با نام
ساخته شده و توانسته بود مسافتى در حدود 65/18 كيلومتر را طى 
ــروژه مى گويد :  ــن روبات در رابطه با اين پ كند. يكى از طراحان اي
«هدف از طراحى اين روبات را مى توان در افزايش مقاومت و همين 
ــت تا بتوان در آينده به  طور بهره ورى بهتر روبات ها از راه دور دانس

ساخت روبات هاى متفاوتى دست يافت.»

به كارگيرى روبات ها در تست هاى 
فيزيكى اتومبيل ها

با طى مسافت 134 كيلومترى؛

روبات چهارپا ر،كورد جديد گينس را 
به دست آورد

ــخيص اجزا در ابعاد  ــت براى تش كروماتوگرافى راهى اس
نانومترى، با دقتى در حد و اندازه مولكولى و مدت ها پيش 
ــايى مواد به كار  ــكل گيرى فناورى نانو، براى شناس از ش
ــيم،  ــته باش ــا هم داش ــد مولكول ب ــر چن ــت. اگ مى رف
كروماتوگرافى تشخيص مى دهد غلظت آنها چقدر است. 
ــزاى مخلوط با  ــازى اج ــاس كار كروماتوگرافى جداس اس
ــرعت متفاوت حركت مولكول هاى مختلف  استفاده از س
در محيط يكسان و با انرژى اوليه مشابه است. دستگاه هاى 
ــول مختلف را  ــرفته، ميليون ها مولك كروماتوگرافى پيش
ــايى مى كنند و  ــر مخلوط به راحتى شناس در يك ميليمت
ــگران فناورى نانو مى توانند به كمك اين روش ها  پژوهش
ــكالت خود را در شناسايى مواد  ــمت عمده اى از مش قس
ــتفاده رفع كنند. كروماتوگرافى به عنوان يكى از  مورد اس
ــامل چند  ــى كارآمد در نانو فناورى، ش روش هاى آزمايش
ــت: كروماتوگرافى كاغذى، كروماتوگرافى ژلى و  روش اس
كروماتوگرافى گازى از جمله روش هايى هستند كه در اينجا 
با آنها آشنا مى شويم. دقت كنيد كه زمان، عامل كنترل ما 
بر انتخاب ذراتى است كه با سرعت هاى مختلف در محيط 

كروماتوگرافى توزيع مكانى مى  يابند.
ريشه لغوى كروماتوگرافى

 grophein ــى رنگ و در زبان يونانى chroma به معن
به معنى نوشتن است.كروماتوگرافى پُركاربردترين شيوه 
جداسازى تجزيه اى است كه در تمام شاخه هاى علوم به كار 
مى رود. كروماتوگرافى گروه گوناگون و مهمى از روش هاى 
ــود و امكان مى دهد تا اجزاى  ــامل مى ش ــازى را ش جداس
سازنده نزديك به هِم مخلوط هاى كمپلكس را جدا، منزوى 
و شناسايى كند. بسيارى از اين جداسازى ها به روش هاى 

ديگر نا ممكن است.
سير تحولى رشد

ــط  ــال 1903 توس اولين روش هاى كروماتوگرافى در س
ميخائيل سوئت ابداع و نام گذارى شد. او از اين روش براى 
ــتفاده كرد. ريچارد الرنس و جان  جداسازى مواد رنگى اس
ــان در زمينه  ــال 1952 به پاس اكتشافات ش آرچر در س

كروماتوگرافى جايزه نوبل گرفتند.
توصيف كروماتوگرافى

ــتم ها و  كروماتوگرافى را به علت اينكه دربرگيرنده سيس
تكنيك هاى مختلفى است نمى توان به طور مشخص تعريف 
كرد. اغلب جداسازى ها بر مبناى كروماتوگرافى و بر روى 
مخلوط هايى از مواد بى رنگ از جمله گازها صورت مى گيرد.

كروماتوگرافى متكى بر حركت نسبى دو فاز است. يكى از 
ــاكن ناميده مى شود  اين فازها بدون حركت است و فاز س
ــد. اجزاى يك مخلوط به  و ديگرى را فاز متحرك مى نامن
وسيله جريانى از يك فاز متحرك از داخل فاز ساكن عبور 
داده مى شوند و جداسازى بر اختالف در سرعت مهاجرت 

اجزاى مختلف نمونه استواراست.
روش هاى كروماتوگرافى

روش هاى كروماتوگرافى، بر حسب ماهيت فاز متحرك و 
سپس بر حسب ماهيت فاز ساكن، ممكن است جامد، مايع 
ــند. بدين ترتيب، فرآيند كروماتوگرافى به چهار  و گاز باش
بخش اصلى تقسيم مى شود. بايد گفت كه اگر فاز ساكن، 

مايع باشد كروماتوگرافى را تقسيمى مى نامند.
روش هاى كروماتوگرافى مى توانند جداسازى هايى را كه 
به روش هاى ديگر خيلى مشكل اند، به انجام برسانند. زيرا 
ــام، در جريان  اختالف جزئى موجود در رفتار جزئى اجس
عبور آنها از يك سيستِم كروماتوگرافى چند برابر مى شود. 
هر چه اين اختالف بيشتر شود، قدرت جداسازى بيشتر و 
براى انجام جداسازى نياز كمترى به وجود اختالفات ديگر 
خواهد بود. مزيت كروماتوگرافى نسبت به ستون تقطير اين 

است كه به آسانى مى توان به آن دست يافت. با وجود اينكه 
ممكن است چندين روز طول بكشد تا يك ستون تقطير به 
حداكثر بازده خود برسد، ولى يك جداسازى كروماتوگرافى 
ــاعت انجام گيرد.  مى تواند در عرض چند دقيقه يا چند س
يكى از مزاياى برجسته روش هاى كروماتوگرافى اين است 
ــتند. به اين معنى كه احتمال تجزيه مواد  كه آنها آرام هس
جداشونده به وسيله اين روش ها در مقايسه با ساير روش ها 
كمتر است. مزيت ديگر روش هاى كروماتوگرافى اين است 
كه تنها مقدار بسيار كمى از مخلوط براى تجزيه الزم است. 
ــازى  ــاى تجزيه اى مربوط به جداس به اين علت، روش ه
ــاس ميكرو و نيمه ميكرو  كروماتوگرافى مى توانند در مقي
انجام گيرند. روش هاى كروماتوگرافى ساده، سريع و وسايل 
مورد لزوم آنها ارزان هستند. اجزاى مخلوط هاى پيچيده را 

به كمك اين روش ها مى توان از يكديگر جدا كرد.
انتخاب بهترين روش كروماتوگرافى

ــز در موارد واضح  ــوع روش كروماتوگرافى به ج انتخاب ن
ــازى گازها) عموما  (مانند كروماتوگرافى گازى در جداس
تجربى است. زيرا هنوز هيچ راهى براى پيش بينى بهترين 
روش براى جداسازى اجسام، مگر در چند مورد ساده وجود 

ندارد.
 در ابتدا روش هاى ساده ترى مانند كروماتوگرافى كاغذى 
و اليه نازك امتحان مى شوند. در صورتى كه با اين روش ها 
به طور مستقيم قادر به جداسازى باشند، جداسازى را بايد 
به وسيله آنها صورت داد. در غير اين صورت، از روش هاى 

پيچيده تر استفاده مى شود.
ــاال (HELC)، وقتى كه  ــع با كارايى ب كروماتوگرافى ماي
روش هاى ساده فاقد كارايى الزم هستند، مى تواند جوابگو 
ــمندان دريافتند كه بهترين نوع به خاطر  باشد. ولى دانش

دقيق تر بودن كروماتوگرافى ژلى است.

ــان موفق به  ــركت دانش بني ــان در يك ش  محقق
ــن خودرو با عنوان كروز  طراحى و ساخت يك آپش
كنترل شدند كه مى تواند سرعت خودرو را ثابت نگه 

دارد و قابل نصب بر روى همه خودورها است.
حوريه مزدارانى، مدير عامل يك شركت دانش بنيان 
و مجرى طرح «سيستم كروز كنترل خودرو» گفت: 
ــت كه براى آسودگى  ــتمى اس كروز كنترل، سيس
ــيرهاى طوالنى به كار  ــى در مس به هنگام رانندگ

مى رود. 
ــرعت خودرو در  ــتم  امكان تثبيت س در اين سيس
ــتفاده از پدال گاز فراهم  ــرايط مختلف بدون اس ش
شده است.وى با بيان اينكه اين آپشن خوردو قابل 
نصب بر روى همه خودروهاست، اظهار داشت: كروز 
ــيرهاى  ــرعت خودرو در مس كنترل، كار كنترل س

طوالنى و اتوبان ها را انجام مى دهد.
ــتم گفت:  ــه مزاياى اين سيس ــاره ب مزدارانى با اش
ــى، جلوگيرى  ــايش به هنگام رانندگ راحتى و آس
ــتفاده  ــاز، اس ــرعت مج ــودآگاه از س ــور ناخ از عب
ــا دريچه  ــرعت در خودروهاى ب ــت س از محدودي

ــوخت از مزاياى  ــرف س ــش مص ــى و كاه گاز برق
ــمار  ــتم كروز كنترل در خودرو به ش كاربرد سيس
مى روند. وى با بيان اينكه در اين شركت به صورت 
ــرل را توليد  ــروز كنت ــتم هاى ك ــى سيس سفارش
ــركت  ــا كنون به يك ش ــوان كرد: ت مى كنيم، عن
خودروسازى 250 كروز كنترل را تحويل داده ايم 
ــترى  ــاس تقاضاى مش تا بعد از خريد خودرو بر اس
ــود. وى با بيان اينكه  بر روى اتومبيل شان نصب ش
ــود دارند و  ــروز كنترل وج ــاى خارجى ك نمونه ه
ــوند،  ــاال نصب مى ش ــر روى خودروهاى مدل ب ب
ــاى خارجى  ــان كرد: نصب اين نمونه ه خاطرنش
ــكالتى را به وجود  ــاى ايرانى مش بر روى خودروه
ــى تواند كامال  ــتم ايرانى م مى آورد كه اين سيس

كاربردى و به صرفه تر باشد.
ــتم كروز  ــالوه بر اينكه سيس به گفته مزدارانى، ع
ــمند، پژو پارس، رانا،  كنترل بر روى خودروهاى س
ــت مى توان  ــدر 90، قابل نصب اس 206، 405، تن
ــا گاز برقى نيز ــك ب ــاى اتوماتي آن را در خودروه

 به كار برد.

محققان نوع جديدى از بدافزار اندرويد را در 
ــايى كردند كه  هزاران برنامه كاربردى شناس
از عناوين معروفى مانند فيس بوك، توييتر و 
Snapchat سوء استفاده مى كند. همچنين 
امكان حذف اين بدافزار تقريبا وجود ندارد و 

كاربر بايد دستگاه خود را تعويض كند.
ــن همراه،  ــركت هاى امنيتى تلف يكى از ش
 trojanized ــد را ــزار جدي ــن بداف اي
ــت.  بردارهاى خرابكار  adware ناميده اس
ــر را از روى  ــردى معتب ــاى كارب ــه ه برنام
ــد و آنها را  ــى برمى دارن ــگاه گوگل پل فروش

ــته بندى مجدد  همراه با اين تبليغ افزار، بس
ــگاه هاى متفرقه قرار  مى كنند و روى فروش
ــرب را از روى  ــه مخ ــى دهند.كاربر برنام م
ــگاه متفرقه نصب مى كند و اين برنامه  فروش
ــراه را  ــتم تلفن هم ــى كامل سيس دسترس
ــت مى آورد و راه هايى را براى هكرها  به دس
ــالت جديدى را  ــا بتوانند حم باز مى كند ت

راه اندازى كنند.
اين برنامه ها ميزبان تبليغ افزارهايى هستند 
كه پول زيادى را براى مهاجمان جمع آورى 
مى كنند. تاكنون آلودگى دستگاهى به اين 

تبليغ افزار گزارش نشده است.
ــه  ــرد ك ــالم ك ــى اع ــركت امنيت ــك ش  ي
ــزار اندرويدى  ــواده بداف ــه خان ــل س حداق
ــزار  ــغ اف ــان تبلي ــه ميزب ــد ك ــود دارن وج
 Shuanet، هستند. اين سه خانواده شامل
 Shi�yBug ــوان ــه عن ــه ب Kemoge ك
ــا  Shudun ي ــود و  ــى ش ــناخته م ش

GhostPush هستند.

ــبك و محكم  ــوت به قدرى س تار عنكب
ــت كه از آن براى ساخت جليقه هاى  اس
ضدگلوله و پروتزهاى مصنوعى استفاده 
ــركت ژاپنى با  ــود و اكنون يك ش مى ش
موفقيت توانسته تار عنكبوت مصنوعى 

را از پروتئين  تهيه كند.
 North ــركت ــركت Spiber و ش ش
ــول  ــن محص ــاخت اي ــراى س Face ب
ــه Moon Parka (نيم تنه  ــوم ب موس
ماه) با يكديگر همكارى كرده اند. نمونه 
ــاخت آن ها از يك ماده خارجى  پيش س
درخشان از جنس تار عنكبوت مصنوعى 

QMONOS برخوردار است.
ــش  ــود را از درخش ــام خ ــن لباس ن اي
ــاره اى به  مهتاب مانندش و همچنين اش

برنامه آپولو گرفته است.
رنگ اين لباس نيز به تقليد از رنگ گوى 
ــار تنيدن  ــوت در حال ت ــى عنكب طالي
ــت. اگرچه پارچه هاى  ــده اس ساخته ش

ــاخته  ــار عنكبوت واقعى س ــادرى از ت ن
ــى كه در  ــده اند، اما عنكبوت ها زمان ش
ــرار مى گيرند، معموال  جاى محدودى ق

يكديگر را مى كشند.
ــادى  ــات زي ــركت Spiber اطالع ش
ــرده اما در  ــدش ارائه نك در مورد فرآين
بيانيه اى خبرى اعالم كرد كه پروتئين ها 
ــر ميكروبى  ــق يك فرآيند تخمي از طري

ايجاد مى شوند.
ــا مى تواند جايگزين  پرورش پروتئين ه
ــى بر نفت  ــراى مواد مبتن قابل دوامى ب
ــد كه  ــتر باش ــون و پلى اس ــد نايل مانن
ــلطه خود  لباس هاى اجرايى را تحت س

دارند.
پوشاك Moon Parka تا سال آينده 
ــركت  ــد. ش ــازار ژاپن خواهد ش وارد ب
ــى براى آن  North Face هنوز قيمت
ــم نخواهد ــرده اما احتماال ك تعيين نك

 بود.

آپشن تثبيت ســرعت خودرو 
در مسيـرهاى طـوالنى سـاخته شـد

شناسايى نوع جديدى از بدافزار اندرويد 
در هزاران برنامه كاربردى

تـوليد پـوشـاك
 از تـار عنكبـوت مصنـوعى

ــگاه صنعتى اميركبير از افتتاح برج فناورى   رييس دانش
اين دانشگاه در آينده نزديك خبر داد.

سيداحمد معتمدى در افتتاحيه اولين كنفرانس مهندسى 
ــدار گفت: اهدافى  ــبز براى آينده پاي و تكنولوژى هاى س
ــعه پايدار در دنيا مطرح مى شود بسيار  كه در زمينه توس
آرمانى و وسيع هستند كه تقريبا تمامى زمينه ها را شامل 

مى شود.
وى با بيان اينكه ايجاد زندگى سالم و ارتقاى سالمت افراد 
ــعه پايدار، مدنظر قرار  ــت كه در توس نيز ديگر هدفى اس
ــگاه با توجه به اهميت  ــان كرد: اين دانش دارد، خاطرنش
مقوله سالمت، اقدامات خود در اين زمينه را در دانشكده 
ــكده هاى مرتبط پيگيرى  ــكى و پژوهش مهندسى پزش

مى كند.
معتمدى اظهار داشت: تامين دسترسى و مديريت پايدار 
آب و سيستم فاضالب براى همه نيز از ديگر اهداف توسعه 
ــگاه اميركبير، تحقق اين هدف را  ــت كه دانش پايدار اس
ــط دنبال  ــى مرتب ــكده عمران و مراكز پژوهش در دانش

مى كند.
وى  با بيان اينكه دانشگاه اميركبير، پنج الى شش محور 
ــى فعاليت  ــعه پايدار را به عنوان رويكردهاى اساس توس
خود در حوزه هاى آموزشى، پژوهشى و فناورى تعريف و 
مشخص كرده است، افزود: البته اين امر، به معناى ناديده 
ــت بلكه جهت گيرى هاى ما  گرفتن ساير زمينه ها نيس

ــت و نيازهاى واقعى  با توجه به اولوي
كشور را مشخص مى كند.

ــان دادن به  معتمدى بيان كرد: پاي
ــكاالت در  فقر در تمام حاالت و اش
همه جا، يكى از اهداف توسعه پايدار 
به شمار مى رود كه بسيار آرمانى به 
ــد. البته حركت در اين  نظر مى رس
مسير، يكى از اهداف دانشگاه ها در 

تمام دنياست.
تعريف پـروژه هوشمندسـازى 

شبكه برق كشور
ــر يادآور  ــگاه اميركبي رييس دانش
شد: تامين دسترسى به انرژى قابل 
ــرون به صرفه براى  اتكا، پايدار و مق
همگان به عنوان ديگر هدف تعيين 
ــوب  ــعه پايدار محس ــده در توس ش
مى شود. اين دانشگاه در اين زمينه 
ــام داده  ــرى انج ــز اقدامات موث ني

ــازى  ــف پروژه هوشمندس كه تعري
شبكه برق كشور توسط گروه قدرت 
ــى برق از جمله ــكده مهندس دانش

آنهاست.
وى تاكيد كرد: ايجاد زيرساخت هاى 
ــوان يكى  ــوآورى به عن پژوهش و ن
ــدار  ــعه پاي ــداف توس ــر از اه ديگ
ــد در اين  ــا باي ــت كه م ــرح اس مط
ــدى ترى  ــاى ج ــه حركت ه زمين
ــبختانه براى  ــته باشيم و خوش داش
ــاورى و  ــداث برج فن تحقق آن، اح
ــد و شركت هاى  افزايش مراكز رش
ــتور كار خود  دانش بنيان را در دس

قرار  داده ايم.
ــز  ــار مراك ــش آم ــدى، افزاي معتم
ــى  ــر ط ــگاه اميركبي ــد دانش رش
ــم  فراه و  ــته  گذش ــال  س دو 
ــراى  ب ــب  ــه مناس آوردن زمين

ــه اقدامات  ــان را از جمل ــركت هاى دانش بني ــد ش رش
ــاى نوآورانه ارزيابى  ــگاه از فعاليت ه حمايتى اين دانش

كرد.
وى يادآور شد: برج فناورى دانشگاه صنعتى اميركبير به 

زودى افتتاح خواهد شد.
ضـرورت تغيير جهت گيرى ها به سـمت توسـعه 

پايدار
بهرام ناصرنژاد، رييس  دانشكده مهندسى شيمى دانشگاه 
ــت: هر روز فعاليت  صنعتى اميركبير در ادامه اظهار داش
ــت ومى توان   ــد پيدا كرده اس ــى در دنيا رش هاى صنعت
ــوارض اين  ــى را از جمله ع ــت محيط آلودگى هاى زيس

پديده دانست.
 وى فزود: سازمان ملل متحد در سال 1987 كميسيونى 
ــكيل  ــتى تش ــور توجه به مخاطرات محيط زيس به منظ
ــت گيرى هاى  ــع مختلف توصيه كرد جه داد و به صناي
ــعه پايدار و فرآيندهاى سبز تغيير ــمت توس خود را به س

 دهند.
ناصرنژاد خاطرنشان كرد: دانشگاه  صنعتى اميركبير نيز 
سال هاست دستيابى به اهداف توسعه پايدار را به عنوان 
شعار و رويكرد اصلى خود قرار داده و برگزارى كنفرانس 
مهندسى و تكنولوژى هاى سبز براى آينده پايدار نيز در 
مسير تحقق اولويت هاى كشور و دانشگاه، در دستور كار 

قرار گرفته است.
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افتتاح برج فناورى دانشگاه اميركبير در آينده اى نزديك
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خبر اخبار كوتاه

  مديرعامل مجتمع نساجى آسايش آران وبيدگل براى چهارمين بار به 
عنوان صادر كننده نمونه فرش ماشينى كشور معرفى شد.

رييس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بيدگل با اعالم اين خبر گفت: 
محمدتقى رحمانى مديرعامل مجتمع نساجى آسايش از سوى وزارت 
ــورى انتخاب  صنعت، معدن وتجارت به عنوان صادركننده نمونه كش
ــال هاى 1392-1390و 1389نيز به عنوان  ــد. اين صنعتگر در س ش

صادركننده نمونه كشورشناخته شده بود.
ــان كرد: اين مجتمع نساجى داراى مهر  حسين حاجى زاده خاطرنش
استاندارد ملى و هم چنين گواهينامه تحقيق و توسعه از وزارت صنعت، 
ــت و محصوالت آن به كشورهاى عراق، افغانستان،  معدن و تجارت اس

آذربايجان، چين، استراليا، روسيه،كانادا و شرق آسيا صادر مى شود.
ــايش با توليدساليانه 3/5ميليون  وى با بيان اينكه مجتمع نساجى آس
ــال21ميليون دالر ارزآورى داشته،  ــنل، امس مترمربع و 500 نفر پرس
تصريح كرد: امسال از57 شركت و صادركننده نمونه كشورى در صنايع 
ــايش آران و بيدگل در صنعت نساجى به  مختلف، مجتمع نساجى آس

عنوان نمونه كشورى انتخاب شده است.
آران و بيدگل با توليد ساليانه45 ميليون متر مربع فرش ماشينى، قطب 

توليد فرش ماشينى كشور است.

امام جمعه بادرود گفت: امربه معروف و نهى از منكر مختص يك گروه 
و يا يك فرد خاصى نيست و همه بايد در زمينه امربه معروف و نهى 

از منكر فعاليت كنند.
 سومين نشست شوراى فرهنگ عمومى بادرود با دستور كار اخالق 
و فرهنگ عمومى جامعه و با رويكرد اعتماد اجتماعى امربه معروف و 
نهى از منكر، انضباط اجتماعى، قانون گرايى و رعايت حقوق ديگران 

در دفتر امام جمعه بادرود برگزار شد.
ــالم  عليرضا قاسمى؛ امام جمعه و  در ابتداى اين نشست حجت االس
رييس شوراى فرهنگ عمومى بادرود ضمن تقدير و تشكر از حضور 
ــجاد(ع) اشاره كرد و گفت:  ــورا به حديثى از امام س فعال اعضاى ش
ــروه و يا يك فرد خاصى  امربه معروف و نهى از منكر مختص يك گ
نيست و همه بايد در زمينه امربه معروف و نهى از منكر فعاليت كنند.
وى به توصيف پيامبر گرامى اسالم(ص) در قرآن پرداخت و افزود: 
خداوند در قرآن كريم پيامبر اسالم(ص) را با عنوان «انك لعلى خلق 
العظيم» يعنى اى پيامبر به درستى كه تو در قله اخالق و كرامت قرار 
دارى مورد خطاب قرار مى دهد.امام جمعه بادرود به ويژگى هاى بارز 
ــان كرد: پيامبر(ص) بسيار اهل عفو،  پيامبر اشاره  كرده و خاطر نش
ــت و مهربانى و همچنين مصداق كلى امربه معروف و نهى از  گذش

منكر بودند.
ــاره مردم و غيبت از  وى همچنين نگهدارى زبان از حرف زدن درب
ــان است و سوم بكا و  ــعادت انس آن ها و ادامه دادن هر آنچه مايه س
گريه شديد انسان را موجبات نجات در آخرت دانست.در ادامه اين 
نشست حسين آقادوستى، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرستان 
نطنز ضمن تقدير و تشكر از شوراى اسالمى شهر بادرود در برگزارى 
ــنواره انار بادرود به ضرورت اجراى با دقت و وسواس  ــب جش مناس
ــرده و گفت: پايندگى و  ــاره  ك خاص امربه معروف و نهى از منكر اش
ــالم در گرو امربه معروف و نهى از منكر است و با  بالندگى احكام اس
دقت كامل و اجراى قاطع اين دوشاخه بزرگ از فروع اسالم، مى توان 
بدعت ها را نابود و سنت پيامبر اكرم(ص) را زنده كرد و محيطى سالم 
پديد آورد. وى در ادامه افزود: ائمه جماعات و فرماندهان بسيج در 
مساجد و پايگاه ها بايد در فعاليت هاى فرهنگى طبق فرموده رهبر 
ــند و در طول سال براى اجراى  معظم انقالب همكارى داشته باش
ــازنده فرهنگى برنامه ريزى داشته باشند.در پايان نيز  برنامه هاى س
على مشربى، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نطنز 
ضمن گرامى داشت 14 آبان روز فرهنگ عمومى به اعضاى شورا، به 
توجه كامل به منويات مقام معظم رهبرى در خصوص سبك زندگى 
ــات رهبر معظم انقالب در مورد سبك  اشاره  كرده و گفت: فرمايش
زندگى بايد سرلوحه زندگى تمام خانواده هاى ايرانى قرار گيرد و به 

آن عمل كنند.

امام جمعه بادرود:
ضرورت مشاركت همگانى مردم در 
اجراى امربه معروف و نهى از منكر

صنعتگر آران و بيدگل صادركننده 
نمونه كشور شد

ــر در مجلس  ــادرود و قمص ــده مردم نطنز، ب نماين
ــاون راه  ــالمى گفت: در پى بازديد مع ــوراى اس ش
ــازى از شهرستان نطنز  روستايى وزير راه و شهرس
14 طرح اجرايى در حوزه راه براى شهرستان نطنز 

تصويب شد.
ــرد: راه ها يكى از مهم ترين   محمد فيروزى اظهار ك
نيازهاى انسان براى رفت وآمد و ارتباط با يكديگر در 

جامعه محسوب مى شود.
وى در ادامه افزود: يكى از فعاليت ها در كميسيون 
عمران مجلس پى گيرى وضعيت راه هاى كل حوزه 
انتخابيه و به ويژه راه هاى روستايى بوده و با حمايت 
دولت و به  ويژه وزير راه و معاونينش اعتبارات خوبى 
در حوزه راه سازى و به سازى راه هاى حوزه انتخابيه 

اختصاص داده  شده است.
نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر خاطر نشان كرد: 
البته قسمتى از اين اعتبارات به اختصاص قير رايگان 
ــاركت دهيارى ها و شوراها در  از طرف دولت و مش
انجام آسفالت بوده است.وى در ادامه اظهار داشت: با 
توجه به فعاليت هاى انجام  گرفته و مطالعه و بررسى 
توسط كارشناسان شهرستان نطنز هنوز راه هايى در 
ــت كه نياز به روكش آسفالت  سطح شهرستان هس

ــازى دارد.فيروزى تصريح كرد: از  و همچنين بهس
چند ماه قبل و با همكارى فرماندار و رؤساى ادارات 
مرتبط، شهرداران و دهياران روستاهاى شهرستان 

كمبودهاى حوزه راه احصا شد.
ــى و تخصيص اعتبار  وى اذعان داشت: براى بررس
ويژه رسما از مهندس ميرشفيع معاون راه روستايى 
ــازى دعوت رسمى به عمل آمد تا  وزير راه و شهرس

وى شخصا و از نزديك مشكالت را بررسى كند.
ــران مجلس  ــيون عم ــه كميس عضو هيات رييس
ــاون  ــا ورود مع ــرد: ب ــان ك ــالمى بي ــوراى اس ش
وزير راه و همچنين مديركل راه و شهرسازى استان 
اصفهان و مسووالن اين شهرستان از راه هاى نطنز، 
امامزاده آقاعلى عباس، بادرود، خالدآباد، طرق رود، 
ــاد، ده آباد،  ــياب، فمى، متين آب عباس آباد، سرآس
ــپيدان، صالح آباد، هنجن و  ــران، اس اريسمان، نس
ابيانه بازديد به عمل آمد.وى در ادامه يادآور شد: در 
اين بازديد پروژه هايى كه نيازمند روكش آسفالت، 
ــازى بودند مورد بازديد قرار گرفته  بهسازى و نوس
ــازى  ــراى اجراى عمليات حوزه راه س و 14 پروژه ب

مصوب شد.
ــريح پروژه هاى مصوب اظهار كرد:  فيروزى در تش

ــير خروجى نطنز به طرق رود،  روكش آسفالت مس
ــگاه پيام نور  ــفالت ورودى نطنز از دانش روكش آس
ــفالت بلوار ورودى  ــهر نطنز، روكش آس به مركز ش
طرق رود، روكش آسفالت مسير ابيازن به ميالجرد، 
ــتان به اسپيدان نطنز  تكميل جاده خرم آباد اردس
ــياب از  ــفالت ابيانه و هنجن به سرآس و روكش آس
ــفر امروز معاون وزير راه بود.وى  جمله مصوبات س
ــمان به جايگاه سى ان جى  ــفالت اريس روكش آس
ــفالت بلوار اصلى شهر  و جاده ترانزيت، روكش آس
خالدآباد، تكميل باند دوم جاده خالدآباد به ده آباد، 
روشنايى ميدان معلم به طرف عباس آباد و ايستگاه 
ــاده بادرود به  ــادرود، روكش و تعريض ج راه آهن ب
ــر تا فلكه  ــفالت بلوار الغدي ــاد، روكش آس عباس آب
ــفالت مسير بادرود به  امام خمينى(ره) بادرود و آس
امامزاده آقا على عباس را از ديگر مصوبات اين سفر 

برشمرد.
اين عضو كميسيون عمران مجلس ابراز اميدوارى 
كرد كه به زودى عمليات اين پروژه ها آغاز شود تا از 
مشكالت مردم شريف منطقه كاسته و با تكميل و 
به سازى اين جاده ها شاهد خطرات كمترى از لحاظ 

تصادف و حادثه هاى ديگر باشيم.

ــتان تيران و  ــبكه بهداشت و درمان شهرس مدير ش
ــد در تيران و كرون  كرون گفت: محموله دوغ فاس
ــى اظهار كرد: طى اجراى  توقيف شد.جمشيد اويس
ــت و  ــبكه بهداش ــت محيط ش طرح ضربت بهداش
ــتان يك محموله دوغ تاريخ گذشته  درمان شهرس
ــتان توقيف  ــد لبنيات در شهرس در يك واحد تولي
ــش  ــزود: در اين محموله ش ــد.وى اف ــدوم ش و مع
ــزار و 200 بطرى ــرى 1/5 ليترى و يك ه هزار بط

 

ــى دوغ تاريخ مصرف گذشته توسط  ــى س 250 س
ــت محيط شبكه  ــان بهداش ــان و بازرس كارشناس
ــرون طبق نظر كتبى  ــت و درمان تيران و ك بهداس
دادستان شهرستان معدوم شد .مدير شبكه بهداشت 
ــتان تيران و كرون خاطرنشان كرد:  و درمان شهرس
شهروندان قبل از خريد حتما به تاريخ توليد و انقضاى 
مواد غذايى دقت كنند و در صورت مشاهده تخلف 

با سامانه 1490 تماس گرفته و اطالع رسانى كنند.

محموله دوغ فاسد 
در تيران و كرون

 توقيف شد

ابالغ راى
8/485 شماره پرونده: 93-1061 شــماره دادنامه: 1869-93/11/5 خواهان: 
رضا ثابت پور به نشــانى ضلع جنوبى غربى، ميدان شــهداء، گاراژ شــهداء، 
تراشكارى ثابت پور به وكالت محمد بهارســتانى يزدى، به نشانى اصفهان، خ 
محتشم كاشــانى، 300 متر مانده به خ وحيد، پ 11 دفتر وكالت آقاى محمدعلى 
بكتاشيان خوانده: خديجه سادات محمدى شيخ شبانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه چك 946239 گردشــكار: شورا با عنايت 
به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى رضا ثابت پور به طرفيت 
خانم خديجه سادات محمدى شيخ شبانى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ريال وجه يك فقره چك به شماره 946239 به انضمام مطلق خسارت قانونى با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
با ابالغ قانونى در جلســه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه 
ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه مستندا به مواد 
198-515-519- 522 قانون آ.د.م حكــم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 93/5/15 
تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همين مرجــع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتــراض در محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد

 م الف: 21875 قاضى شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان

ابالغ راى
8/486 كالســه پرونــده: 94-788 شــماره دادنامــه: 1127-94/7/12 مرجع 
رسيدگى شعبه ســى و ســوم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول 
ذكر الهى به نشــانى اصفهان خيابان كاوه كوچه شهيد كريمى كوچه قايم پالك 
68 خوانده: فرهاد غالمى پويانى مجهول المكان خواســته: مطالبه طبق قرارداد 
اجاره گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى 
تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى صادره در خصوص 
دعوى رسول ذكر الهى به طرفيت فرهاد غالمى پويانى به خواسته مطالبه مبلغ 
سى ميليون ريال طبق شرايط فسخ قرارداد اجاره با توجه به محتويات پرونده 
و اظهارات خواهــان بدين ترتيب كه طبق قــرارداد تنظيمى مــورخ 90/11/24 
و شــرط ضمن عقد اجاره مبنى بر اينكــه در صورت پاس نشــدن چك مورخ 
91/12/25 مســتاجر آقاى فرهاد غالمى پويانى روزانــه مبلغ صد هزار تومان 
بابت كرايه پرداخت نمايد و افزايش خواســته خواهان از ســى ميليون ريال به 
مبلغ پنجاه ميليون ريال در اولين جلسه رسيدگى مورخ 94/6/23 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رســيدگى عليرغم ابالغ قانونى و عدم ارسال اليحه دفاعيه لذا 
شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته و مستندا به ماده 198 قانون آيين 
دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از اتمام مدت واخواهى 
ظــرف 20 روز قابــل تجديــد نظرخواهــى در محاكــم عمومــى حقوقــى

 اصفهان مى باشد. م الف 21873 قاضى شعبه سى و سوم شوراى حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ راى
8/487 كالســه پرونده: 94-90 ش 18 شــماره دادنامه: 585-94/6/30 مرجع 
رسيدگى: شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حميدرضا خيراللهى به 

نشانى اصفهان، بازار بزرگ رو به روى پاساژ صدر فروشگاه خيرالهى خوانده: 
تيمور مكينيان مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
قاضى شــورا: در خصوص دعواى آقاى حميدرضا خيرالهى به طرفيت تيمور 
مكينيان به خواســته مطالبه جمعا به مبلغ 38/000/000 ريال وجه شــش فقره 
چك به  شماره هاى 1- 90/7/30-30719762 ، 2- 90/4/15-307205/41 ، 3- 
 90/1/29-30720146 -5 ، 90/2/29-30720232 -4 ، 90/3/29-307203/18
و 30720060-90/5/25 به عهده بانك ملت به انضمام خسارات دادرسى و تاخير 
تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظات اصول مستندات دعوى و اينكه 
خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده 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 را حكايت مى كند. على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى و مواد 315 ،310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 38/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 250/000 ريال 
به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
چكها لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك مركزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شــعبه خواهد بود. م الف:21864 شــعبه هجدهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/490  كالسه پرونده اصلى: 94-476 شــماره دادنامه: 500-94/7/27 مرجع 
رسيدگى كننده: شــعبه 29 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سيد عباس 
پروينيان به نشــانى اصفهــان، خ ميرداماد كوچه 15 بن بســت ابــوذر پ 98 
كدپستى: 8136773161 خوانده: حسين جمشــيدوند مجهول المكان خواسته: 
مطالبه شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل پرونده 
كالسه مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا: درخصوص دعوى 
سيد عباس پروينيان به طرفيت آقاى حسين جمشيدوند به خواسته مطالبه مبلغ 
45/500/000 ريال موضوع چك فقره چك به شــماره هاى 93/11/5-880331 
و 880338-93/12/20 و 880337-93/11/15 و 880341-93/11/10 بــه 
انضمام هزينه دادرســى و خســارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور 
نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع موجهــى در خصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خويش به عمل نياورده لذا شورا دعوى خواهان را محرز و 
ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون و پانصد هزار ريال بابت 
اصل خواسته و دويست و سى هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارات تاخير 
در تاديه از تاريخ سررسيد (چكهاى فوق) تا تاريخ اجراى حكم بر اساس آخرين 
شــاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از اتمام 
مدت مذكور ظرف 20 روز ديگر قابــل تجديد نظر خواهــى در محاكم عمومى

 حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد. م الف 21860 قاضى شعبه 29 شوراى 
حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
8/484، شــماره دادنامــه: 9409970354601079، شــماره پرونــده : 
9409980360100280، شــماره بايگانى شــعبه : 940547، پرونده كالســه 
9409980360100280 شــعبه 120 دادگاه كيفرزى دو شــهر اصفهان (120 

جزاى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9409970354601079  شــاكى : بانك 
توسعه صادرات اصفهان به نشانى اصفهان شعبه سرپرستى بانك به نمايندگى 
مرتضى سليمانى، متهمين: 1. آقاى قاسم شاهمرادى فرزند گل محمد با وكالت 
آقاى كاظم نوروز جمشيد فرزند محمد به نشانى اصفهان- اصفهان- اصفهان، 
خ بزرگمهر،  ركن الدوله، ك احسان، پالك 27، 2. آقاى مرادعلى مرداى به نشانى 
مجهول المكان. اتهام ها: 1. خيانت در اموال توقيف شــده دولتى، 2. خيانت در 
امانت . گردشكار: دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه : اتهام انتســابى آقايان 1. قاسم شاهمرادى با وكالت 
كاظم نوروز جمشــيد دائر بر دخالت در اموال توقيفى مورد مزايده 2. مرادعلى 
مرادى دائر بر خيانت در امانت نسبت به تحويل اموال به متهم رديف اول با توجه 
به شكوائيه بانك توسعه صادرات ايران با نمايندگى خانم منير افشار و باتوجه 
به مستندات ضميمه و نحوه دفاعيات وكيل مدافع متهم رديف اول و صورتجلسه 
هاى تنظيمى كه حكم سند رسمى دارد و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده 
محرز است دادگاه در اجراى مواد 474 و 663 قانون تعزيرات متهم رديف اول را 
به تحمل يكسال حبس تعزيرى و متهم رديف دوم را به لحاظ متوارى بودن و عدم 
حضور در جلسه دادرسى به تحمل دو سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى 
صادره درخصوص متهم رديف اول حضورى و ظرف مهلت 20 روز تجديدنظر 
پذير در دادگاه تجديدنظر است و نسبت به متهم رديف دوم غيابى و ظرف مهلت 
20 روز واخواهى پذير در همين دادگاه مى باشــد. م/الف 21882 رييس شعبه 

120 دادگاه كيفرى دو اصفهان
ابالغ راى

8/488 كالسه پرونده: 748-93 شماره دادنامه: 540-94/7/13 مرجع رسيدگى 
شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا حاتميان به نشانى 
اصفهان، گز برخوار، خ ابوريحان جنب اســتخر صبا پ 2 . خواندگان: 1- ســيد 
عباس حسينى عاشق آبادى به نشــانى اصفهان، خ امام خمينى، عاشق آباد، ك 
بهدارى، ك شــهيدان امينى 2- اكبر حيدرى عاشق آبادى فرزند حسن به نشانى 
اصفهان، عاشق آباد، ميدان مقاومت خ ش علوى كوچه 81 . 3- زهرا ذوالفقارى 
عاشق آبادى متولد 1342 . 4- زهرا ذوالفقارى عاشق آبادى متولد 1346 . 5- ثريا 
ذوالفقارى 6- رضا ذوالفقارى 7- احمدرضا ذوالفقارى همگى به نشانى مجهول 
المكان خواســته: تقاضاى صدور حكم مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند به 
ميزان 1/1 سهم مشاع از 28 3/1 سهم مشــاع از 85 سهم (1/5) حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پالك ثبتى 64 اصلى واقع در بخش 14 اصفهان مزرعه وحم آباد 
به انضمام كليه خسارات دادرسى 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 شورا در خصوص دعوى عليرضا حاتميان جزى به طرفيت 1- سيد عباس 
حسينى عاشق آبادى 2- اكبر حيدرى عاشق آبادى 3- زهرا متولد 1342 . 4- زهرا 
متولد 1346. 5- ثريا 6- رضا 7- احمدرضا شــهرت رديف سوم تا هفتم همگى 
ذوالفقارى عاشق آبادى (وراث مرحوم اســداله ذوالفقارى) به خواسته صدور 
حكم به الزام خواندگان به انتقال ســند به ميزان 1/1 سهم مشاع از 28 3/1 سهم 
مشاع از 85 سهم (1/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 64 اصلى واقع در 
بخش 14 – اصفهان مزرعه وحم آباد مقوم به ده ميليون ريال نظر به اينكه خواهان 
طى دادخواست تقديمى و جلسه دادرسى اعالم داشت كه طبق قولنامه عادى مورخ 
84/7/20 از طرف مرحوم اسداله ذوالفقارى يك قطعه زمين به مساحت 1100 متر 
مربع زمين باير از پالك 64 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به سيد عباس حسينى و 
اكبر حيدرى واگذار گرديده است و سپس به موجب قولنامه عادى مورخ 85/6/23 
از طرف سيد عباس حســينى و اكبر حيدرى قطعه ملك مذكور به خواهان واگذر 
شده اســت خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشدند و 
دفاعى در قبال دعــوى مطروحه معمول ننمودند. با توجه بــه محتويات پرونده 
قولنامه هاى ارائه شده از سوى خواهان جوابيه استعالم ثبت منطقه غرب اصفهان 

اعالم نظر كارشناسى مورخه 94/6/31 شورا دعواى خواهان را وارد دانسته حكم 
بر الزام خواندگان رديف سوم تا هفتم به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و 
انتقال رسمى به مقدار 1/1 سهم مشاع از 28 3/1 سهم از 85 سهم مشاع (561/29 
حبه) از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 64 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان مزرعه وحم 
آباد به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد و دعوى خواهان به طرفيت خواندگان 
رديف اول و دوم رد دعوى اظهار نظر مى گردد راى صادره غيابى بوده و ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه وسپس ظرف بيست 
روز قابل اعتراض در  يكــى از محاكم عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان مى 
باشد. م الف 21862 قاضى شعبه 24 حوزه قضايى شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ راى
8/489 كالسه پرونده: 747-93 شماره دادنامه: 531-94/7/13 مرجع رسيدگى 
شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا حاتميان به نشانى 
اصفهان، گز برخوار، خ ابوريحان جنب اســتخر صبا پ 2 . خواندگان: 1- ســيد 
عباس حسينى عاشق آبادى به نشــانى اصفهان، خ امام خمينى، عاشق آباد، ك 
بهدارى، ك شــهيدان امينى 2- اكبر حيدرى عاشق آبادى فرزند حسن به نشانى 
اصفهان، عاشق آباد، ميدان مقاومت خ ش عاليى كوچه 81 . 3- زهرا ذوالفقارى 
عاشق آبادى. 4- زهرا ذوالفقارى عاشق آبادى. 5- ثريا ذوالفقارى عاشق آبادى 
6- رضا ذوالفقارى عاشق آبادى 7- احمدرضا ذوالفقارى عاشق آبادى همگى به 
نشانى مجهول المكان خواسته: تقاضاى صدور حكم مبنى بر الزام خواندگان به 
انتقال سند به ميزان 10 حبه مشاع از 72 حبه يك طاق از 24 طاق ششدانگ مزرعه 
حسين آباد عاشق آباد به پالك ثبتى 65 اصلى واقع در بخش 14 اصفهان مقوم به 
10/000/000 ريال به انضمام كليه خســارات دادرسى  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 رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دعوى عليرضا حاتميان 
جزى به طرفيت 1- سيد عباس حسينى عاشــق آبادى 2- اكبر حيدرى 3- زهرا  
ذوالفقارى متولد 1342 . 4- زهرا متولــد 1346. 5- ثريا 6- رضا 7- احمدرضا 
ذوالفقارى به خواســته صدور حكم بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى به 
ميزان 10 حبه مشاع از 72 حبه يك طاق از 24 طاق ششدانك مزرعه حسين آباد 
عاشق آباد تحت پالك ثبتى 65 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به ده ميليون 
ريال، نظر به اينكه خواهان طى دادخواست تقديمى و قولنامه هاى ارائه شده اعالم 
داشــت به موجب قولنامه هاى عادى مورخ 83/9/6 و 83/9/8 به ميزان ده هزار 
متر مربع پالك فوق را از خوانده رديف اول (5000 متر مربع) و از خوانده رديف 
دوم نيز (5000 متر مربع) خريدارى نموده و ثمن آنرا پرداخت نموده اســت كه 
در اين رابطه خوانده رديف اول 5000 متر مربــع از اكبر حيدرى و اكبر حيدرى 
نيز به موجب قولنامه عادى 81/1/12 مقدار ده هزار متر مربع از مرحوم اسداله 
ذوالفقارى عاشق آبادى در زمان حيات او خريدارى نموده است خواندگان على 
رغم ابالغ قانونى و واقعى در جلســه دادرسى حاضر نشــوند و دفاعى در قبال 
دعوى مطروحه معمول ننمودند با توجه به محتويات پرونده قولنامه هاى ارائه 
شده از سوى خواهان اعالم نظر كارشناســى ثبت به تاريخ 94/6/31 و جوابيه 
اســتعالم ثبت شــورا دعواى خواهان را وارد دانســته حكم بر الزام خواندگان 
رديف ســوم تا هفتم (وراث مرحوم اســداله ذوالفقارى) به حضــور در يكى از 
دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى ده حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يك طاق 
از 24 طاق ششــدانگ مزرعه حسين آباد عاشــق آبادى از پالك ثبتى 65 اصلى 
بخش 14 ثبت اصفهان به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد و دعوى  نسبت به 
خواندگان رديف اول و دوم رد دعوى اظهار نظر مى گــردد راى صادره غيابى 
بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه وسپس 
ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر در يكى از محاكم عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان مى باشــد. م الف 21861 قاضى شــعبه 24 حوزه قضايى شوراى حل 

اختالف اصفهان

برگزارى همايش ملي انرژي در دانشگاه 
آزاد اسالمي خميني شهر

ــاركت نيروگاه شهيد محمد منتظري   اولين همايش ملي انرژي با مش
ــگران جوان در دانشگاه آزاد  ــازمان انرژي و باشگاه پژوهش اصفهان، س

اسالمي خميني شهر برگزار مي شود .
ــالمي خميني شهر گفت: با  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اس
ــد، توزيع و بهره وري مصرف  توجه به اهميت موضوعات مرتبط با تولي
ــتفاده از انرژي هاي نو و پاك  ــاختمان و لزوم اس انرژي در صنعت و س
ــهر با حضور فني صنايع، نهادها و  ــالمي خميني ش ــگاه آزاد اس دانش
شركت هاي بزرگ در استان اصفهان براي اولين بار همايش انرژي در 25 

و 26 آذرماه سال جاري برگزار مي شود .
ــيدعلي افتخاري افزود: همايش با محورهاي انرژي توليد بهره وري  س
ــاختمان،  ــرژي در صنعت و س ــي، مميزي ان ــره در علوم مهندس ذخي
ــرژي، اقتصاد انرژي،  ــازي انرژي در صنعت و ساختمان، اكس بهينه س
ــتم هاي هيبريدي،  ــو و تجديدپذير، سيس ــاي ن ــرو، انرژي ه نفت و ني
ــتم هاي كنترل، مديريت انرژي، انرژي و محيط زيست و توسعه  سيس
ــتي، مباحث نو در انرژي هاي پاك،  پايدار، پدافند غيرعامل و دفاع زيس
ــت هاي  ــرژي و تبديل انرژي همراه با نشس ــرو و نانو در ان مباحث ميك
ــگاه ها مي توانند  ــان دانش ــاتيد و محقق ــود و اس تخصصي اجرا مي ش
ــاني مقاالت و تحقيقات خود با موضوع انرژي را تا 10 آذرماه 94 به نش

 http://congress.iaukhsh.ac.ir ارسال كنند .

نماينده مردم نطنز در مجلس خبر داد؛

تصويب 14 طـرح 
روكش آسفالت و بهسازى 

راه  در نطـنز
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زبان خوراكى ها

نكته ها

ــان مى دهد كه مصرف زياد گوشت به ويژه زمانى  نتايج يك مطالعه جديد نش
ــود، با افزايش خطر ابتال به سرطان كليه  كه در درجه حرارت باال پخته مى ش
ارتباط دارد. رژيم هاى غذايى مملو از گوشت به خاطر عواملى همچون تركيبات 
ــرخ  ــرطان زاى حاصل از برخى روش هاى پخت و پز مانند كباب كردن و س س

كردن، خطر ابتال به كارسينوم سلول كليه (RCC) را افزايش مى دهد. 
ــاننده لوله هاى بسيار  كارسينوم سلول كليوى سرطانى است كه در اليه پوش

كوچك كليه كه خون را تصفيه و مواد زائد را خارج مى كنند، به وجود مى آيد.
ــگاه تگزاس در جريان مطالعه اى كه در مجله Cancer منتشر  محققان دانش
ــدند افراد داراى برخى جهش هاى خاص ژنتيكى،  ــد، همچنين متوجه ش ش
نسبت به تركيب هاى مضر ناشى از پخت و پز در درجه حرارت باال آسيب پذيرتر 
هستند.  طبق اعالم انجمن سرطان آمريكا، كارسينوم سلول كليه، شايع ترين 
ــال 60 هزار نفر را در آمريكا  نوع سرطان كليه است و پيش بينى مى شود امس

گرفتار كند و حدود 14 هزار نفر را به كام مرگ بكشاند. 
ــال هاى گذشته ادامه دارد و محققان  سير صعودى كارسينوم سلول كليه از س

نقش رژيم غذايى غربى را در اين زمينه منتفى نمى دانند.
يكى از مولفه هاى رژيم غذايى غربى مصرف بيش از حد متوسط گوشت است 

كه با افزايش خطر ابتال به سرطان ارتباط دارد. 
استفانى ملكونيان متخصص همه گير شناسى و نويسنده اين گزارش، مى گويد: 
ــازوكار احتمالى در خصوص ارتباط مصرف زياد گوشت با افزايش خطر  يك س
ــرطان مى تواند مصرف تركيب هاى مضرى باشد كه در حين پخت  ابتال به س

گوشت به ويژه در دماى باال و يا به روش كباب كردن آن ايجاد مى شود.
به گفته ملكونيان، كليه يك ارگان فعال به لحاظ بيوشيميايى و مسوول تصفيه 
ــى اثرات رژيم هاى غذايى از  ــموم مضر بدن است، بنابراين بررس بسيارى از س

جمله عوامل سرطان زا در خطر ابتال به سرطان كليه ضرورى است.
محققان در اين مطالعه براى تشخيص بهتر عوامل موثر در خطر ابتال به سرطان 
كليه، الگوهاى غذا خوردن و اطالعات ژنتيكى جمع آورى شده 659 بيمار را كه 
به تازگى به كارسينوم سلول كليه مبتال شده بودند و نيز 699 فرد سالم را بررسى 
كردند. اين مطالعه نشان داد كه مبتاليان به كارسينوم سلول كليه در قياس با 

افراد سالم گوشت بيشترى اعم از قرمز و سفيد مصرف كرده بودند. 
ــلول كليه توصيه كردند  ــگران براى كاهش خطر ابتال به كارسينوم س پژوهش
كه افراد مصرف گوشت را به ويژه با روش پخت كباب كردن و يا در حرارت باال 
ــاس يك رژيم غذايى متوازن، از ميزان متعادل گوشت در  كاهش دهند و براس

كنار انواع ميوه و سبزى استفاده كنند. 

پوسيدگى دندان ناشى از نوشيدنى هاى حاوى شكر كه حتى با بطرى 
ــت منتهى به مشكالت طوالنى  به نوزادان خورانده مى شود ممكن اس

مدت دهان و دندان شود.
ــت از دندان نوزادان  ــكا روش هايى را براى محافظ  انجمن دندان آمري

پيشنهاد داده است.
 هرگز نوشيدنى هاى شكردار، آب ميوه يا آب قند را در بطرى نوزاد 
ــير خشك استفاده  ــير مادر يا ش نريزيد. صرفا از بطرى براى ذخيره ش
ــتر  ــرى به بس ــما با بط ــوزاد ش ــه ن ــد ك ــازه ندهي ــز اج ــد. هرگ كني

برود.
ــتانك نوزاد را در دهان خود نگذاريد. به اين ترتيب از   قاشق يا پس

انتقال ميكروب و باكترى جلوگيرى مى شود.
ــيرينى جات و مايعات شيرين آغشته  ــتانك نوزاد را با ش هرگز پس

نكنيد.
ــيرينى جات و   حتما توجه كنيد كه كودك بعد از خوردن انواع ش
شكالت ها و آب نبات ها، دهان خود را با آب كامال شستشو دهد و يا يك 

ليوان آب بنوشد.
 بعد از تغذيه نوزاد، لثه هاى نوزاد را با استفاده از پارچه اى مرطوب 
ــن 3 سالگى  و تميز پاك كنيد. وقتى دندان ها در آمدند و حداكثر تا س
دندان هاى نوزاد را آرام با استفاده از مسواك و خميردندان فلورايدى به 

اندازه يك دانه برنج پاك كنيد.
ــالگى، از مقدار خمير دندان به اندازه يك   ما بين سنين 3 الى 6 س
نخود استفاده كنيد. تا حدود سن 6 سالگى و زمانى كه كودك ياد بگيرد 
ــواك زدن دندان هاى  ــزد، بر مس ــود را به بيرون بري محتوى دهان خ

فرزندان خود نظارت داشته باشيد.
بعد از يك سالگى كودك خود از فنجان عادى براى نوشاندن مايعات 

به وى استفاده كنيد.
عادات غذايى سالم را از سنين كم به فرزند خود ياد بدهيد.

خطرات مصرف زياد گوشت 
در حالت كبابى

روش هايى براى محافظت از 
دندان نوزادان

دريچه

اعضاى شوراى سياستگذارى انجمن راديولوژى ايران در دومين 
نشست خود كه به بهانه روز جهانى راديولوژى در هتل استقالل 
تهران برگزار شد، بر اتخاذ يك سياست واحد مبنى بر داشتن يك 

پايگاه در وزارت بهداشت تاكيد كردند.
ــكوهى رييس  ــر جالل جالل ش ــت، دكت ــداى اين نشس در ابت
ــتگذارى  ــوراى سياس ــت ش انجمن راديولوژى ايران در نشس
ــره اين انجمن  ــه ترميم اعضاى هيات مدي انجمن راديولوژى ب
ــد كه تعداد اعضاى هيات  ــاره كرد و گفت: تصميم گرفته ش اش
ــر افزايش يابد و  ــران از 9 به 13نف ــن راديولوژى اي مديره انجم

در حال حاضر هيات مديره داراى 13 عضو است.
ــات شوراى سياستگذارى  وى با تاكيد بر اهميت برگزارى جلس
انجمن راديولوژى ايران، تصريح كرد: اين گونه جلسات مى تواند 

تعامل بيشترى بين اعضاى انجمن و هيات مديره ايجاد كند.
پيشـنهادات رييـس شـوراى سياسـتگذارى انجمـن 

راديولوژى
ــت، دكتر عبدالرسول صداقت رييس شوراى  در ادامه اين نشس
ــتگذارى انجمن راديولوژى ايران با اشاره به اينكه هسته  سياس
اوليه اين شورا در سال گذشته پايه گذارى شد، تاكيد كرد: هدف 
اين شورا اين است كه به عنوان بازوى فكرى و راهبردى انجمن 

راديولوژى عمل كند.
ــتگذارى انجمن  ــنهاد شوراى سياس وى در ادامه به چند پيش
راديولوژى ايران اشاره كرد و گفت: دبير هيات برد راديولوژى از 
ــوراى راهبردى بيشتر استفاده كند. همچنين،  سياست هاى ش
جامعه تصويربردارى كشور كه متشكل از راديولوژى هسته اى، 
ــكى و تكنولوژيست ها هستند كه جامعه اى  راديولوژى دامپزش
ــكى كشور را تشكيل  بيش از 10 هزار عضو تصويربردارى پزش
مى دهد. صداقت، با بيان اينكه منافع اين افراد به هم گره خورده 
است، بر ضرورت بيش از پيش همكارى راديولوژيست ها تاكيد 
ــتگذارى انجمن راديولوژى ايران در  كرد.رييس شوراى سياس
ــاره كرد و گفت: ايجاد  ــنهادات اين شورا اش ادامه به ساير پيش
ــد از تصميمات  ــوژى مى توان ــنامه براى خدمات راديول شناس
ــتفاده از توانايى  ــن اس ــد. همچني ــراد جلوگيرى كن فردى اف
ــت ها در جهت ارتقاى اهداف انجمن  ــل جديد راديولوژيس نس

مى تواند موثر باشد.
وى همچنين از تقويت انجمن هاى استانى به عنوان يكى ديگر 
ــتگذارى انجمن راديولوژى ايران  از پيشنهادات شوراى سياس
نام برد و گفت: آنچه مسلم است ما بايد از وزارت بهداشت بخواهيم 
دفتر راديولوژى در اين وزارتخانه داير كند و يا اينكه مشاور وزير يا 
مشاور درمان وزارت بهداشت در حوزه راديولوژى داشته باشيم تا 
از آن به عنوان يك پايگاه محكم در وزارت بهداشت استفاده كنيم. 
صداقت، در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد به يك سياست واحد در 
برخورد با هجمه هايى كه عليه انجمن راديولوژى صورت مى گيرد، 
برسيم تصريح كرد: تكليف راديولوژيست ها يكبار براى هميشه 
بايد روشن شود و مى بايست به گونه اى برخورد صورت بگيرد كه 
جايگاه راديولوژيست ها در كشور تضعيف نشود. وى همچنين به 
وضعيت بيمه ها در برخورد با راديولوژيست ها اشاره كرد و گفت: 
متاسفانه حجم مطالبات مراكز تصويربردارى پزشكى از بيمه ها از 
ارقام ميلياردى هم بيشتر شده است؛ بنابراين بايد به يك برنامه 

واحد براى تعامل با بيمه ها برسيم.
رييس شوراى سياستگذارى انجمن راديولوژى ايران با بيان اين 
ــائل را پايه اى با وزارت بهداشت حل  ــت مس مطلب كه مى بايس
كنيم، اظهار داشت: در ارديبهشت سال آينده انتخابات انجمن و 
هيات مديره را داريم. بنابراين الزم است يك راهبرد و برنامه براى 

تعامل با وزارت بهداشت تعريف كنيم.
بدقولى وزارت بهداشت در اصالح تعرفه هاى راديولوژى

ــه دكتر محمدعلى كريمى به عنوان يكى از  در ادامه اين جلس
ــت هاى وزارت  اعضاى جوان انجمن راديولوژى ايران به سياس
ــت ها اشاره كرد و گفت: متاسفانه  بهداشت در قبال راديولوژيس
ــت ها آنطور كه بايد  ــت در برخورد با راديولوژيس وزارت بهداش
خوب عمل نكرده است. وى با اشاره به گزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس كه در سال 94 ارائه شده است، اظهار داشت: بر اساس اين 
گزارش در 13 سال گذشته تعرفه هاى راديولوژى كمترين رشد را 
نسبت به ساير خدمات عمده داشته است.كريمى با اشاره به كتاب 
تعرفه هاى سالمت كه در وزارت بهداشت تهيه شده است، افزود: 
اگرچه براى اولين بار سونوگرافى عمومى در اين كتاب گنجانده 
شده، اما آنچه مسلم است از مجموع 600 خدمت راديولوژى تنها 

توانسته ايم 10 درصد اين تعرفه ها را اصالح كنيم.
ــت كه قرار بود تا پايان سال  وى با انتقاد از بدقولى وزارت بهداش
ــاير تعرفه هاى خدمات راديولوژى  ــبت به اصالح س گذشته نس

ــفانه تعرفه راديولوژى از 20 هزار تومان  اقدام كند، افزود: متاس
به 17 هزار و در استان البرزبه 14 هزار تومان كاهش يافته است. 
كريمى، از بخش هاى راديولوژى در بيمارستان ها به عنوان يكى 
از محدودترين بخش هاى بيمارستانى نام  برد و گفت: از سال 88 

تعداد رزيدنت هاى راديولوژى به سه برابر رسيده است.
وى با انتقاد از توجيه وزارت بهداشت براى كمبود راديولوژيست 
ــداد  ــه تع ــد ك ــان مى ده ــى ها نش ــت: بررس ــور، گف در كش
ــى و زنان  ــن اطفال، داخل ــت ها تنها از متخصصي راديولوژيس
ــا بيان اينكه  ــوژى ايران ب ــت.اين عضو انجمن راديول كمتر اس
ــت، تعداد ــزار نفر جمعي ــهر باالى 200 ه ــوع 392 ش از مجم
ــت: از مجموع  ــار داش ــت دارند، اظه ــهر راديولوژيس 340 ش
ــتان ندارد كه بتوان از راديولوژيست  52 شهر، 23 شهر بيمارس
استفاده كرد. كريمى به شاخص تعداد راديولوژيست ها در كشور 
ــاره كرد و گفت: به ازاى هر 100 هزار نفر،  نسبت به جمعيت اش
ــامل  ــور داريم كه البته اين آمار ش ــت در كش 2/3 راديولوژيس
ــود.وى با بيان اينكه با توجه به جمعيت  ــتان تهران نمى ش اس
ــت، افزود:  ــت كافى اس ــور، 800 راديولوژيس 80 ميليونى كش
آمارهاى ما نشان مى دهد كه سه برابر اين تعداد، راديولوژيست 
ــور داريم. كريمى با انتقاد از اعطاى مجوز تاسيس مراكز  در كش
ــت: يكى ديگر  ــص، اظهار داش ــه افراد غيرمتخص راديولوژى ب
ــته اى است؛ ــت ها، مداخالت بين رش از مشكالت راديولوژيس

 به  طورى كه متخصصين زنان و زايمان و اورولوژيست ها در كار 
متخصصين راديولوژى دخالت مى كنند اما وزارت بهداشت هيچ 

برخوردى با اين قبيل تخلفات صورت نمى دهد.
ــته اى  ــى از مداخالت بين رش ــت بلندباالي ــال ليس وى از ارس
ــت را به وزارت  ــت خبر داد و گفت: ما اين ليس به وزارت بهداش
بهداشت فرستاده ايم اما تاكنون هيچ برخوردى با تخلفات نشده 
ــت، به طورى كه اين قبيل مداخالت بين رشته اى همچنان  اس
ــاره به بهانه وزارت  در حوزه راديولوژى وجود دارد. كريمى با اش
بهداشت براى كمبود راديولوژيست، اظهار داشت: وزارت بهداشت 
به اين بهانه كه راديولوژيست كم داريم، نسبت به تربيت ماماها 
براى انجام سونوگرافى اظهار عالقه كرده است؛ در حالى كه تعداد 
ــور با توجه به جمعيتى كه داريم، كافى  راديولوژيست هاى كش
است. اين عضو انجمن راديولوژى ايران با بيان اينكه امروز در تمام 
مرزهاى كشور راديولوژيست داريم، افزود: اينكه عنوان مى شود در 
تمام روستاهاى كشور امكان غربالگرى باردارى وجود دارد ولى 
سونوگرافى نداريم كامال خالف واقعيت است؛ زيرا آزمايش هاى 
ــور در بيمارستان هاى دولتى انجام  غربالگرى در هيچ جاى كش
نمى شود و اين كار توسط بخش خصوصى صورت مى گيرد.وى 
با بيان اين مطلب كه اطالعات غلط به وزير داده اند از نبود پايگاه 
ثابت براى راديولوژيست ها در وزارت بهداشت گاليه كرد و گفت: 
در دوره اى يك اتاق راديولوژى در اين وزارتخانه وجود داشت كه 
ــت و آنچه در مورد راديولوژى  ــفانه آن هم حذف شده اس متاس

تصميم گيرى مى شود، ما از آن اطالع نداريم.
وضعيت دستيارى راديولوژى

در ادامه نشست شوراى سياستگذارى انجمن راديولوژى ايران، 
دكتر حسن هاشمى به وضعيت آموزش راديولوژيست ها در كشور 
اشاره كرد و گفت: در بخش هيات علمى در سال هاى اخير با توجه 
به اينكه طرح تمام وقتى اجرا شد و حق مطب لغو شده تمايلى 
به هيات علمى وجود نداشت صرفا خانم ها از اين طرح استقبال 
مى كردند. وى با اشاره به وجود 17 مركز آموزشى در كشور تاكيد 
كرد: كميت فداى كيفيت شده است، به طورى كه دولت در سه، 
چهار سال گذشته نتوانسته تجهيزات به روز براى اين قبيل مراكز 

فراهم كند و در نتيجه به بخش خصوصى متوسل شده است.
هاشمى با بيان اينكه تعداد دستياران از 148 نفر به 248 دستيار 
ــته راديولوژى مى بايست از ابتدا  رسيده است، اظهار داشت: رش
ــال راديولوژى،  ــد، به طورى كه پنج س به صورت فلوشيپ باش
(سه سال عمومى و دو سال فلوشيپ) براى اين رشته تعريف شود.

بزرگ ترين مشكل راديولوژيست ها
ــر از اعضاى انجمن  ــاس درگاهى يكى ديگ همچنين دكتر عب
راديولوژى ايران با بيان اين مطلب كه از سال 88 تاكنون حدود 
21 جلسه برگزار كرده ايم، افزود: در 15 مرداد 88 اولين برنامه 
اصالح تعرفه را داشتيم، اما تاكنون به نتيجه قابل قبولى در اين 
زمينه دست نيافته ايم. وى بزرگ ترين مشكل راديولوژيست ها 
را نبود يك نماينده تاثيرگذار در نظام پزشكى، بيمه ها و وزارت 
ــت و درمان مجلس عنوان  ــت و حتى كميسيون بهداش بهداش
ــفانه ما نماينده اى براى دفاع از حق خودمان  كرد و گفت: متاس
ــتيم؛ به طورى كه تعرفه هاى راديولوژى را افراد بى اطالع  نداش

تعيين كرده اند.

بادام هندى شور يا بوداده يكى از تنقالتى است كه اين روزها 
به صورت بسته بندى در فروشگاه ها و مغازه ها و به صورت 
ــى ها يافت مى شود. اين مغز لذيذ  فله اى در آجيل فروش
لوبيايى شكل، سرشار از ويتامين هاى A و E و امالح معدنى 
ــفر، روى و همچنين چربى و پروتئين  مس، منيزيم، فس
است. اسيد اولئيك موجود در آن، چربى غيراشباعى است 
كه براى قلب مفيد بوده و در روغن زيتون هم يافت مى شود 

و پروتئين آن حاوى اسيدهاى آمينه ضرورى بدن است.
ــت.  ــادام هندى مس فراوان آن اس يكى از ويژگى هاى ب
ــاخت هموگلوبين  مس به همراه آهن نقش مهمى در س
ــد. اين عنصر در  ــته و از كم خونى جلوگيرى مى كن داش
حذف راديكال هاى مضر بدن موثر بوده و نقش اساسى در 
تشكيل غالف ميلين سلول هاى عصبى داشته و در تشكيل 
رنگدانه هاى مالنين پوست و مو نقش مهمى ايفا مى كند. 
ــت. منيزيم  ــدى منيزيم آن اس ــر مزاياى بادام هن از ديگ
مى تواند با تنظيم فشار خون از سكته هاى قلبى بكاهد و 
ــتخوان ها مفيد باشد. منيزيم با متعادل  براى سالمتى اس
كردن مقداركلسيم به كشش ماهيچه ها كمك مى كند. 
اگر منيزيم به ميزان كافى دريافت نشود، كلسيم مى تواند 
آزادانه وارد سلول هاى عصبى شده و بيش از حد فعال شود 

و باعث انقباض بيش از حد عضالت شود.

ــى تواند از  ــادام هندى م ــم موجود در ب همچنين منيزي
اختالالت خواب در دوران يائسگى و از حمالت سردردهاى 
ميگرنى بكاهد. اما با توجه به ارزش تغذيه اى بسيار باالى 
اين مغز مفيد، بد نيست بدانيد كه مصرف بيش از حد آن 
به دليل چربى باال، كالرى بسيار زيادى به بدن وارد كرده و 
ــود؛ پس در مصرف آن  موجب چاقى و افزايش وزن مى ش

محتاط باشيد.
توصيه ها

ــم التهاب آورى دارد كه تماس  1ـ پوسته بادام هندى س
آن با پوست باعث ناراحتى پوستى مانند سوزش و خارش 
مى شود. به همين دليل است كه هميشه بادام هندى به 
صورت پوست كنده و خشك شده به بازار عرضه مى شود. 
بادام هندى خام را براى از بين بردن تمامى رزين هاى سمى 

آن بو مى دهند.
ــور بپرهيزيد. دريافت فراوان  2ـ از مصرف بادام هندى ش
سديم (عنصرموثره نمك) مى تواند ميزان كلسيم بدن را 
كاهش داده و موجب پوكى استخوان شود. مغزهاى شور 
ــار خون باال و البته  براى بيماران كليوى و افراد داراى فش

كودكان محدوديت مصرف دارد.
ــرايط  ــت كه در ش ــدى يكى از مغزهايى اس 3ـ بادام هن
نامناسب و در رطوبت باال سريعا به توكسين هاى خطرناكى 

آلوده مى شود كه مصرف مستمر آن مى تواند احتمال ابتال 
به سرطان كبد را افزايش دهد. بنابراين هنگام خريد اين 
ــته بندى  ــتى بس محصول، آنهايى را كه به صورت بهداش
ــتند انتخاب كنيد و از خريد  و داراى مجوز بهداشت هس
مغزهاى فله اى كه تاريخ مصرف معلومى ندارند و در شرايط 

ــب محيطى نگهدارى و عرضه مى شوند اجتناب  نامناس
ــوى نامطبوع  ــت زدگى و طعم و ب كنيد. چروكيدگى، آف
ازجمله نشانه هاى فساد اين محصول است. 4ـ بادام هندى 
ــال و فريزر  ــتر در يخچ را مى توانيد براى ماندگارى بيش

نگهدارى كنيد.

بيشتر بدانيم

ــت كه  ــالم كرده اس ــت اع ــى بهداش ــازمان جهان س
ــى از آلودگى هوا،  80 درصد مرگ و مير زودرس ناش
به دليل بيمارى هاى عروق كرونر قلب و سكته مغزى 

است.
ــل پديده وارونگى  ــرد به دلي آلودگى هوا در فصول س
ــالمندان،  ــرايط س ــه در اين ش ــود ك ــديد مى ش تش
ــيب پذير تر  ــر آس زنان باردار، كودكان و بيماران، قش

محسوب مى شوند.
معاينه فنى خودرو، استفاده از وسايل نقليه عمومى و 
ــين از جمله مهم ترين  كاهش خودروهاى تك سرنش
ــهروندان رعايت  ــت كه انتظار مى رود ش اقداماتى اس

كنند.
 در كنار اين اصول، نمى توان تاثير مواد غذايى كاهش 
ــالمتى و تندرستى را ناديده  دهنده آلودگى هوا بر س

گرفت. 
برخى مواد غذايى كه مصرف آن در تمام ايام، به ويژه 
ــود، به شرح  ــدار آلودگى هوا توصيه مى ش زمان هش

ذيل است:
روغن زيتون

ــوا را دفع  ــى ه ــر آلودگ ــرات مض ــون اث ــن زيت روغ
مى كند.

ــى عروق و  ــود در هوا باعث گرفتگ ــق موج  ذرات معل
ــود. عارضه آترواسكلروز  آترواسكلروز زودرس مى ش
ــواره درونى  ــواد چربى در دي ــوب پالك از م بر اثر رس

رگ هاى خونى به وجود مى آيد.
ــت و مصرف آن  ــگا 9 اس ــون منبع غنى ام روغن زيت
ــمينوژن بافتى  ــده پالس ــال كنن ــش فع باعث افزاي
مى شود. فعال كننده پالسمينوژن بافتى آنزيمى است 
ــلول هاى ديواره داخلى شريان ها ترشح  كه توسط س
ــود و مهم ترين وظيفه آن شكسته شدن لخته  مى ش

خون ايجاد شده در رگ هاست. 
وجود لخته در رگ هاى خونى باعث اختالل در گردش 

خون  مى شود.
ــوى  ــيدان ق ــى اكس ــاوى دو آنت ــون ح ــن زيت روغ

ــت كه در رقيق شدن  ــى و اولئوروپين اس هيدروكس
خون و جلوگيرى از لخته موثر هستند. به عالوه روغن 
ــيد نيتريك در داخل عروق  ــار اكس زيتون باعث انتش
ــريان ها و بهبود گردش خون  ــدن ديواره ش و شل ش

مى شود. 
ــمند توصيه شده  مصرف روزانه اين ماده غذايى ارزش

است.
 مواد غذايى حاوى آنتى اكسيدان

آنتى اكسيدان به تركيباتى گفته مى شود كه از سلول 
در مقابل صدمات جلوگيرى كند.

ــا مصنوعى  ــى ي ــد طبيع ــى توانن ــن تركيبات م  اي
باشند.

آنتى اكسيدان هاى اصلى عبارتند از :
ــيدان در انواع كلم  لوتئين : اين گروه آنتى اكس
ــواع ميوه ها،  ــم و برگ كلم)، ان (كلم بروكلى، گل كل
سبزيجات نشاسته اى (ذرت، نخود فرنگى) تخم مرغ و 

سبزيجات برگ دار وجود دارد.
ــود در غذاهاى  سـلنيوم : يك ماده معدنى موج
گياهى، تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و ماهى 

است.
كاروتنوئيدها : رنگدانه هايى است كه باعث رنگ 
ــج، خربزه و  ــى از قبيل هوي ــوه هاي زرد و نارنجى مي

سيب زمينى مى شود.
ــيميايى موجود در ميوه و  ليكوپن : يك ماده ش
سبزيجات قرمز از جمله گوجه فرنگى و هندوانه است.

ويتامين A : در هويج، سيب زمينى، سبزيجات 
ــود  ــور وج ــه وف ــو ب ــگ و زردآل ــره رن ــرگ دار تي ب

دارد.
ويتامين C : در مركبات، سيب زمينى، آناناس، 
ــود  ــوت وج ــواع ت ن ــفناج و ا ــى، اس ــم بروكل كل

دارد.
ــى، جوانه  ــره بادام زمين ويتاميـن E : آجيل، ك
ــويا، ماهى، آووكادو و روغن گياهى،  گندم، اسفناج، س

حاوى اين ويتامين هستند.
ــفناج،  ــوت ها، فلفل، هويج، اس گوجه فرنگى، انواع ت
ــل و  ــواع آجي ــان، ان ــذر كت ــل، ب ــه، زنجبي زردچوب
ــد التهابى ــواص ض ــز داراى خ ــبوس دار ني غالت س

هستند.
E آووكادو، اسفناج و مواد غذايى حاوى ويتامين

ــگ لندن و  ــط كالج كين ــده توس تحقيقات انجام ش
دانشگاه ناتينگهام نشان مى دهد كه آووكادو، اسفناج 
و مواد غذايى حاوى ويتامين E مانع از آسيب ناشى از 
آلودگى هوا به ريه مى شوند و مصرف روزانه اين مواد 

توصيه شده است.

بدقولى وزارت بهداشت در اصالح تعرفه هاى 
راديولوژى

ارزش تغذيه اى بادام هندى

اين غذاها در مقابل آلودگى هوا 
معجزه مى كنند
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دريچه

داستان تاريخى دريچه

ــنديده، برادر بزرگ حضرت امام خميني،  آيت  اهللا سيدمرتضي پس
در سال 1274 ش (1313 ق) در خمين به دنيا آمد. 

ــادر و عمه خود،  ــراه م ــهادت پدر، به هم ــيد مرتضي پس از ش س
ــان نگهداري  ــود و از ايش ــغول ب ــرت امام مش ــتي حض به سرپرس
ــرادر، دروس حوزوي را  ــي از محضر ب ــرت امام مدت مي كرد و حض

آموختند. 
سيد مرتضي، علوم مقدمات و سطوح را نزد علماي اصفهان آموخت 
ــركت كرد. پس از آن به  ــپس در درس خارج استادان زمان ش و س
ــول، كالم و منطق همت  خمين مراجعت كردو به تدريس فقه، اص

گماشت.
ــر مخالفت با  ــلطنت رضاخان بر اث ــنديده در دوران س  آيت اهللا پس
ــپردگان حكومت جور،  ــر سرس ــتادگي در براب رژيم پهلوي و ايس
مدتي تبعيد شد و زماني نيز به دليل مخالفت با طرح كشف حجاب 

محاكمه شد. 
ايشان از محضر آيت اهللا شهيد سيدحسن مدرس نيز فيض برده بود 
ــاني ديدار و مشاركت  و در مبارزات ملي شدن نفت با آيت اهللا كاش
ــالمي ملت ايران، بر اثر حمايت از  داشت. وي در جريان نهضت اس
انقالب و امام، بارها به دادگاه نظامي احضار شد و تحت محاكمه قرار 
ــان بارها حكم تبعيد غيرقانوني خود را نقض مي كرد و  گرفت. ايش

بدون ترس از دولت ستم شاهي به قم بازمي گشت. 
آيت اهللا پسنديده پس از پيروزي انقالب اسالمي، برخالف موقعيت 
ويژه اي كه از مراتب علم و تجربه و مبارزات مستمر خويش داشت، 
همچون گذشته افتخار وكالت حضرت امام در امور شرعي مردم را 
ــح داد و در طول  ــازي ترجي ــمتي و هرگونه امتي بر هر عنوان و س
سال هاي پس از پيروزي انقالب، با بزرگواري و بي هيچ ادعا و توقعي 
و بدون كمترين تغييري در مواضع و مشي و شيوه زندگي خويش، 

همان سير و روش گذشته راتعقيب كرد.
ــواره با معلم و  ــام ادوار زندگي خويش، هم  حضرت امام نيز در تم
برادر بزرگ خود با تكريم و تجليل و نهايت احترام و تواضع برخورد 
ــان اظهار خضوع مي كردند. سرانجام اين  مي كردند و نسبت به ايش
عالم رباني و فقيه سترگ پس از 101 سال مجاهده، در بيست و دوم 
آبان سال 1375 ش برابر با 30 جمادي الثاني 1417 ق بدرود حيات 
ــر حضرت معصومه(س) به خاك سپرده  ــجد باالس گفت و در مس

شد.

ــيد، مى گذشت و  ــانى خورش ــاعت بود كه از نورافش حدود يك س
طبق معمول آمارگيرى صبح تمام شده بود.

ــده اى به  ــانه آزادباش بود، ع ــمت كه نش ــوول قس ــوت مس با س
ــج در محوطه  ــتون پن ــه س ــويى كه ب ــاى دستش ــف ه طرف ص
ــوى  ــدادى هم به س ــد و تع ــود، در حركت بودن ــده ب ــكيل ش تش
ــا آب خنكى  ــاه تير، تنه ــوزان م ــه در آن گرماى س ــير آب - ك ش
ــر كرد -  ــود را ت ــكيده خ ــرف و گلوى خش ــد مص ــه مى ش بود ك

مى رفتند.
ــكوت و  ــب و جوش ها جاى خود را به س ــه هياهوها و ُجن همين ك
آرامش داد، صورت هاى كبود و ورم كرده تعداد زيادى از بچه هاى 
خوب و مو من آسايشگاه شش، توجه ديگران را به خود جلب كرد و 

تعجب همگان را برانگيخت.
ــده  ــترمان ش ــب بيش ــث تعج ــه باع ــزى ك ــان، چي ــن مي  در اي
ــنيده  ــروصدا و داد و فريادى نش ــته هيچ گونه س ــب گذش بود، ش

بوديم! 
به هر حال، روحيه كنجكاو و جستجوگر اسرا سبب شد تا از واقعيت 

قضيه باخبر شوند.
ــپاه و جزء  ــگاه از بچه هاى س ــرادران اين آسايش تعداد زيادى از ب
ــجوهاى انقالبى و مومن  كادر لشكرهاى مختلف و يا اينكه از دانش

بودند. 
اين عزيزان، نيمه هاى شب بيدار مى شدند تا با يگانه معبود خود راز 
و نياز كنند و قلب خود، اين حرم الهى را با اشك ديده بشويند تا جال 
ــب ها، چشم ناپاك و نامحرم  و صفايى يابد؛ اما در يكى از همين ش
ــى بيند و فرداى آن روز، جريان را  يكى از نگهبانان عراقى، آنان را م

به افسرشان گزارش مى كند.
ــب روز بعد، با تعدادى از سربازانش به  ــوول اردوگاه، نصف ش  مس
داخل آسايشگاه رفته و بعد از آنكه آنان را در انتهاى آسايشگاه جمع 
ــى را در دهان آنان  ــى به جلو آورده، آنگاه كفش مى كند، يكى - يك

مى گذارد! 
ــان مى كند به اينكه كفش از دهان شان نيفتد و  ــپس تهديدش س
هيچ گونه صدا و ضجه اى نكنند و با خاموش كردن پنكه ها و بستن 
پنجره ها در آن هواى گرم، با سيلى و ته كفش، صورت هاى آنان را 

كبود مى كنند.
ــگاه را مورد اذيت  از آن روز به بعد، به هر نحوى، برادران اين آسايش
ــگاه را  ــمت، اين آسايش و آزار قرار دادند به طورى كه بچه هاى قس

(دانشكده افسرى) ناميده بودند.
ــك و  ــود كه عراقي ها با وضع قوانين خش علت اين نامگذارى آن ب
ــل ممنوع  ــورد، مث ــاى بى م ــاد محدوديت ه ــق و ايج ــى منط ب
ــين،  ــاى مكرر (بش ــگاه، تنبيه ه ــل آسايش ــو در داخ كردن وض
ــار ظهر  ــل از آم ــت و...) قب ــت، راس ــپ، به راس ــه چپ، چ برپا، ب
ــى كرده  ــادگان نظام ــك پ ــل به ي ــگاه را تبدي ــب، آسايش ــا ش ي

بودند!

نام ديگر حضرت شيث بن آدم « هبه اهللا » است . او فرزند و جانشين 
حضرت آدم (عليه السالم)بود .  

در روايتى از امام محمد باقر عليه السالم آمده است :
ــل ،  ــدن هابي ــته ش ــد از كش ــالم بع ــه الس ــرت آدم علي حض
ــرد .  خداوند به  ــكوه ك ــد ش ــه درگاه خداون ــت و ب ــيار گريس بس
ــه او  ــرد . آن  گاه ب ــل را بگي ــاى هابي ــا ج ــرى داد ت ــده پس او وع
ــيث  ــالم او را ش ــرت آدم عليه الس ــه حض ــرد ك ــدى عطا ك فرزن

نام گذاشت.  خداوند به حضرت آدم عليه السالم وحى كرد كه : 
ــام او را   ــروردگارت ، پس ن ــت از جانب پ ــى اس ــر بخشش اين پس

« هبه اهللا »بگذار؛ و حضرت آدم عليه السالم، نيز چنين كرد .
ــيث را  ــد ش ــالم، به هنگام وفات ، مامور ش ــرت آدم عليه الس حض

جانشين و وصى خود معرفى كرد.
او نيز تمامى فرزندان خود را جمع كرد و حضرت شيث عليه السالم، 

را به جانشينى خود منصوب كرد .
ــيث ــالم، حضرت ش ــرت آدم عليه الس ــد از حض بدين ترتيب بع

ــد  ــب خداون ــر از جان ــن پيامب ــوان دومي ــه عن ــالم، ب ــه الس علي
انتخاب شد. 

ــيث ــالم،  به حضرت ش ــده كه حضرت آدم عليه الس در روايات آم
عليه السالم، سفارش كرد كه علم و مقام خود را از قابيل پنهان دارد، 
مبادا كه به وى نيز حسد ورزد و همانند هابيل او را نيز به قتل رساند . 
از اين جهت حضرت شيث عليه السالم، پيوسته در هراس و درحال 

تقيه به سر مى برد .
ــالم، را به پيامبرى برگزيد و  خداوند تعالى حضرت شيث عليه الس
پنجاه صحيفه بر وى نازل كرد تا به وسيله آنها مردم زمان خود را كه 
ــر عليه السالم بودند  همگى از نوه ها و نوادگان حضرت آدم ابوالبش

به توحيد و يگانگى خدا دعوت كند .
حضرت شيث عليه السالم، 912 سال زندگى كرد . 

ــب صحيفه ها را كه داليل  ــغ وى مكه معظمه بود و مطال محل تبلي
خداشناسى، فرايض و احكام و سنن و حدود الهى بود براى فرزندان 
آدم مى خواند.  وى سرانجام در مكه درگذشت و در كوه ابوقبيس به 

خاك سپرده  شد .

 آيت  اهللا «سيدمرتضي پسنديده»

به خاطر نماز شب دومين پيامبر الهي 
حضرت شيث (عليه السالم)

دريچه

خسرو بهمنى قاجار، تاريخ پژوه و محقق عقيده دارد: دكتر فاطمى شخصيتى بود كه 
روح زمانه خود را تا حدودى درك كرده بود. فاطمى به اين درك رسيده بود در منازعه اى 
ــروز نياز دارد كه يك نفر بايد نفر ديگرى را  كه بين مصدق و دربار وجود دارد به يك پي
حذف كند. وى افزود: مصالحه بين شاه و مصدق تقريبا محال شده بود. اين در حالى است 
كه دكتر مصدق، هم دوست داشت نخست وزير مشروطه باشد و اختيارات محمدرضاشاه 
را خيلى محدود كند و مانع از بازگشت ديكتاتور پهلوى شود و هم به سلطنت وفادار باشد. 
دكتر مصدق سوگند خورده بود هرگز در پى فكر تغيير رژيم نباشد و اگر رژيم به هر روش 

تغيير كرد رياست جمهورى رژيم جديد را نپذيرد.
ــع موجود بود فاطمى دريافته بود اين  بهمنى قاجار ادامه داد: مصدق در پى حفظ وض
وضعيت ناپايدار است و كار بايد به نفع يكى از دو طرف درگير نهضت تمام شود. فاطمى 
ــاه را بركنار كند و حكومت جمهورى  معتقد بود مصدق بايد در يك حركت انقالبى ش

برپا كند.
اين تاريخ پژوه ادامه داد: از خاطرات فاطمى كه در زندان نوشته شده است مى توان درك 

كرد فاطمى به مصدق نقد دارد كه مصدق وضعيت خود را مشخص نكرد.
وى افزود: اگر نخست وزير محافظه كار است بايد تابع محمدرضا شاه باشد اگر شاه مصدق 
ــتمدار  را بركنار كرد اعتراض نكند و بپذيرد. مصدق نمى تواند در چارچوب يك سياس
محافظه كار هم مجلس را منحل كنى، هم در برابر محمدرضاشاه مقاومت كند، در ضمن 
سلطنت را حفظ كند به اصول محافظه كارى خود پايبند باشد.بهمنى قاجار ادامه داد: 
فاطمى معتقد بود اگر مصدق انقالبى عمل كند الزم نيست به هيچ كدام از موارد فوق 

پايبند باشد مى تواند انقالبى عمل كند و رژيم را تغيير بدهد.
وى افزود: فاطمى مانند مصدق خود را پايبند به قوانين حاكم نمى دانست و معتقد بود 
ــدن نفت عمل كند كه آن خلع استعمار است در  بايد در راستاى منافع نهضت ملى ش

راستاى اين اهداف اگر از چارچوب قانون عبور كرد مشكلى وجود ندارد.
ــت نه مملكت براى  بهمنى قاجار ادامه داد: فاطمى معتقد بود قانون براى مملكت اس

ــت برعكس مصدق كه به قانون و ظواهر قانون پايبند بود. اما دكتر فاطمى  قانون درس
و طرفداران سلطنت اين انتقاد را به مصدق دارند كه در حالى كه مصدق سعى داشت 
قانون را اجرا كند در نهايت نتوانست قانون را رعايت كند. مصدق دچار تناقضاتى بود كه 
هم مى خواست نهضت ملى شدن صنعت نفت را اجرا كند هم سلطنت را حفظ كند كه 

در برخى مواضع غير عملى بود.
ــكلى نداشت و حتى  ــخصيت فاطمى گفت: از ابتدا فاطمى با شاه مش وى در مورد ش
مناسبات دوستانه با شاه داشت منتها به خاطر منافع عالى نهضت ملى و به خاطر اين 
كه دربار و سلطنت را نمادى از وابستگى ايران به اجنبى مى دانست و طرفدار برچيده 
شدن حكومت پهلوى بود جمله مشهورى از فاطمى نقل شده است كه من فكر مى كردم 
ــتعمار قطع يد مى كنم تا دربار هست انگليس ها نياز به  با بستن سفارت انگليس از اس

سفارت خانه ندارند.
ــرد اما به منافع ملى  ــى در وزارت خارجه نيز انقالبى ك بهمنى قاجار ادامه داد: فاطم
ــل هزار گونه با  ــاد در مجلس گفت: ما در داخ ــه گرفتن راى اعتم پايبند بود. در جلس
ــد حفظ منافع ملى  ــده نداريم ايده مان باي ــليقه داريم اما اختالف عقي هم اختالف س
ــكلى  ــد.وى ادامه داد: فاطمى تاكيد مى كند قطعه قطعه كردن فاطمى مش ايران باش
ــود وگرنه  ــود مملكت قطعه قطعه نش ــد مملكت حفظ ش را ايجاد نمى كند اصل باي
ــراى معتقد به جمهورى  ــران. فاطمى يك ايران گ ــال فاطمى فداى حفظ اي هزار امث

بود.
وى درمورد لحظات آخر عمر دكتر فاطمى گفت: دكتر فاطمى شخصيت بسيار عاطفى 
ــت در روزهاى آخر عمر اموال خود را به  ــبات گوناگون با زندانيان داش ــت مناس داش

پرستاران مى بخشد.
وى در پايان خاطر نشان كرد:  در آخرين لحظه فكر زن و فرزندش بود و بسيار دوست 
ــفانه اين ديدار ميسر نشد. مشخص نشد به چه  داشت با همسرش ديدار كند اما متاس
دليل اين ديدار ميسر نشد آيا همسر ايشان عالقه اى به ديدار نداشت؟ يا اينكه كسانى 

مانع اين ديدار شدند. به فكر فرزندش بود و وصيت كرد مصدق قيم فرزندش باشد پولى 
كه در جيبش بود و ساعت خود را به زندانبان ها بخشيد.

بند قيصر يا پل شادروان شوشتر با قدمت دوره ساسانى در كنار 
پل جديد شهرستان شوشتر در استان خوزستان قرار دارد.

در دانشنامه جهان اسالم، درباره بند قيصر آمده است:
ــتر را سربازان و مهندسان  پل بند والرين يا بند قيصر در شوش
ــور روم والريانوس به  رومى كه در 260 ميالدى همراه امپرات

اسارت شاپور اول درآمده بودند، بنا كردند.

همچنين در دايره المعارف مصاحب، آمده است:
ــاپور اّول  ــالدى به امر ش ــه در قرن 3 مي بند قيصر، بندى ك

ساسانى در شوشتر رود كارون ساخته شده است. 
ــده بودند در  ــير ش ــه در جنگ با ايران اس گويند روميانى ك
ــدند و به همين مناسبت بند  ساختن اين بند به كار گرفته ش

قيصر خوانده شده است.

در فرهنگ معين نيز آمده است:
ــاپور اول ساسانى و به امر او پس از   سدى است كه در زمان ش
ــط برانوش، مهندس رومى در نزديك  اسارت قيصر روم توس
شوشتر ساخته شد. اين سد 1500 قدم طول داشت و هنوز هم 

براى برگرداندن آب كارون به مزارع به كار مى رود.
ــانى  ــاپور اول ساس ــه امر ش ــت كه ب ــدى اس  بند قيصر، س
ــام برانوش  ــدس رومى به ن ــط مهن ــت روميان و توس به دس
(بزانوش، اورانوش) در شوشتر (كنار پل شوشتر) ساخته شد. 
ــد چنين بود كه همه ى آب رودخانه را  ترتيب ساختن اين س
به شعبه اى كه از آن خارج كرده بودند برگردانيده اند و معروف 
به آب گرگر است كه هنوز موجود مى باشد. كف رودخانه را با 
سنگ هاى بسيار محكم فرش كرده اند. خود سد از سنگ هاى 
ــماقى كه همه ى آنها را به هم پيوند داده اند تركيب  بزرگ س
ــمه ها و دريچه هاى مربوط براى اجراى  يافته است كه با چش
ــت. پل شوشتر روى  ــيار مناسب اس آبيارى اراضى مجاور بس

اين سد قرار دارد.
ــادروان شوشتر قديمى ترين پل  برخى بر اين باورند كه پل ش
ــت و برخى نيز  ــد كه داراى 44 دهنه بوده اس جهان مى باش

گفته اند 48 دهنه داشته است.
پل شادروان زمانى يكى از بناهاى مشهور ايران بود ولى امروزه 
ــوط به اين پل  ــت. روايات مرب خرابه اى از آن باقى مانده اس

معموال تكرارى و نقل از منبع پيشين است. آنها ساخت پل را 
به زمان شاپور اول ساسانى مى دانند كه والريان رومى را پس از 
اسارت وادار به ساخت اين پل و سد شادروان نمود ولى استناد 

همه آنها به روايات محلى مى باشد.
ــت: پل  ــران و تمدن ايرانى آورده اس كلمان هوار در كتاب اي
شوشتر از روى شادروانى مى گذشت و بنا به روايات مهندسان 

رومى آن را ساخته بودند.
ــه اين پل  ــعرى مربوط ب ــرودن ش ــى نيز در ضمن س فردوس
ــاختن آن به روم  ــازنده آن را برانوش آورده و پس از س نام س

برگشته است.
ــتر رفته اين پل  ــتم كه ابن بطوطه به شوش البته در قرن هش
قابل استفاده نبوده، چرا كه وى مى گويد : عمق رودخانه زياد 
ــبول، مانند بغداد و حله جسرى از  است و محاذى دروازه دس

كشتى هاى كوچك درست كرده اند.
مولف تذكره شوشتر تجديد بناى آن را به وسيله فتحعلى خان 

از حاكمان اواخر صفويه مى داند.
ــت تا اينكه در سال 1303 قمرى  اين پل بارها مرمت شده اس
سيالب براى چندمين بار آن را شكست و ديگر تعميرى در آن 

انجام نشد و دائما در حال ويرانى بيشتر شد.
پل معروف به بند قيصر در سال 1310 با شماره 78 در فهرست 

آثار ملى ايران به ثبت رسيد.

در يكى از محله هاى اصفهان ديده به 
جهان گشود. مرحوم پدرش مغازه دار 
ــربزرگ خانواده  و جالل، دومين پس

بود. 
ــه پدرش  ــى رفت ك ــتان م به دبيرس
ــرادر بزرگش كه اداره ى  فوت كرد و ب
خانواده هشت نفره را به عهده داشت 
ــغول تحصيل  در دانشگاه تهران مش
بود؛ به همين خاطر مسووليت جالل 

بيشتر شد.
ــواده اش را از راه نصب  او مخارج خان
پرده كركره و تزئينات تامين مى كرد 
ــواده هاىفقير  و مبلغى را هم به خان
ــارزه اختصاص  ــى را هم به مب و بخش

مى داد.
ــا  ــاى 53 و 54 ب ــال ه ــالل س در خ
ــه حّقانى  ــه علمي ثبت نام در مدرس
ــهيد آيت اهللا  ــه مديريت ش ــه ب قم ك
قدوسى(ره) اداره مىشد و از بهترين 
ــواى تازه اى  مدارس قم بود حال و ه

يافت. 
او در ضمن تحصيل به مناطق محروم 
ــاماندهى  ــت و در س رفت و آمد داش
ــم غاصب پهلوى  ــرات عليه رژي تظاه

ــت. اعالميه هاى  ــال برعهده گرف نقش فع
ــى ها و  ــاى راهپيماي ــه ه ــام، قطعنام ام
ــيوا  ــداى ش ــا ص ــر را ب ــاى ديگ ــن ه مت
ــى كرد؛  ــت م ــت قرائ ــه داش ــى ك وجذاب
ــتگير  دس ــاواك  س ــط  توس ــه  چنانك

شد.
ــهيد  ــالمى، ش ــس از پيروزى انقالب اس پ

ــهرى  ــاع ش ــه ى دف ــه كميت ــر اولي ــار از عناص افش
ــبانه روزى خدمت  ــور ش ــه ط ــود و ب ــان ب در اصفه
ــداران به عضويت  ــپاه پاس ــكيل س مى كرد. او با تش
ــوان معلم اخالق در  ــدس در آمد و به عن اين نهاد مق
ــغول تدريس  ــرداد و غدير مش ــوزش 15 خ مركز آم
ــتان به آن ديار اعزام گشت  شد. پس از حوادث كردس
ــنندج  ــار، تكاب و س ــدره، بيج ــهرهاى ديوان و درش

فعاليت هاى چشمگيرى كرد.
ــرار  ــن، در ماموريتى هم به منظور دفع اش عالوه بر اي
ــدار به سميرم و پادنا  به همراه عده اى از برادران پاس
اعزام شد. اين ماموريت با شهادت عده اى از پاسداران 

همراه بود.
ــار در پادگان غدير  ــدار روحانى شهيد جالل افش پاس
ــداران  اصفهان درترويج مبانى معنوى و اعتقادىپاس
ــرانجام آخرين صفحه ى  ــيد تا س ــيجيان كوش و بس
ــخ 24 / 4/ 61 در عمليات  ــش در تاري ــن زندگي زري

ــش در فضاى  ــگ اذان ــه بان ــى ك ــان – در حال رمض
ــت و خود به خدا  منطقه پيچيده بود – به خون نشس

پيوست. 
آيت اهللا بهاء الدينى، وقتى وارد جلسه شدند فرمودند: 
ــربازان امام زمان(عج) هست و  در بين شما يكى از س

به زودى از ميان شما مى رود.
ــش را  ــد عكس ــهيد ش ــار ش ــه جالل افش  بعد ها ك
ــى بى اختيار  ــت اهللا بهاء الدين ــا، آي بردند خدمت آق
ــان از  ــك هاى ش ــبنم اش گريه كردند، طورى كه ش
ــالل مى افتاد  ــد و روى عكس ج ــرازير مى ش گونه س
ــرباز  ــج) از من يك س ــد: امام زمان(ع ــد فرمودن و بع
ــى  ــار را معرف ــاى افش ــم آق ــن ه ــتند، م مى خواس

كردم.
 اشك من اشك شوق است،  ايشان جالل « ذاكر قريب 

البكاء» است.
ــار نام شهيد  ــالم و المسلمين جالل افش حجت االس
بزرگ مقاميست كه ذكرش هميشه اين بود: دنيا ارزش 

ندارد به خاطرش آخرت مان را خراب 
ــا را مى گذارند  كنيم.آخرش همه م
ــت كه بايد  در يك وجب جا، آنجاس

جواب يك ذره مال حرام را بدهيم.
ــار مى گويند:  ــالل افش نزديكان ج
ــود،  داراييش  ــت و بالش تنگ ب دس
ــور بود  ــط يك موت ــال دنيا فق از م
ــت هايش  ــه خدا هم دس كه هميش
ــرش مى كرد،  ــود و تعمي ــى ب روغن
ــت  ــد و مى رف ــور مى ش ــوار موت  س
ــان را توزيع  قبض هاى حقوق يتيم

مى كرد.
ــه اى از  ــار در گوش ــالل افش ج
ــا مى گويد:  ــراى م ــش ب وصيت هاي
ــام خود  ــته قي ــت به پا خواس اى ام
ــم اين حق  ــا قائ ــد، ت ــظ كني را حف
ــد و پرچم  ــم بياي ــت اهللا االعظ حج
ــاى جهان به  توحيد را بر فراز قله ه

اهتزاز در آورد.
و اين شعر يادگارى از راز و نياز هاى 
ــقانه جالل هنگام دعاى توسل  عاش

خواندن با امام زمان(عج) است:
بيا بيا كه سوختم ز هجر روى ماه تو
بهشت را فروختم به نيمى از نگاه تو

اگر نيست باورت بيا كه رو به رو كنم
بدان اميد زنده ام كه باشم از سپاه تو

سفارش شهيد افشار
ــود را حفظ  ــته قيام خ اي امت به پاخاس
كنيد تا قائم دين حق فرزند امير  مومنين،  
ــد و پرچم توحيد  ــت  اهللا االعظم بياي حج
ــه اهتزاز  ــان ب ــاي جه ــراز قله  ه ــر ف را ب
ــرك ظلم ــص كنيد كه ش ــا را خال ــت ه در آورد. ني

 است. 
ــار بگذاريد و به  ــتي و خود محوري  ها را كن خود پرس
ــووالن محترم مملكت  اسالم و قرآن بينديشيد... مس
ــه كار هاي اجرايي  ــب با ظرفيتش ب هركس را متناس
ــر چيز توجه  ــه بيش  از ه ــه فرهنگ جامع بگمارند ب
شود به سپاه اين بازوي امام (ره) بيش  از پيش برسيد 
ــتر تكيه كنيد  ــوي و فرهنگي آن بيش ــد معن و بر رش
ــرآن ناطق  ــرآن مكتوب و ق ــد كه ق و باالخره بنگري
ــان  ــراي مضامين ش ــراي اج ــد و ب ــي  گوين ــه م چ
ــتوار تر  ــد و گام  هاي تان را اس ــتين  ها را باال بزني آس

برداريد.
ــتيز با آن  ــالم در جنگ و س ــت اس ــد تا كفر اس بداني
ــارزه در انقالب  ــر مب ــا وجود كف ــت و اگر روزي ب اس
ــيرش خارج گشته  ــد، انقالب از مس كنار گذاشته ش

است....

سـرباز  امام زمـان

آخرين آرزوى وزير امورخارجه 

بنـد قيصـر (پـل شـاُدروان )
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ــتان اصفهان با اشاره  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
به فروش يك ميليارد تومانى بن كتاب در نمايشگاه كتاب 
ــه با توجه به  ــت هر چند ك گفت: اين مبلغ يك ركورد اس
ــوب نمى شود، در مجموع  قيمت ها، مبلغ بااليى هم محس

5/1ميليارد تومان كتاب در نمايشگاه به فروش رسيد.
ــلمين حبيب رضا ارزانى با بيان اينكه  حجت االسالم و المس
ــگاه جامع علمى كاربردى  ــور داراى دانش ــتان كش 19 اس
فرهنگ و هنر هستند، اظهار داشت: اين دانشگاه ها وابسته 
به اداره كل ارشاد هستند و دانشگاه علمى كاربردى فرهنگ 
ــت  و هنر مركز اصفهان از نظر كميت و كيفيت رتبه نخس

كشور را دارد.
ــال جارى  ــان اينكه از تاريخ 26 تا 29 آبان ماه س وى با بي
اصفهان ميزبان گردهمايى مديران كل روساى مراكز علمى 
ــر كشور است، افزود: در اين  كاربردى فرهنگ و هنر سراس
ــگاه ها، مطلوب بودن  ــد فعاليت ها در دانش گردهمايى رون
رشته ها و كاهش و يا افزايش دادن آنها، ارتقاى سطح كمى 

و كيفى دانشگاه ها و غيره بررسى مى شود.
ــتان اصفهان با اشاره  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
به دليل انتخاب اصفهان براى ميزبانى تصريح كرد: در حال 
حاضر دانشگاه علمى كاربردى فرهنگ و هنر مركز اصفهان 
ــت  ــجو بوده كه رتبه نخس ــزار دانش ــش از دو ه داراى بي

ــورى را دارد و بيشترين درصد رشته ها را نيز در كشور  كش
به خود اختصاص داده است، فضاى بسيار زياد در حدود 30 
ــوارد انتخاب اصفهان براى  هزار مترى نيز از جمله ديگر م

ميزبانى بوده است.
وى پيرامون حوزه قرآنى با بيان اينكه امسال را سال نهضت 
قرآنى نام گذارى كرده ايم، خاطرنشان كرد: در همين راستا 
ــور در روز 22 آبان ماه سال  ــرى قرآن در كش آزمون سراس
جارى برگزار مى شود و در استان بيش از 8 هزار و 62 نفر 
ــن تعداد بالغ بر 7 هزار و 153 نفر  ثبت نام كرده اند كه از اي

را خواهران و هزار و 449 نفر را برادران تشكيل مى دهند.
ــرد: اين تعداد  ــلمين ارزانى بيان ك ــالم و المس حجت االس
ــت  ــت و رتبه نخس ــور بى نظير اس ــركت كننده در كش ش
ــس از اصفهان نيز  ــورى را به خود اختصاص داده ايم، پ كش
استان البرز با چهار هزار شركت كننده رتبه دوم را دارا است 
و اين اختالف آمارى در شركت كنندگان نشان از اهتمام و 

انس با قرآن مردم استان اصفهان است.
ــتان  ــته در اس ــه رش ــنواره ملى نگارگرى آيات در س جش

اصفهان برگزار مى شود
وى پيرامون جشنواره ملى نگارگرى آيات با موضوع مفاهيم 
و مضامين قرآن و عترت گفت: اين جشنواره در سه رشته 
ــى نگارگرى  ــنتى و طراح ــرى، طراحى و نقوش س نگارگ

ــال  ــال آثار تا 20 دى ماه س برگزار مى گردد و مهلت ارس
جارى است.

ــتان اصفهان با اشاره  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــيره پيامبر  ــنواره افزود: زندگى و س به موضوعات اين جش
ــخصيت هاى قرآنى،  ــرم(ص)، ائمه معصومين و ديگر ش اك
تمثيل ها و داستان هاى قرآنى از جمله اين موضوعات است.

ــنواره قرآنى مدهامتان تصريح كرد: اين  وى پيرامون جش
ــت كه برگزار مى شود و امسال  ــنواره چندين سال اس جش
اين جشنواره به اصفهان واگذار شده است، در همين راستا 
اين جشنواره در 2 بخش استانى و ملى در رشته هاى حفظ 
20 جز و 10 جز قرآن، قرائت، اذان و ترتيل برگزار مى شود.

ــتانى اين  ــان اينكه بخش اس ــى با بي ــالم ارزان حجت االس
ــال جارى پايان يافت، خاطرنشان  جشنواره در آبان ماه س
ــركت كرده بودند كه  ــوع بالغ بر 240 نفر ش كرد: در مجم
ــر و 21 نفر نيز به  ــداد 24 نفر به عنوان نفرات برت از اين تع

مرحله كشورى راه پيدا كردند.
وى بيان كرد: در همين راستا 24 تا 27 آذرماه سال جارى 
ــنواره قرآنى  ــورى جش اصفهان ميزبان 300 برگزيده كش

مدهامتان هستيم تا نفرات برتر كشورى مشخص شوند.
ــتان اصفهان با اشاره  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــاب، كتاب خوانى  ــا 30 آبان ماه هفته كت به اينكه از 24 ت

ــن نام گذارى  ــى افراد دليل اي ــت، گفت: برخ و كتابدار اس
ــت كه عالمه  ــل آن اين اس ــد، دلي ــتى نمى دانن را به درس
طباطبائى مولف تفسير ارزشمند الميزان كه برند معتبرى 
ــت الگويى براى جوانان براى مطالعه بيشتر  براى شيعه اس

باشد.
سرانه مطالعه كشور در روز بين 2 تا 17 دقيقه است

ــاد استان  وى پيرامون اقدامات صورت گرفته اداره كل ارش
ــرانه  ــاب و كتاب خوانى افزود: س ــراى ترويج كت اصفهان ب
ــت كه در مقايسه با  ــور بين 2 تا 17 دقيقه اس مطالعه كش
ــه كه 70 دقيقه در روز بوده بسيار  كشورى هم چون فرانس
ــته اداره كل ارشاد  پايين است، در همين راستا سال گذش
استان مجوز هزار و 700 كتاب را براى چاپ صادر كرد و از 
بين اين كتاب ها جايزه كتاب در سوم دى ماه سال جارى به 

برترين كتاب اهدا مى شود.
حجت االسالم و المسلمين ارزانى تصريح كرد: اهداى 150 
ــه مراكز فرهنگى،  ــال جارى ب ميليون تومان كتاب در س
حسينيه ها، مساجد و غيره از ديگر اقدامات صورت گرفته 

براى ترويج كتاب خوانى بوده است.
ــتان  ــزارى انجمن كتاب خوان هاى اس ــاره به برگ وى با اش
ــال بود كه اين انجمن  ــان كرد: بيش از شش س خاطرنش
ــيدگى به  ــن تنها رس ــود و كار اين انجم ــده ب برگزار نش
ــعه و ترويج  ــراى توس ــه تالش ب ــت بلك ــا نيس كتابخانه ه

كتاب خوانى از جمله اهداف اين انجمن است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان بيان كرد: 
ــتاها و عشاير كمتر توجه مى شود در  به دليل اينكه به روس
همين راستا روستاى دوست دار كتاب و عشايرى در دستور 

كار ادراه كل ارشاد قرار گرفته است.
ــى بن كتاب در  ــروش يك ميليارد تومان ــاره به ف وى با اش
ــگاه كتاب افزود: اين مبلغ يك ركورد است هر چند  نمايش
كه با توجه به قيمت ها، مبلغ باالئى هم محسوب نمى شود 
ولى نسبت به سال گذشته رشد چشمگيرى داشته است، 
ــگاه  ــك و نيم ميليارد تومان كتاب در نمايش در مجموع ي

كتاب اصفهان به فروش رسيد.
ــالم ارزانى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا  حجت االس
محل برگزارى جمعه بازار كتاب مناسب تر مى شود، تصريح 
كرد: مديريت اين موضوع با شهردارى اصفهان است ولى با 
ــهردار اصفهان اميدوار هستيم  توجه به رويكرد فرهنگى ش
فضاى هنرمندانه تر و در شأن كتاب خوان هاى استان ايجاد 

شود.
ــه باالترين آمار  ــرا 25 آبان ماه ك ــاره به اينكه چ وى با اش
ــور به عنوان يك روز ملى  ــد در تقويم كش شهدا تشييع ش
ــور بيش از  ــان كرد: در كش ــت، خاطرنش ــده اس ثبت نش
ــد هر شهرى كه  ــهر داريم كه اگر قرار باش هزار و 200 ش
ــور بياوريم  ــبت خاص هم دارد را در تقويم كش يك مناس
ــتانى  ــت ولى اين روز در تقويم اس اين امر امكان پذير نيس
ــى برگزار  ــز برنامه هاي ــع آن ني ــت و به  تب ــده اس ثبت ش

مى شود.

ــان به دنبال  ــهر اصفه ــاره به اينكه مديريت جديد ش ــهردار اصفهان با اش ش
ــه گونه اى  ــت، گفت:  بايد ب ــاى خواهرخواندگى اس ــردن قرارداده عملى ك
ــد، تضمين هايى براى  ــاى تفاهم نامه هاى جدي ــه با امض برنامه ريزى كرد ك

اجراشدن آن ها در نظر گرفت.
مهدى جمالى نژاد در ديدار با قائم مقام وزير محيط زيست و ساختمان آلمان 
ــفر كرده است، اظهار داشت: با توجه به  و هياتى از اين كشور كه به اصفهان س
ظرفيت گسترده اصفهان در مسائل شهرى، مى توان پروژه هاى خوبى در زمينه 

هتل سازى و انرژى هاى نو با همكارى كشور آلمان انجام داد.
ــاره كرد و افزود: در  وى به خواهرخوانده بودن اصفهان با فرايبورگ آلمان اش
ــده بود، بندهاى مختلفى وجود داشت  تفاهم نامه هايى كه در گذشته امضا ش
ــهر اصفهان به  ــد، از همين رو مديريت جديد ش كه به هر دليلى اجرا نمى ش
ــه گونه اى برنامه ريزى كرد كه  دنبال عملى كردن بندهاى قبلى بوده و بايد ب
ــدن آنها  ــاى تفاهم نامه هاى جديد، تضمين هايى نيز براى اجرا ش ضمن امض

در نظر گرفت.
اصفهان داراى مكتب خاصى در معمارى است

شهردار اصفهان با اشاره به مكتب معمارى اصفهان بيان كرد: اصفهان مكتب 
ــركت هاى آلمانى در اصفهان،  خاصى در معمارى دارد و با توجه به تجربه ش

اميدواريم بتوانيم در زمينه هتل سازى با هم همكارى داشته باشيم.
ــر آماده همكارى با  ــهرى اصفهان در حال حاض وى با بيان اينكه مديريت ش
آلمان در راستاى توسعه فعاليت هاى مختلف است، افزود: همچنين مى توانيم 
در راستاى تبادل مسائلى علمى و فناورى فعاليت هايى داشته باشيم، چرا كه 

اصفهان ظرفيت خوبى در مسائل علمى در منطقه دارد.

ــتن به جرگه شهرهاى خالق  جمالى نژاد تأكيد كرد: اصفهان به دنبال پيوس
بوده و با توجه به ظرفيت گسترده اى كه در زمينه صنايع دستى وجود دارد و 
همچنين تعداد گسترده اين صنايع دستى، اصفهان جايگاه مناسبى در بين 

كشورهاى منطقه دارد.
وى گفت: اصفهان از نظر ديپلماسى شهرى جايگاه گسترده اى دارد و با توجه 
به اين موضوع، 13 خواهرخوانده داشته و همچنين در بسيارى از سازمان هاى 

بين المللى نيز عضويت دارد.
شهر جهانى اصفهان داراى سه عنوان بين المللى است

ــتان هاى پهناور ايران و از جمله  ــهردار اصفهان گفت: اصفهان يكى از اس ش
استان هاى مهم و صنعتى كشور به  حساب مى آيد.

وى به نقش گسترده اصفهان در مسائل بازرگانى و اقتصادى اشاره كرد و افرود: 
ــبى در زمينه هاى مختلف به  خصوص  اصفهان قابليت ها و ظرفيت هاى مناس
گردشگرى دارد و اين شهر يكى از تاريخى ترين شهرهاى ايران با دو هزار جاذبه 

گردشگرى است.
جمالى نژاد با اشاره به اينكه اصفهان در طول تاريخ چهار بار پايتخت ايران بوده 
است، بيان كرد: قابليت هاى اصفهان در طول تاريخ زبانزد بوده و به  تازگى نيز 
اين شهر به عنوان پايتخت صنايع دستى انتخاب  شده و با 190 اثر صنايع دستى 

به عنوان يكى از قطب هاى اين صنايع شناخته شده است.
شهردار اصفهان با بيان اينكه اصفهان داراى سه عنوان جهانى است، خاطرنشان 
كرد: در سال 2006 اصفهان پايتخت فرهنگى جهان اسالم بوده همچنين به 
ــهرهاى صنايع دستى پيوسته و در سال آينده نيز  تازگى اصفهان به جرگه ش

مقرر شده اصفهان به عنوان پايتخت گردشگرى كشور معرفى شود.

اخبار

ــپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان  مسوول معاونت تربيت و آموزش س
گفت: 24 هزار حلقه تربيتى شجره طيبه صالحين در استان وجود دارد كه در 

گروه ها و اقشار مختلف كار تربيتى انجام مى شود.
حجت االسالم محسن مظاهرى از جمله برنامه ها و اولويت ها را ارتقاى سطح 
ــد و ايمان آگاهانه عنوان كرد و اظهار داشت: در سطح  معرفت، بصيرت، رش
ــت، بصيرت افزايى و  ــبهه هاى دينى و آفات اس جامعه اى كه آماج هرگونه ش

ارتقاى معرفت جامعه در دستور كار بسيج قرار گرفته است.
ــاره به اينكه ضرورت اقتصاد در جامعه وجود دارد، اولويت بسيج را  وى با اش
اقتصاد مقاومتى دانست و گفت: سرمايه گذارى آحاد مردم و نيازهاى جامعه 
ورود به مبحث اقتصاد مقاومتى است. مسوول معاونت تربيت و آموزش سپاه 
ــازى را نياز جامعه ذكر كرد و  صاحب الزمان(عج) استان اصفهان فرهنگ س
افزود: سعى و تالش دشمن فرهنگ زدايى است و نقش و حضور بسيج در اين 
زمينه پررنگ مى شود.مظاهرى از نسل جوان به عنوان بزرگ ترين سرمايه هر 
كشور ياد كرد و گفت: فرهنگ سازى، اقتصاد مقاومتى، سبك زندگى اسالمى 

- ايرانى در حلقه هاى صالحين بايد به جوانان آموزش داده شود.
وى ارتقاى سطح معرفتى، نهضت روان خوانى قرآن كريم، تشكيل محافل نور 
و رفع شبهات اعتقادى را از اولويت هاى اين معاونت برشمرد و اظهار داشت: 
شهرستان كاشان نيز در سطوح مختلف در مباحث روان خوانى قرآن فعاليت 

چشمگيرى داشته است.
ــپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان  مسوول معاونت تربيت و آموزش س
گفت: 24 هزار حلقه تربيتى شجره طيبه صالحين در استان اصفهان وجود 

دارد كه در گروه ها و اقشار مختلف كار تربيتى انجام مى شود.
مظاهرى از شهرستان كاشان به عنوان يكى از ظرفيت ها و نواحى خوب و برتر 

در اجراى حلقه هاى صالحين و طرح معرفتى بسيجيان ياد كرد.
وى از برگزارى مسابقات استانى قرآن كريم در بخش حفظ و مفاهيم و تجليل 
ــتان خبر داد و افزود: يادواره هاى شهدا  از چهره هاى برتر قرآنى در سطح اس
در ايام هفته بسيج در استان با عنوان«روز حماسه، ايثار و شهادت» با فرهنگ 

شهادت برگزار مى شود.

معاون سپاه اصفهان مطرح كرد؛

فعاليت 24 هزار حلقه تربيتى 
صالحين در استان اصفهان

حضور پررنگ اصفهانى ها در مسابقه قرآن و عترتخانه جوان جمعيت هالل احمر اصفهان افتتاح شد

ــتان اصفهان گفت: خانه جوان جمعيت   معاون جوانان جمعيت هالل احمر اس
هالل احمر اصفهان به مناسبت گراميداشت شصت و هشتمين سالگرد تاسيس 
سازمان جوانان افتتاح شد. حيدر على خانبازى به مناسبت بزرگداشت شصت و  
هشتمين سالگرد تاسيس سازمان جوانان در مراسم تجليل از جوانان جمعيت 
هالل احمر اصفهان، اظهار داشت: همزمان با شصت و  هشتمين سالگرد تاسيس 
سازمان جوانان، از جوانان برتر عضو جمعيت استان با حضور مديرعامل و شوراى 
ــيابى هاى صورت  معاونان تجليل به عمل آمد. وى تصريح كرد: با توجه به ارزش
گرفته از فعاليت هاى دو سال گذشته جوانان استان اصفهان 18 نفر از اين عزيزان 
حائز رتبه برتر شدند كه  طى برنامه اى همزمان با سالروز تاسيس سازمان جوانان 

با اهداى لوح تقدير از ايشان تجليل شد.
ــتان اصفهان اضافه كرد: قبل از آغاز اين   معاون جوانان جمعيت هالل احمر اس
مراسم، خانه جوان جمعيت استان اصفهان در ساختمان ستاد با حضور مديرعامل 

و جمعى از معاونان افتتاح شد.
ــازمان جوانان جمعيت هالل احمر نقش مهمى در  خانبازى با اشاره به اينكه س
مشاركت جوانان كشور در برنامه هاى عام المنفعه و امدادى ايفا مى كند، گفت: اين 
سازمان مى تواند اصول بنيادين و اهداف جمعيت هالل احمر را در ميان جوانان 
تسرى دهد و از همين روى توجه به نقش ارزنده اين سازمان، راهگشاى بسيارى 

از مسائل و معضالت مبتال به جامعه خواهد بود.
وى اظهار داشت: حوزه جوانان جمعيت هالل احمر استان اصفهان به مناسبت 
گراميداشت 68 امين سالروز تاسيس سازمان جوانان برنامه هايى چون برگزارى 

ــى دبيران كانون ها و اعضا، حضور اعضابر مزار شهداء  ــت هاى هم انديش نشس
ــتى و انسانيت،  ــهدا در راستاى اصل نوعدوس و تجديد ميثاق با آرمان هاى ش
آشنايى دانش آموزان با سازمان جوانان هالل احمر و اهداف آن، حضور پرشكوه 
در نماز جمعه، برپايى ايستگاه سالمت در دانشگاه ها و اماكن عمومى، فراخوان 
ــتان، ديدار جوانان برتر با نماينده معزز ولى  عضويت، تجليل از جوانان برتر اس
فقيه در جمعيت هالل احمر استان، افتتاح خانه جوان و مانور جوانان دوچرخه 
ــيون را برگزار خواهد  ــوارى فدراس ــتان و همراهى با تيم دوچرخه س سوار اس

كرد.

ــاد اسالمى استان اصفهان گفت:  معاون قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارش
ــترين شركت كننده را در  استان اصفهان با بيش از 8 هزار داوطلب، بيش

مسابقان قرآن و عترت كشور دارد.
حجت االسالم ابوالفضل يعقوبى گفت: چهاردهمين آزمون سراسرى قرآن 
و عترت در 24 حوزه استان اصفهان 22 آبان ماه جارى و هم زمان با سراسر 

كشور برگزار مى شود.
وى در ادامه افزود: استان اصفهان با بيش از هشت هزار داوطلب، بيشترين 
شركت كننده را در اين مسابقات دارد و استان هاى البرز و خراسان رضوى 
ــوم قرار  با حدود چهار هزار نفر داوطلب با فاصله زياد در رده هاى دوم و س

گرفته اند.
ــتان اصفهان،  ــالمى اس ــاد اس ــرآن و عترت اداره فرهنگ و ارش معاون ق
ــترين  ــهر اصفهان داراى بيش ــان، نظنز و آران و بيدگل را پس از ش كاش
ــت و خاطرنشان كرد: مؤسسه  تعداد شركت كننده در اين مسابقان دانس
مكتب القرآن بادرود نطنز با هزار و 700 نفر شركت كننده بيشترين سهم را 

در مسابقات قرآن و عترت داراست.
ــال جارى  ــش 160 نفرى حافظان كل قرآن در س وى با اعالم خبر افزاي
اظهارداشت: مسابقات قرآن و عترت در رشته حفظ يك جزء همچنين 3، 
5، 10، 15، 20 و 30 جزء و در بخش مفاهيم در سه رشته قرآن، مفاهيم 

نهج البالغه و تدبر در قرآن برگزار خواهد شد.
يعقوبى 15 كمك هزينه عمره مفرده، 50 كمك هزينه عتبات عاليات، 100 

كمك هزينه مشهد مقدس و 200 كمك جايزه يك ميليون ريالى را جوايز 
نفرات برتر اعالم كرد.

معاون قرآن و عترت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان سنجش 
ــتان، ايجاد انگيزه در  و ارزيابى كمى و كيفى مؤسسات و مراكز قرآنى اس
ميان عموم جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان براى فراگيرى معارف قرآن، 
استانداردسازى آموزش ها در مراكز قرآنى، شناسايى و معرفى نخبگان و 
استعدادهاى درخشان قرآنى، توليد بانك جامع اطالعات قرآن كشور در 

رشته هاى قرآن و عترت را از مهم ترين اهداف اين مسابقات دانست.

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

شهردار اصفهان از عملى كردن قراردادهاى شهرهاى خواهر خوانده خبر داد :

خواهر خوانده ها به اصفهان نزديك تر مى شوند 

ــال آثار تا  برگزار مى گردد و مهلت ارس

مديركل ارشاد اصفهان مطرح كرد؛

فـروش يـك 
ميليـارد تـومانى 

بـن كتـاب در 
نمايشگـاه كتـاب 

اصفهــان



ــان مى دهد مدافع و هافبك ميانى آبى پوشان شرايط خوبى  آمار ها نش
نداشته است و خريد در اين پست ها ضرورى به نظر مى رسد.

ــروع نقل  ــويم و تيم ها پيش از ش رفته رفته به نيم فصل نزديك مى ش
ــراغ گزينه هاى خود مى روند و گمانه زنى ها  و انتقاالت زمستانى، به س
ــروع شده است. استقالل نيز به  رغم صدرنشين بودن  از همين حاال ش
ــى اين تيم به دنبال رفع اين خالءها  ــى حس مى كند و كادرفن نيازهاي

خواهد بود.
ــتقاللى ها در خالل برگزارى مسابقات چند بازيكن خود را از دست   اس
ــد و كرار نيز نتوانست  دادند. به عنوان مثال ريوالدو از اين تيم جدا ش
چندان به ميدان برود و وضعيت مبهمى دارد. به همين داليل مى توان 
ــت از همه ايده هاى خود استفاده كند و به نوعى  گفت كادرفنى نتوانس

با بحران هاى ابزارى دست و پنجه نرم كرد.
 بررسى بازى هاى استقالل در اين فصل نشان مى دهد اين تيم در چند 
ــيب هاى بسيارى  ــت نيازهايى دارد. ابتدا در خط دفاعى فراز و نش پس
ــد، جايى كه آبى پوشان سه مدافع ميانى تخصصى دارند اما در  ديده ش
ــازى مشكالتى به وجود آمد و حتى كادرفنى استقالل در  زمينه زوج س

ميانه راه پيشنهاد جذب يك مدافع خارجى ديگر را نيز مطرح كرد.
ــازى ها امتحان شد، تا اينكه در چند هفته گذشته از زوج   انواع زوج س
ــتفاده شد. اگر چه اين زوج سازى  حنيف عمران زاده و هراير مگويان اس
ــرفت هايى همراه بوده اما آن ها كمتر در معرض آزمون انتقال از  با پيش
حمله به دفاع و مواجهه با سرعت حريفان قرار گرفته اند. در ديدار برابر 
ــتقالل از ميانه گل خورد تا مشخص شود بهينه سازى  فوالد باز هم اس

در اين پست مى تواند ضرورى باشد.
ــت   اولويت ديگر تيم مظلومى كه از درجه اهميت بااليى برخوردار اس
بازيكن پسِت 10 خواهد بود، جايى كه استقاللى ها ريوالدو را از دست 

داده اند و كرار نيز شرايط مبهمى دارد.
ــرايط خوبى نداشته  ــان ش ــان مى دهد واحد ميانى آبى پوش  آمار ها نش
ــت ضرورى به نظر مى رسد. در فوتبال ايران  ــت و خريد در اين پس اس
اين نوع بازيكنان كمتر از گذشته به چشم مى خورند و خريد بازيكنان 
خارجى نيز ريسك بااليى مى طلبد. تجربه نشان داده اكثر اين خريدها 

به شرايطى مشابه با ريوالدو مى رسند!
ــت به خريد  ــتقالل بايد با آگاهى كامل دس  در هر صورت كادرفنى اس
ــت بزند و اشتباه در انتخاب بازيكن مى تواند تاوان سنگينى  در اين پس

داشته باشد.
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سيرى در دنياى ورزش

استقالل به دنبال جذب مدافع ميانى و 
هافبك طراح

ــراى حضور در  ــران از عزم خود ب ــتى آزاد اي ــان تيم ملى كش كاپيت
ــب مدال  المپيك گفت و تاكيد كرد: هدفم حضور در المپيك و كس

خوش رنگ اين رقابت هاست تا بتوانم دل مردم را شاد كنم.
رضا يزدانى، درباره آغاز دومين اردوى تيم ملى كشتى آزاد و آخرين 
وضعيت خود اظهار كرد: خدا را شكر وضعيت خوبى دارم و از اردوى 
ــبختانه در تمرينات از ناحيه ساق  قبلى تمريناتم را آغاز كردم. خوش
ــاس نكردم و بايد آرام  ــكلى احس ــدم مش پا كه به تازگى مصدوم ش
ــم.دارنده آرام در طول چند ماه مانده تا المپيك به اوج آمادگى برس
ــر تمرينات قدرتى ــال حاضر ب ــان افزود: در ح ــدال طالى جه 2 م

ــام مى دهيم. هنوز  ــك نيز مرور فن انج ــز داريم و بر روى تش تمرك
ــنگين  ــاز نكرده ايم و تمرينات مان خيلى س ــتى را آغ تمرينات كش
ــديدى كه داشتم نتوانستم به  ــت. من نيز پس از مصدوميت ش نيس
ــات و حضور در  ــم و بايد به مرور با تمرين ــورت جدى تمرين كن ص
ــانم.يزدانى با بيان  ــه آمادگى مطلوب برس ــد تورنمنت خود را ب چن
ــاه آينده خود را براى  ــب طى چند م اينكه بايد با برنامه ريزى مناس
ــك آماده كنم،  ــاى انتخابى تيم ملى براى المپي ــور در رقابت ه حض
خاطرنشان كرد: ان شاءاهللا خود را به آمادگى ايده آل خواهم رساند تا 
با موفقيت در رقابت هاى انتخابى جواز حضور در المپيك را به دست 
بياورم و پس از آن به كسب مدال در المپيك و شادكردن دل مردم 

اميد زيادى دارم.

ــت: 30 رييس  ــالم گف ــان اي ــا كم ــدازى ب ــات تيران ــس هي ريي
ــت برگزارى انتخابات را داشته اند و با اين  ــتانى درخواس هيات اس

اوصاف شجاعى ديگر رييس نيست.
ــردار پوركريم گفت:سوال من از شجاعى اين است، كجا از كوچه  س
ــاش؟ اگر شجاعى  و بازار امضا جمع مى كنند؟ چرا مى گوييد اغتش
ــت اجازه دهد تا كارها  ــيون نيس ــهم االرث خود از فدراس دنبال س
ــان ايالم با  ــات تيراندازى با كم ــش برود.رييس هي ــق روال پي طب
ــه امضا كرده اند، ــتان نام ــجاعى گفته 3-4 هيات اس بيان اينكه ش

اظهار داشت: چندين برابر اين تعداد امضا جمع شده است و عالوه 
ــال رأى داديم و حاال  ــه هم او را نمى خواهد. ما قب ــر اين وزارتخان ب
ــق نداريم از رأى مان دفاع  ــم اين رأى را پس بگيريم. ح مى خواهي
ــى هم  ــان را انجام مى دهيم و به كس ــم؟ ما طبق قانون كارم كني
ــخ به اين سوال كه شجاعى گفته  اهانت نمى كنيم.پوركريم در  پاس
ــتند و از شجاعى خواسته اند  ــاى هيات ها با او هس 90 درصد روس
ــات داريم و 90 درصد  ــد، تصريح كرد: 32 هي ــيون بمان در فدراس
ــه امضا كرده اند از  ــق يعنى بيش از 27 نفر، پس 30 نفرى ك مواف
ــتيم  ــجادى نوش كجا آمده اند؟ ما در نامه اى كه به وزير ورزش و س
ــود. ما به دنبال مجمع  ــت كرديم انتخابات بايد برگزار ش درخواس
ــده شجاعى ديگر  ــتيم. با اين امضاهايى كه جمع ش فوق العاده نيس

رييس فدراسيون نيست.

عزم رضا يزدانى براى كسب مدال 
در المپيك

اگر شجاعى دنبال سهم االرث نيست، 
اجازه دهد كارها طبق روال پيش رود

مربى كروات فوالد با وجود توافق با فوالدى ها براى فسخ قرارداد و 
ــپاهان، باالخره در اين تيم باقى ماند تا سپاهانى ها  قبول هدايت س

كماكان بدون سرمربى بمانند.
مربى كروات فوالد خوزستان كه چند روز پيش با سپاهانى ها براى 
ــرار بر اين بود  ــم اعالم آمادگى كرده بود و ق ــول هدايت اين تي قب
ــت كند، با مديران فوالد  ــه رضايت نامه اش را از فوالدى ها درياف ك
ــه اى را براى فسخ قراردادش برگزار كرد و به توافق هم رسيد. جلس
ــخ قرارداد را  ــكوچيچ و فوالدى ها برگه فس ــا پس از يك روز اس ام
ــپاهانى ها كه او  ــكوچيچ در فوالد باقى بماند و س امضا نكردند تا اس
ــان انتخاب كرده بودند، به سراغ  ــت تيم ش را به عنوان گزينه نخس
ــتيماچ و بوناچيچ براى  ــاى ديگر بروند. در اين ميان از اس گزينه ه

هدايت سپاهان نام برده مى شود.
ــكوچيچ از فوالدى ها ضمانتى را خواسته بود كه  ــود اس گفته مى ش
ــيد، راه بازگشتى به اهواز داشته باشد  اگر با سپاهان به توافق نرس
ــه بود.با اين اتفاقات به  ــورد موافقت مديران فوالد قرار نگرفت اما م
نظر مى رسد كه كار براى اسكوچيچ در اهواز سخت تر شود چرا كه 
ــپاهانى ها  ــان اين تيم را با مذاكره با س او از نظر هواداران فوالد، ش

حفظ نكرده است.
بر اساس اين گزارش، مدير برنامه هاى اين مربى نيز باقى ماندن او 

در فوالد را تاييد كرده است.

اسكوچيچ در فوالد ماند؛
 سپاهان كماكان بدون سرمربى

ــت كه بعد از جنجال هاى اخير در دنياى ورزش  ــنال نگران آن اس ــرمربى آرس ــن ونگر، س   آرس
ــود.  ــيده ش ــگ بازيكنان، پاى اين ماجرا به دنياى فوتبال نيز كش ــى بردوپين مبن
ــا مقابل ــادآورى كرد كه باره ــاره ي ــه اكيپ دراين ب ــو با روزنام ــر در گفتگ ونگ
ــراى كمك به  ــت ب ــن اس ــرده كه ممك ــك ك ــه كه ش ــرار گرفت ــى ق ــم هاي تي
ــنال در ماه سپتامبر با ــند. آرس ــتفاده كرده باش ــان از مواد نيروزا اس بازيكنان ش
ــت كه اندكى  ــت خورد و اين درحالى اس ــه 1-2 مقابل ديناموزاگرب شكس نتيج
بعد، تست دوپينگ آرين آدمى، يكى از بازيكنان كروات اين تيم، مثبت اعالم شد 
ــده باشد. او  ــت كه تيمش بيش از اينها قربانى مواد نيروزا ش و ونگر نگران آن اس
ــه به نظرم  ــه ارزش هايى ك ــعى مى كنم تا ب ــه س ــن باره گفت: من هميش دراي
ــتند، پايبند باشم وآنها را به ديگران منتقل كنم. در طول عمر درزندگى مهم هس
30 ساله مربيگرى ام هيچ وقت براى بهتر شدن بازيكنانم، آنها را مجبور به تزريق 

ــاس  ــان به آنها نداده ام و ازاين بابت احس نكرده ام و هيچ وقت محصوالتى را براى تقويت عملكردش
غرورمى كنم. من مقابل تيم هاى زيادى قرار گرفته ام كه از اين الگوى روانى پيروى نمى كنند.

ــوى از هر گونه فعاليت  ــان تا اطالع ثان ــگاه مودنا اعالم كردند، بازيكن تيم ش ــران باش مدي
ــه و ــتاره تيم ملى واليبال فرانس ــت.اروين انگاپت، س ــروم اس ــگاهى مح باش

ــتن در  ــركت داش با ارزش ترين بازيكن ليگ جهانى واليبال 2015 پس از ش
ــينش را متوقف نكرد و  ــهر «رجيو اميليا»، ماش ــانحه تصادف نزديك به ش س
ــدند.انگاپت پس  ــت. در اين اتفاق، 3 نفر مجروح ش ــه تصادف گريخ از صحن
ــده و واقعا متأسفم كه چنين اتفاقى رخ داد و  ــوكه ش از اين تصادف گفت: ش
اميدوارم هر چه زودتر هر 3 مصدوم اين اتفاق از بيمارستان مرخص شوند. من 
مى خواستم به بازى تيمم، مودنا در ليگ ايتاليا برسم و بعد از آن خودم را به 
پليس معرفى كنم. از آسيب ديدگان، خانواده آنها، مسووالن تيم و هواداران آن 
ــيد چون مسووالن  عذرخواهى مى كنم.انگاپت هرگز به بازى مقابل مودنا نرس
 A1 باشگاه به خاطر شركت داشتن در تصادف اخير به او اجازه بازى در سرى
را ندادند. البته مديران باشگاه مودنا اعالم كردند با وجودى كه انگاپت، مسووليت اتفاق اخير 

را قبول كرده اما تا اطالع ثانوى از هر گونه فعاليت باشگاهى محروم است.

نگرانى ونگر درمورد مشكالت دوپينگ در دنياى فوتبال محروميت باارزش ترين بازيكن ليگ جهانى واليبال از فعاليت باشگاهى

كرى خوانى نيمار براى رئال مادريد
ــا را از همين االن  ــراى رئالى ه ــلونا كرى خوانى ب ــتاره برزيلى بارس س

شروع كرده است.
ــد. او در غياب ــپرى مى كن ــلونا س ــن روزهايش را با بارس ــار بهتري نيم

ــتاره آبى انارى ها است و با گل هاى حساسى كه به ثمر  ليونل مسى، س
مى رساند، باعث شده بارسلونا در صدر جدول رده بندى قرار بگيرد.

بارسلونا 10 روز ديگر و در حساس ترين بازى هفته دوازدهم رقابت هاى 
ــال مادريد مى رود. نيمار از حاال  ــانتياگو برنابئو به مصاف رئ الليگا در س
ــراى همراهى  ــت. او كه ب ــروع كرده اس ــرى خوانى براى حريف را ش ك
ــرايط بارسلونا  ــته است، در مورد ش ــورش به برزيل برگش تيم ملى كش
ــحالم كه بار ديگر ال كالسيكو را تجربه خواهم كرد. گفت: بسيار خوش

ــر اين تيم  ــت. يك بار براب ــبى براى من اس ــال مادريد حريف مناس رئ
ــم گل هاى  ــت و مى خواه ــك گل كافى نيس ــا اين ي ــردم ام ــى ك گلزن
بيش ترى به ثمر برسانم. مى خواهم يك بار ديگر نامم را در بين گلزنان ال 
كالسيكو ثبت كنم.او ادامه داد: همواره دوست دارم در چنين ديدارهاى 
ــركت كنم. بر اين باورم كه توان شكست دادن رئال مادريد در  بزرگى ش
سانتياگو برنابئو را داريم. اميدوارم مسى هم به اين ديدار برسد زيرا او بهترين 
ــت و با حضور او بهترين تيم دنيا خواهيم شد.  بازيكن فوتبال جهان اس
ــت و همواره بازيكنان خوبى در اختيار دارد  رئال مادريد تيم بزرگى اس

ولى ما هم تيم خوبى هستيم و آماده اين بازى بزرگ خواهيم شد.
ــاره يك  ــت: درب ــم گف ــى ه ــاره مس ــخنانش درب ــان س ــار در پاي نيم
بازيكن استثنايى سخن مى گوييم. او بى نظير است. بسيار خوش شانس 
ــتم چون تجربه بازى در كنار رونالدينيو را داشتم و االن كنار مسى  هس
ــى لذت مى برم و  ــتاره آرژانتين ــازى مى كنم. از حضور در كنار اين س ب
ــدار برابر ويارئال در  ــم ماند.نيمار در دي ــه در كنار او خواه براى هميش
هفته يازدهم الليگا، ستاره تيمش بود و موفق شد دو گل به ثمر برساند 
ــود خود به پايان  ــه بر صفر به س تا آبى انارى ها آن ديدار را با نتيجه س
برسانند و در صدر جدول رده بندى قرار بگيرند. اين بازيكن برزيلى فصل 
بسيار خوبى را با كاتاالن ها پشت سر مى گذارد و در صدر جدول بهترين 

گلزنان قرار دارد.

ــتان  تركمنس و  ــران  اي ــا ل  فو تب ــى  مل ــاى  تيم ه
ــه انتخابى جا م جها نى  ــوب ر قا بت هاى مرحل در چارچ
ــگاه آزادى به مصاف  ــروز در ورزش ــيه ام 2018 روس

يكديگر مى روند.
تيم هاى ملى فو تبا ل ايران و تركمنستان از ساعت 15 
ــنبه در ورزشگاه يكصد هزار نفرى آزادى به  روز پنج ش
مصاف يكديگر مى روند. در گروه D عالوه بر ايران كه 
ميزبان تركمنستانى هاست، در همين روز هند و گوام 
نيز در ورزشگاه سريكانتيراو شهر بنگلور مقابل يكديگر 
ــتراحت دارند اما  صف آرايى خواهند كرد. عمانى ها اس

چهار تيم ديگر اين گروه به مصاف يكديگر مى روند.
احساس ضعف در خط دفاعى تيم  ملى

ــكالت عديده  ــالوه بر مش ــا ل ايران ع ــم  ملى فو تب تي
ــرايط نه چندان  ــتان از ش براى ديدار مقابل تركمنس
مطلوبى براى ديدار مقابل گوام نيز برخوردار است. در 
ــتان قطعا سيدجالل حسينى و  ديدار مقابل تركمنس
ــى خط دفاعى  ــرى كه از مهره هاى اصل پژمان منتظ
ــته ــى ديدارهاى گذش ــى روش در تمام ــوس ك كا ر ل

ــتند.هر دو مدافع تيم  ملى  ــم  ملى بودند غايب هس تي
در شرايطى دچار مصدوميت شدند كه كى روش قطعا 
ــم  ملى تجربه  ــت با تي ــرايط جديدى را در اين پس ش
ــردار  ــمند س ــد كرد.عالوه بر اين دو مهره ارزش خواه
ــته  ــل مصدوميتى كه هفته  گذش ــون نيز به دلي آزم
ــال ديدار مقابل  ــد عم ــتوف دچار آن ش در ديدار روس
ــت داده و هر سه اين بازيكنان  ــتان را از دس تركمنس
ــت در مقابل گوام نيز غايب باشند.عالوه بر  ممكن اس
اين آندرانيك تيموريان و سعيد عزت اللهى كه ويزاى 
ــت به كشورهايى كه  ــكل شده اس گوام آنها دچار مش
ــكل رواديد خود را  ــوپ مى زنند رفتند تا مش در آن ت

ــد كه اين دو بازيكن  حل كنند. بنا بر اين به نظر مى رس
ــتان غايب باشند هر چند  براى ديدار مقابل تركمنس
ــه اى از ابهام قرار دارد.  ــت آنها هنوز در هال كه بازگش
ــيت دو مهره ديگر تيم  ــخص نس بنا بر اين كماكان مش
ــيد. مهدى طارمى نيز  ــى به اين ديدار خواهند رس  مل
ــتان  به دليل دو اخطاره بودن به ديدار مقابل تركمنس
ــز تيم  ملى دچار  ــيد. تا در خط حمله ني ــد رس نخواه

مشكل باشد و كى روش كه از بسيارى از اين بازيكنان 
ــرايط به  ــتفاده مى كرد ش ــره ثابت اس ــه صورت مه ب

كارگيرى از آنها در اين ديدار را نداشته باشد.
گروه D مرحله انتخابى جا م جها نى 2018

ــازى،11 امتياز، ــا 5 ب ــان ب ــا ل عم ــى فو تب ــم  مل تي
ــاز، امــتي  8 ــران  اي ــا ل  فو تبــــ ــى  ــم  مل تـــي

ــازى، 7 امتياز،  ــتان با 5 ب ــا ل تركمس ــم ملى فو تب تي

ــازى و 7 امتياز ،  ــا 5 ب ــوام ب ــا ل گ ــى فو تب ــم مل تي
ــم ملى فو تبا ل هند با 5 بازى، صفر امتياز ، تيم هاى  تي
ــى جا م جها نى  ــروه D مرحله انتخاب ــا پنجم گ اول ت
2018 روسيه را تشكيل مى دهند.عمانى ها اين هفته  
استراحت خواهند كرد تا چهار تيم ديگر اين گروه كه 
ــه تيم آنها شانس صعود را دارند ديدارهاى حساس  س
را به معرض نمايش بگذارند. قطعا هر يك از اين تيم ها 
ــت دهد از  ــر امتيازى را از دس ــه زمانى حاض در بره
شانس مسلم خود براى صعود خواهد كاست. بنا بر اين 
به خوبى مربيان و بازيكنان اين تيم ها مى دانند كه بايد 
با دست پر از زمين بازى خارج شوند چرا كه هر امتياز 
ــت رفتن جا م جها نى پيش رو  براى آنها به منزله از دس

تلقى خواهد شد.
ايران – تركمنستان

ــم پيش بينى ها در  ــران على رغ ــا ل اي ــم  ملى فو تب تي
ــاوى متوقف  ــتان با تس ــت مقابل تركمنس ــدار رف دي
ــان برخالف اين كه تصور مى كرد ند كه  شد. ملى پوش
ــهر داش آغوز خارج شوند  ــگاه ش ــت پر از ورزش با دس
ــن بازى را  ــش تر از اي ــك امتياز بي ــتند ي اما نتوانس
ــكنى  ــتانى ها با كارش ــد. تركمنس ــت بياورن ــه دس ب
ــق آباد  ــان عش ــه پايتخت ش ــالف اين ك ــود برخ خ
ــدود 600 كيلومتر  ــگاه محل بازى را ح ــت ورزش اس
ــود. ــخت تر ش دورتر انتخاب كردند تا كار ايرانى ها س
از  ــى  يـــــك ــه  ك آزادى  ـــــگاه  ورزش در  ــروز  ام
ــت دنياس ــگاه هاى  ورزش ــن  تريــ ــزرگ  بــــــ
ــى خواهد رفت كه در  ــم  ملى ايران به مصاف رقيب تي
ديدار رفت از هيچ امكانى براى توقف ايران دريغ نكرد. 
ــرايط جوى خاص در بازى  توقع مى رود تا برخالف ش

فردا هو اد ا ران تيم  ملى را تنها نگذارند.

ــكاران  ورزش ــه  ك ــى  انتقادهاي ــا  ب ــران  اي ــى  دووميدان
ــر نمى برد و اكثر  ــرايط خوبى به س ــرح كرده اند، در ش مط

ملى پوشان از رييس فدراسيون گاليه دارند.
ــى  ــيون دووميدان ــات فدراس ــخ انتخاب ــه تاري ــى ك  زمان
مشخص شد، خيلى ها منتظر بودند تا دووميدانى از ركوردى 
كه به وجود آمده بيرون بيايد و سر و شكل خوبى از لحاظ 
برنامه  ريزى و توجه به ورزشكاران داده شود، اما ظاهرا نه تنها 
بعد از انتخابات اينطور نشد، بلكه گاليه ورزشكاران بيش تر 
شده است.مجيد كيهانى كه از كارشناسان دووميدانى بود، 
ــد، اما پروژه آمدن  در انتخابات به عنوان رييس انتخاب ش
ــول انجاميد و تعلل وزارت  ــيون يك ماه به ط وى به فدراس
ورزش در صدور حكم وى وقفه اى را در اين رشته انداخت.
ــانس  ــكاران ش كيهانى در صحبت هايش از توجه به ورزش
ــهميه گفت. در ابتداى كار خود به فكر مشخص  مدال و س
شدن وضعيت احسان حدادى افتاد و پس از مذاكره با كيم 
ــيه اى، وى را به ايران آورد. توجهى  ــف، مربى روس بوخونس
ــت.  ــار ها بوده اس كه خيلى ها مى گويند براى كم كردن فش
ــناخته در دووميدانى  ــره اى ش ــدادى، چه ــال ح ــه هرح ب
ــد نگاه ها را به  ــه او مى توان ــت و توجه ب ــران و جهان اس اي
ــر نيز از  ــكاران ديگ ــيون تغيير دهد. ورزش ــس فدراس ريي
ــى خود  ــن موضوع گاليه دارند و در صحبت هاى درگوش اي
ــر مطرح كردن خود با  ــوان مى كنند كيهانى تنها به فك عن

ــت و اين موضوع براى  ــان حدادى اس توجه كردن به احس
ــت.نكته ديگر  ــادى را در پى خواهد داش ــكالت زي وى مش
ــود ــيون ديده مى ش ــه در رفتارهاى رييس جديد فدراس ك

ــيون  ــت. در حالى كه فدراس ديد و بازديدهاى پياپى او اس
ــت، كيهانى به  ــى اس ــل اجراي ــاير عوام ــر و س ــدون دبي ب
ــكاران  ــغول بوده و ورزش ديد و بازديد با افراد مختلف مش
ــد. ــه مى كنن ــر روز گالي ــد ه ــه دارن ــى ك ــز از وضعيت ني

جعفر باباخانى، پيشكسوت دووميدانى در اين باره مى گويد: 
ــيد و دووميدانى  ــى نخواهيم رس ــد و بازديد به جاي ــا دي ب
ــيون برنامه تدوين ــه كار دارد. كيهانى براى فدراس ــاز ب ني

ــد، اما فعال  ــورد در بياي ــته از رك ــن رش ــا اي ــرده بود ت ك
ــدف در دووميدانى ديد  ــل كار و ه ــت. اص ــن طور نيس اي
ــى  ــى مدت ــه طوالن ــه داد: وقف ــت.وى ادام ــد نيس و بازدي
ــت دو ماه از  ــد از گذش ــوز بع ــاد و هن ــى افت در دووميدان
ــده اند. ــخص نش ــيون مش انتخابات اعضاى اجرايى فدراس

ــدى  دي ــه  چ ــا  ب ــيون  فدراس ــس  ريي ــه  اينك
ــت. اس ــوال  س ــت  عالم ــد،  مى چرخان را  ــى  دووميدان

 من چون از خانواده دووميدانى هستم، مى دانم اوضاع از چه 
قرار است.اين روزها صداى اعتراض ملى پوشان به نوبت شنيده 
در  ــكار  ورزش ــن  برتري ــه  ك ــى  رجب ــال  لي ــود؛  ش ــى  م
ــه دليل  ــود ب ــوب مى ش ــى بانوان محس ــش دووميدان بخ
ــد ورزش حرفه اى و  ــت قي بى توجهى ها تصميم گرفته اس

ــكار  ــز را كنار بگذارد. يا ورزش ــك را بزند و همه چي المپي
ــيون  ديگرى مى گويد وقتى برنامه اردويى خود را به فدراس
ــود را تعديل كنيد و  ــا گفتند بايد اردوهاى خ داديم، به م
ــت  ــت.اينكه بعد از گذش ــل هم به معنى تعطيلى اس تعدي
ــوز دبير  ــيون هن ــى در فدراس ــور كيهان ــاه از حض يك م
ــى  ــراى رييس ــزرگ ب ــف ب ــك ضع ــده، ي ــخص نش مش

ــودن دارد.  ــناس ب ــه كارش ــه داعي ــود ك ــوب مى ش محس
ــيون جديد كه مسابقات   اما ظاهرا اين نياز هنوز در فدراس
مهمى مانند المپيك را در پيش دارد، احساس نشده است.
دووميدانى روزهاى حساسى را تا آغاز المپيك 2016 ريو در 
پيش دارد و قطعا با وضعيتى كه اكنون مشاهده و احساس 

مى شود، نبايد انتظار معجزه داشت.

ــن رودباريان، گلر سابق پرسپوليس براى زندگى به خارج از ايران رفته است و   حس
ــتقالل براى او تنگ شده.آرش برهانى با انتشار عكس زير  حاال دل كاپيتان دوم اس
ــن رودباريان از سال 80 كه تو پاس ــتاگرامش، براى رودباريان نوشت: حس در اينس
ــه ماهه كه براى  هم تيمى بوديم يك رفيق خوب و بامعرفت براى من بوده. االن س
زندگى به يك كشور ديگه رفته و من كه هفته اى يكى دو بار مى ديدمش و با هم 

بوديم حسابى دلم براش تنگ شده و وقتى عكساشو ديدم دلم بيش تر تنگ شد. 

لنز دوربين

دلتنگى برهانى براى 
گلر سابق پرسپوليس

در مسير جام جهانى فوتبال 2018؛

ايران – تركمستان، سيلى از غايبان در تيم ملى

گزارشى از وضعيت نگران كننده دووميدانى

رييس در انديشه ديد و بازديد، ورزشكار درفكر اردو
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آيا مى دانيد راز موفقيت

آيا به تازگى فراموش مي كنيد دسته كليد خود را كجا گذاشته ايد؟
داخل اتاق مي شويد بدون اينكه بدانيد براي چه كاري به آن سمت مي رويد؟ 

آيا بعد از ريختن چاي در استكان قوري را در يخچال مي گذاريد؟
شماره تلفن منزل خود را فراموش مي كنيد؟ 

ــترس هاي روزمره تا حدي مغز  ــيد! متخصصان معتقدند كه اس نگران نباش
ــود مي آورد.  ــه كم حافظگي را به وج ــان را تحت تاثير قرار مي دهند ك انس

توصيه هاى روانشناسان: 
1- موز بهترين دوسـت حافظه: ويتامين B بهترين تغذيه حافظه است و 

موز داراي اين منبع غني مي باشد. 
ــه مانند خريدن  2- مهرباني با خويشـاوندان: انجام كارهاي مورد عالق
يك شاخه گل, كتاب رمان, مالقات دوستان قديمي و... باعث افزايش ترشح 
ــاس خوبي را در فرد به وجود مي آورد  ــود كه احس هورمون  دوپامين  مي ش
ــوول  ــله اعصاب و آن بخش از مغز كه مس و اين افزايش تاثير مثبتي بر سلس

حافظه است مي گذارد. 
ــي زنند ــب قدم م ــور مرت ــه به ط ــا مرداني ك ــان ي 3- قـدم بزنيـد: زن
ــوند. چرا؟ تحقيقات نشان داده است كه   بسيار كمتر دچار فراموشي مي ش
ــي كه ذهن مسوول حافظه است گسترش  فعاليت، ارتباط مغزي را در بخش

مي دهد. 
ــده  ــام ش ــات انج ــاس تحقيق ــر اس 4- غـذاي سـس دار نخوريـد: ب
ــن  ــتفاده از اي ــر، اس ــزار نف ــت ه ــش از هش ــي بي ــادت غذاي ــرروي ع ب
ــود.  ــش قدرت حافظه مي ش ــويا دار باعث كاه ــس ها و غذاهاي س نوع س
ــس ها و سويا  ــيميايي موجود در اين نوع س ــت كه يك ماده ش علت آن اس
كه گفته مي شود ضد سرطان و بيماري قلبي است دقيقا عكس اين خواص 

را با خود دارد.
 با اين حال يك بار خوردن آن در هفته چندان مشكلي ندارد! 

ــتراحت خوب مغز مي تواند اطالعات بيشتر و  5- خواب به موقع: يك اس
ــما باز گرداند تا مغزي كه تمام روز را بدون استراحت  بهتري را به حافظه ش

گذرانده باشد . 
ــان مي دهد افرادي كه رژيم  6- بيشتر به خودتان برسيد: تحقيقات نش
ــه ــه روزانه خود دارند نه تنها پروس ــيار كم كالري در برنام هاي غذايي بس
ــراد هم ــه از ديگر اف ــد، بلك ــام مي دهن ــيار كند انج ــاني را بس  اطالع رس
ــال خود كه اين رژيم را ندارند نيز كمتر قادر به استفاده از حافظه  ــن و س  س
ــر موجه را  ــيد و رژيم هاي غي ــود باش ــند. بنابراين به فكر خ ــي باش خود م

فراموش كنيد. 
7- چاي گياهي بنوشيد: آهن براي عملكرد صحيح حافظه ضروري است و 
نوشيدني هاي كافئين دار به علت دارا بودن موادي به نام تانن (اسيد تانيك)، 

75 درصد آهن موجود در بدن را از بين مي برند.
ــن امر ممكن  8-خوردن قنـد و شـكر مصنوعي را كاهـش دهيد: اي
ــك يا دو  ــيدن بيش از ي ــما كمك كند اما نوش ــت در كاهش وزن به ش اس
ــما را تخريب مي كند.  ــه دراز مدت ش ــيدني رژيمي در طول روز حافظ نوش
ــه راحتي  ــما ب ــت و ش ــاله دائمي نيس ــبختانه تاثيرات منفي اين مس خوش
ــددا حافظه خود را  ــاي مصنوعي مج ــيريني ه مي توانيد با قطع مصرف ش

اصالح كنيد.

روزى، آدم نادانى كه صورت زيبايى داشت، به « افالطون» كه مردى 
دانشمند بود، گفت:  «اى افالطون، تو مرد زشتى هستى».

افالطون گفت: « عيبى كه بود گفتى و آن را به همه نشان دادى، اما 
آنچه كه دارم، همه هنر است، ولى تو نمى توانى آن را ببينى. هنر تو، 
ــر عيب است و  تنها همين حرفى بود كه گفتى، بقيه وجود تو سراس
زشتى. بدان كه قبل از گفتن تو، خود را در آينه ديده بودم و به زشتى 

صورت خودم پى برده بودم. 
ــعى كردم وجودم را پر از خوبى و دانش كنم تا دو زشتى  بعد از آن س
در يك جا جمع نشود. تو مردى زيبارو هستى، اما سعى كن با رفتار و 

كارهاى زشت خود، اين زيبايى رابه زشتى تبديل نكنى».

شعرحكايت از افالطون

زندگى شيرين است، زندگى بايد كرد
گر چه دير است، ولى

كاسه اى آب به پشت سر لبخند بريزيم، شايد
به سالمت ز سفر برگردد
بذر اميد بكارم در دل

لحظه را، دريابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح

مهربانى خودم عرضه كنم،
يك بغل عشق از آن جا بخرم

ياد من باشد فردا حتما،
بگشايم در آن پنجره بر وسعت نور

نم اشكى بفشانم بر دل، تا كه دل نرم شود
قفس دل ببرم، تا در آن وسعت سبز

مرغ دل، تازه هوايى بخورد
شايد آن جا، در آن باز كنم

بپرد مرغ دلم، در هواى خوش دوست
ياد من باشد فردا

ساعت كوچك و آرام دلم كوك كنم
تا كه با زنگ زمان

بشوم بيدار از خواب گران
و بياد آرم تكليف خودم

قبل از آن پرسش سنگين از من، مشق لبخند كنم
قفل دل بردارم، در دل باز كنم

به سالمى دل همسايه خود شاد كنم
بگذرم از سر تقصير رفيق

بنشينم دم در، چشم بر كوچه بدوزم با شوق
تا كه شايد برسد همسفرى،

ببرد اين دل ما را با خود
                                                                                                          ادامه دارد...                                                                                               

كاريكاتور(حذف يارانه ها)

جواب سودوكو  شماره 1727سودوكو  شماره 1728

جواب معما 1727معما 1728
ــود كه يك نفر  اين مثل در موقعى گفته مى ش
ــود ظلمى  ــر زور و قوى تر از خ ــرف آدم پ از ط
ــد با اوقات مى بيند و چون زورش به او نمى رس

ــر زن و  ــد و تالفى آن را س ــه خانه مى آي  تلخ ب
ــبب آنان را مى زند  بچه اش در مى آورد و بى س

و مى آزارد.
ــت  ــك خر داش ــود، ي ــى ب ــرد دهات ــك م  ي
و يك كره خر كه هر دو را كنار مزرعه اش بسته 

بود. 
خر به هواى چرا افسارش را پاره مى كند و داخل 
ــتايى خبر مى شود  ــود. مرد روس مزرعه مى ش

ــى همين كه  ــرش را بگيرد ول ــى رود كه خ و م
نزديك خر مى شود خر بنا مى كند و به جفتك 
ــه صاحبش مى زند و فرار  زدن، يك لگدى هم ب

مى كند. 
ــش  ــر و گرفتن ــد خ ــه از لگ ــى ك ــرد دهات م
ــه مى كند و  ــر حمل ــه كره خ ــود ب عاجز مى ش
ــاى كره خر را  ــد و پ ــتى اش را مى كش چوبدس

مى شكند!
ــرد دهاتى مى گويد:  يك نفر كه آنجا بوده به م
ــاى كره خر  ــدت زده، پ ــر لگ ــابى! خ مرد حس

مى شكنى!؟» 

ــود  ــدد با هم كه مى ش 17 – جمع ع
317=837 - 77 + 62 + 95  . بين 100 
ــراى هريك و 4  ــن 3 بخش را ب زن ، اي
بخش براى 17 نفر اين زن . آخرين عدد 
از زنان مجبورند در بخش سوم باشد و 

آن 17 است .

ــه ارزش 200 $ از مغازه  زنى مقدارى جنس ب
ــازه دار جنس را بدون  خريدارى مى كند ( مغ
فايده مى فروشد )، زن مبلغ 1000 $ به مغازه 
دار ميدهد ، مغازه دار از مغازه ى كنارى 1000 
ــرد و 800 $ باقى مانده  ــى گي $ پول خورد م
ــش  ــه جيب ــت داده و 200 $ را ب زن را برگش
ــب مغازه   ــى صاح ــد از مدت ــذارد ، بع مى گ
ــد و 1000 $ را برگردانده و ــى آي ــارى م كن
ــود را پس ــت، و پول خ ــد تقلبيس ــى گوي  م

 مى گيرد .
صاحب مغازه چقدر ضرر كرده است ؟

2000 -4 ،1800 -3  ،1200 -2 ،1000 -1

معما ايستگاه ضرب المثل
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خر لگدش زده، پاى كره خر مى شكند

داستان

خيلى طول كشيد تا توانستم بفهمم از كجا آمده. امير 
كوچولو كه مدام مرا سوال پيچ مى كرد خودش انگار 
هيچ وقت سوال هاى مرا نمى شنيد. فقط چيزهايى كه 
جسته گريخته از دهنش مى پريد كم كم همه چيز را 
ــكار كرد. مثال اول بار كه هواپيماى مرا ديد  به من آش

ازم پرسيد:
– اين چيز چيه؟

– اين «چيز» نيست: اين پرواز مى كند. هواپيماست. 
هواپيماى من است.

ــى ام كه پرواز  و از اين كه به اش مى فهماندم من كس
مى كنم به خود مى باليدم.

حيرت زده گفت: – چى؟ تو از آسمان افتاده اى؟
با فروتنى گفتم: – آره.

گفت: – اوه، اين ديگر خيلى عجيب است!
و چنان قهقهه ى ملوسى سر داد كه مرا حسابى از جا در 
برد. راستش من دلم مى خواهد ديگران گرفتارى هايم 

را جدى بگيرند.
ــب، پس تو هم از  ــش را كه كرد گفت: – خ خنده هاي

آسمان مى آيى! اهل كدام سياره اى؟..
بفهمى نفهمى نور مبهمى به معماى حضورش تابيد. 

يكهو پرسيدم:
– پس تو از يك سياره ى ديگر آمده اى؟

ــم از هواپيما  ــرش را تكان داد بى اين كه چش آرام س
بردارد.

اما جوابم را نداد، تو نخ هواپيما رفته بود و آرام آرام سر 
تكان مى داد.

گفت: – هر چه باشد با اين نبايد از جاى خيلى دورى 
آمده باشى..

مدت درازى تو خيال فرو رفت، بعد بره اش را از جيب 
در آورد و محو تماشاى آن گنج گرانبها شد.

فكر مى كنيد از اين نيمچه اعتراف «سياره ى ديگرِ» 
او چه هيجانى به من دست داد؟ زير پاش نشستم كه 

حرف بيشترى از زبانش بكشم:
ــن؟ خانه ات  ــا كوچولوى م ــا مى آيى آق ــو از كج – ت

كجاست؟ بره ى مرا مى خواهى كجا ببرى؟
مدتى در سكوت به فكر فرورفت و بعد در جوابم گفت:

ــن جعبه اى كه بم داده اى اين است كه شب ها  – حس
مى تواند خانه اش بشود.

– معلوم است.. اما اگر بچه ى خوبى باشى يك ريسمان 

هم بِت مى دهم كه روزها ببنديش. يك ريسمان با يك 
ميخ طويله..

انگار از پيشنهادم جا خورد، چون كه گفت:
– ببندمش؟ چه فكر ها!

– آخر اگر نبنديش راه مى افتد مى رود گم مى شود.
دوست كوچولوى من دوباره غش غش خنده را سر داد:

– مگر كجا مى تواند برود؟
– خدا مى داند. راسِت شكمش را مى گيرد و مى رود..
– بگذار برود.. اوه، خانه ى من آن قدر كوچك است!

و شايد با يك خرده اندوه در آمد كه:
– يك راست هم كه بگيرد برود جاى دورى نمى رود..

ــين  ــالت فقيرنش ــى از مح ــه و در يك ــاه ژانوي ــرد م ــاى س ــى از روزه در يك
ــرا  ــه اكث ــه ك ــردم آن منطق ــه م ــح زود ك ــى صب ــنگتن دى.س ــهر واش در ش
ــان  ــه هاى ش ــياه از خان ــاغل س ــب مش ــا صاح ــد و ي ــدن بودن ــر مع ــا كارگ ي
ــان و مردانى  ــاز كنند. زن ــقت ديگر را آغ ــك روز پر از رنج و مش بيرون زدند تا ي
ــروف آنها زندگى  ــه قول مع ــان نامفهوم بود و ب ــذت در زندگى ش كه تفريح و ل
نمى كردند بلكه به اجبار زنده بودند تا رياضت بكشند كه نميرندآن روز نيز آن مردم 
بينوا در حالى كه خيلى هاى شان كارگر روزمزد بودند و نمى دانستند آيا امشب هم 
با چند دالر به خانه بازمى گردند و يا بايد با دست خالى به خانه هاى نكبت زده شان 
بروند و از فرزندان شان خجالت بكشند خود را براى روزى مشقت بار آماده مى كردند 
كه ناگهان صداى ويولن زيبايى از گوشه يك خرابه به گوش رسيد آواى ويولن آنقدر 
زيبا و مسحور كننده بود كه پاى آن مردم فقير از رفتن باز ماند اكثرا آنها  با اينكه مى 
دانستند اگر دير برسند جريمه مى شوند بدون توجه به اين مشكل در آن خرابه كه 

اندازه يك سالن كنسرت بود جمع شدند و حدود دو ساعت و نيم با گوش دادن به 
آن آهنگ هاى زيبا و استثنايى اشك ريختند خنديدند به خاطراتشان فكر كردند

ــت خيابانى كه مردى 35 ساله بود كارش تمام شد ويولون  سرانجام نيز ويولونيس
ــويق بى امان  ــد اما در همين حال و احوال تش ــت و آماده رفتن ش خود را برداش
ــدود 300 نفر بودند نفرى 5 دالر  مردم  همه آنها را به صف كرد و به همگى كه ح
ــوار تاكسى شد و رفت تا  ــپس درحالى كه براى آنان بوسه مى فرستاد س داد و س
ــان بگويند اما  ــتان ش ــانه به دوس مردمان فقير از فردا  اين ماجرا را همچون افس
ــت جز جاشوا بل  ــت 35 ساله كسى نيس در آن روز هيچ كس نفهميد ويولونيس
ــرتش هركدام  ــه روز قبل بليت كنس ــيقيدانان جهان كه س يكى از بهترين موس
ــتانش كه از  ــوا به يكى از دوس ــه بود فرداى آن روز جاش 100 دالر به فروش رفت
ــرت  ــرم آن روز وقتى در كنس ــت من فرزند فق ــده بود گف اين موضوع با خبر ش
ــران را از ياد ــه فقي ــيدم ك ــدم از خودم خجالت كش ــردم ثروتمند را دي فقط م

 برده ام به همين خاطر به آن محله فقيرنشين رفتم و همان كنسرت دو ساعت و 
نيمه را تكرار كردم بعد هم وقتى يادم آمد اكثر آنها به خاطر من بايد جريمه شوند  
تمام پولى را كه از كنسرت نصيبم شده بود را ميان آنها تقسيم كردم و چقدر هم 

لذت بردم.

زشتى و زيبايى

قطر شاهرگ گردن 6 ميليمتر مى باشد .هشت روش موثر در بازسازي حافظه 
فقط 3درصد كشور تركيه در اروپا قرار دارد .
شترمرغ در 3 دقيقه 95 ليتر آب مى خورد .

چشم جغد 80 بار از چشم انسان قوى تر است.
زبان مردم بوگاندا در اوگاندا ، لوگاندا است .

حدوداً 1700 ليس الزم است تا يك آبنبات تمام شود.
كشور اياالت متحده آمريكا داراى زبان رسمى نيست .

هر چروك ايجاد شده در ابرو نتيجه 200000 اخم است .
ما انسان ها وقتى مى خوابيم هيچ حس بويايى نداريم.

بچه ها در فصل بهار بيشتر از هر زمان ديگرى رشد مى كنند
50 درصد دى ان اى انسان ها شبيه دى ان اى موزها است.

آيا مى دانيد: اثر زبان هر كس با ديگرى متفاوت است.
ــريع تر از اسب ها بدوند و  ــترمرغ ها مى توانند س آيا مى دانيد: ش

شترمرغ هاى نر غرشى همانند شير دارند.
ــان هاى  ــره ديرتر از انس ــت تي ــان هاى با پوس آيا مى دانيد: انس

سفيدپوست چروكيده مى شوند.
آيا مى دانيد: همه ى بچه ها وقتى به دنيا مى آيند كوررنگند و  همه 

چيز را  به رنگ هاى سياه و سفيد مى بينند.
آيا مى دانيد: در بدن انسان ريه سمت راست هواى بيشترى از ريه 

ى سمت چپ مى كشد.
آيا مى دانيد: چشم آبى ها در تاريكى بهتر مى بينند.

آيا مى دانيد: بنزين هيچگاه يخ نمى بندد حتى در پايين ترين دما.
آيا مى دانيد: با بلند كردن پاها به آرامى و گذاشتن آن به عقب شما 

هيچ گاه در ماسه ى متحرك فرو نمى رويد.
آيا مى دانيد: كوسه ميتواند تا فاصله 50 كيلومترى را حس كند؟

ــت از  ــور روى زمين اس ــزرگ ترين جان ــد: وال كه ب ــى داني آيا م
كوچك ترين موجودات تغذيه مى كند؟

ــريع تر از بى غذايى موجب مرگ آدمى  آيا مى دانيد: بى خوابى س
مى  شود؟

آيا مى دانيد: هر فرد به طور متوسط يك سوم عمر خود را در خواب 
مى  گذراند؟

ــل ناميده اند كه عالقه  ــل را براى اين گوري آيا مى  دانيد: كه گوري
زيادى به خوابيدن روى ريل قطار دارد؟

ــط ايرانيان در تخت  ــال دنيا، توس ــد: اولين توپ فوتب آيا مى  داني
جمشيد كنونى پايه گذارى شد و بعدها پرسپوليس نام گرفت؟

ـــان ــر از 7 دقيقه خواب ش ــراد در كمت ــر اف ــد: اكث ــى داني آيا م
 مى بـرد؟.

آيا مى دانيد:  كه در خط استوا ، دماى هوا در تمام فصول سال تقريبا 
يكسان است؟

ــا  با جمعيت ــر جهان تقريب ــد: تعداد مرغ ها در سراس آيا مى داني
انسان ها مساوى است؟

ــا وزن كل مورچه هاى  ــان هاى جهان ب آيا مى دانيد: وزن كل انس
جهان برابر است؟

ــرعت 57 كيلومتر در  ــا س ــد ب ــى توان ــه م ــد: زراف ــى داني آيا م
ساعت بدود.

شازده 
كوچولو
 ( قسمت دوم)

داستان  زيباى  ويولونيست

ــوف بزرگ افالطون آمد و  آورده اند كه روزى مردى به خدمت فيلس
نشست و از هر نوع سخن مى گفت. در ميان سخن گفت: « امروز فالن 
مرد از تو بسيار خوب مى گفت كه افالطون عجب بزرگوار مردى است 

و هرگز كسى چون او نبوده است.»
افالطون چون اين سخن بشنيد سر فرود برد و سخت دلتنگ شد.

ــو را چه رنج آمد كه چنين دلتنگ  آن مرد گفت:« اى حكيم! از من ت
شدى؟»

افالطون پاسخ داد:« اى خواجه! مرا از تو رنجى نرسيد. ولى مصيبت 
ــد و كار من او را  ــتايش كن ــد كه جاهلى مرا س باالتر از اين چه باش
پسنديده آيد؟ ندانم كدام كار جاهالنه كرده ام كه او خوشش آمده و 

مرا به خاطر آن ستوده است.

 بزرگوار مردى

ادامه دارد...



15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1728 |پنجشنبه 21 آبان 1394 |29 محرم 1437

خبر

ــده خود دارد، با  ــه زن و مرد را در پرون پرونده قاتل گوش  بر كه قتل س
ــرا به زودى با صدور كيفرخواست به دادگاه  تكميل تحقيقات در دادس

ارسال مى شود.
 در اين پرونده، مجيد 25 ساله چهارم مرداد سال گذشته راننده آژانسى 
را به سبب اختالفات مالى به قتل رساند. با دستگيرى مرد جوان در اواخر 
ــته، او به قتل مرد ميانسال اعتراف كرد و گفت: به مقتول  آذر سال گذش
ــتم، او را با نقشه اى از  بدهكار بودم و چون توان پرداخت پولش را نداش
ــتم.مجيد در ادامه به قتل دختر جوانى به نام  آژانس بيرون آورده و كش
ــت بودم،  معصومه اعتراف كرد و گفت: چند ماه بود با دختر جوان دوس
ــد و با قهر از خانه ام رفت. با معصومه قرار  ــرم از ماجرا باخبر ش اما همس
گذاشتم و پس از قتلش با بريدن گوش هايش، آن را براى همسرم آوردم 

تا باور كند رابطه ام را تمام كرده ام.
در ادامه تحقيقات با همكارى همسر قاتل، راز سومين قتل هم فاش شد. 
ــر مجيد در بازجويى ها ادعا كرد چند روز قبل او با مقدارى لوازم  همس
داخل خودرو و يك تلفن همراه به خانه آمد و ادعا كرد وسايل متعلق به 
ــى عكس هاى داخل گوشى متوجه  دوستش است. دو روز بعد با بررس
ــى متعلق به يكى از اهالى محل است كه چند روز قبل كشته  شدم گوش

شده بود. حاال احتمال مى دهم همسرم او را كشته باشد.
ــاله به قتل دوستش امير به  ــرنخ، متهم 25 س ــت آمدن اين س با به دس
ــاه از آغاز قتل هاى  ــت 14 م دليل اختالفات قبلى اعتراف كرد. با گذش
ــال پس از تكميل پرونده، صحنه هر سه  مرد گوش بر، او اواخر مهر امس
قتل را بازسازى كرد.همچنين با انتقال قاتل خطرناك به دادسراى امور 
جنايى مجيد در آخرين دفاع از خود با قبول ارتكاب هر سه جنايت گفت: 
مى دانم جان سه نفر را گرفته ام، اما باور كنيد پشيمان هستم و در اين 
مدت به اشتباهاتم فكر مى كنم. دلم براى كودك دو ساله ام تنگ شده 
است. از اولياى دم درخواست عفو و بخشش دارم.با دريافت آخرين دفاع 
ــت قصاص متهم توسط اولياى دم  از قاتل گوش بر و با توجه به درخواس
هر سه مقتول، به زودى با صدور كيفرخواست، متهم در دادگاه كيفرى 

محاكمه مى شود.

اولياى دم امير على پنج ساله كه در شهرستان بهارستان (غرب 
ــط مرد جوانى با ضربه هاى چاقو به طور  ــتان تهران) توس اس
هولناكى به قتل رسيده بود، از قوه قضاييه براى قاتل فرزندشان 

مجازات اعدام را در محل جنايت درخواست كردند.
ــاله اى به نام اميرعلى با  ــر پنج س  شامگاه22 مهر امسال پس
ــان در يكى از  ــته هاى عزادارى از خانه ش شنيدن صداى دس
محله هاى شهرستان بهارستان خارج شد و ديگر بازنگشت. با 
شكايت خانواده اين كودك، جستجوها آغاز و روز بعد جسدش 
ــكيل پرونده، مرد جوانى به عنوان  ــد.همزمان با تش كشف ش
قاتل دستگير و در اظهارات اوليه مدعى شد پس از توهم ناشى 
از مصرف شيشه اين كودك را ربوده و با ضربه هاى چاقو كشته 
است. تحقيقات نشان مى داد او شب جنايت در سالمت كامل 

عقلى به سر مى برده است.
ــكوت كرده و  ــا انگيزه واقعى اش س ــل در رابطه ب متهم به قت
تحقيقات از وى ادامه دارد. تجسس ها نشان مى دهد متهم به 
قتل، مقتول و خانواده او را نمى شناخته و مشخص نيست با چه 

انگيزه اى پسر پنج ساله را كشته است.

پسرم به كدامين گناه كشته شد
ــدن اميرعلى مى گويد: شب  مادر داغديده درباره شب گم ش
حادثه پسرانم در خيابان طبل مى نواختند. پسر 9 ساله ام كه 
به خانه آمد، سراغ برادرش را گرفتم كه گفت اميرعلى كنار پسر 
همسايه ايستاده است.اميرحسين چند دقيقه بعد بيرون رفت 
و با حالتى نگران بازگشت و گفت كه از اميرعلى خبرى نيست. 
همه جا را جستجو كرديم اما كسى از او خبرى نداشت. شوهرم 
كه به خانه آمد ماجرا را برايش گفتم و دو نفرى همراه تعدادى 
از همسايه ها محله را گشتيم. احتمال داديم وارد دسته هاى 
ــت. به تمام تكايا سر زديم اما  ــده و با آنها رفته اس عزادارى ش
كسى پسرم را نديده بود.وى اضافه كرد: پس از طرح شكايت 
در كالنترى، ماموران با ما همراه شده و كوچه پس كوچه هاى 
شهر را جستجو كردند اما اثرى از اميرعلى نبود. ساعت9:30

دقيقه صبح روز بعد همراه ماموران اطراف شهرك را جستجو 
كرديم كه ناگهان صداى چند كودك را آن حوالى شنيديم كه 
مى گفتند جسد يك بچه اينجاست.پسر همسايه قاتل را لو داد.

مادر داغديده تصريح كرد: وقتى خود را به آنجا رسانديم با جسد 

پسرم رو به رو شديم. نمى دانم پسرم به چه گناهى كشته شده 
ــايه به پليس گفته بود شب حادثه  است. پسر خردسال همس
ــته دست اميرعلى را گرفته  ديده مرد جوانى كه محاسن داش
ــايه وقتى اميرعلى را  ــت. پسر همس و او را با خود مى برده اس
صدا زده مرد غريبه به او گفته عمويش است و او را با خود مى 
ــش مى لرزيد، ادامه داد: با  برد.مادر مقتول كه همچنان صداي
اطالعات به دست آمده، ماموران تصوير رايانه اى عامل جنايت 
را به دست آورده و او را تحت تعقيب قرار دادند.در همين رابطه 
پليس چند مظنون شناسايى كرد اما هيچ كدام از آنها را شاهد 
شناسايى نكرد و آنها آزاد شدند تا اين كه چند روز بعد مردى كه 
اطراف خانه مان زير پله كوچكى را اجاره كرده و در آنجا همراه 
ــرش خوراكى مى فروخت، به عنوان مظنون بازداشت  همس
ــيده بود اما شاهد ماجرا  شد.با اين كه او محاسن خودرا تراش
ــن وى را نيز نگاه كرد، با  ــه او را ديد و تصوير با محاس زمانى ك
يقين گفت اين مرد همان مردى بود كه شب حادثه اميرعلى 

را با خودش برد.
نمى دانستيم او اطراف خانه مان زندگى مى كند و مغازه دارد. 

من و خانواده ام عامل جنايت و خانواده اش را نمى شناختيم. 
فقط مى خواهم بدانم چرا بچه ام را كشت و انگيزه اش چه بود. 
فقط از مسووالن قضايى مى خواهم متهم را در محل جنايت 

اعدام كنند.
قاتل سپهر در كميسيون پزشكى قانونى

عامل قتل سپهر كوچولو در جنوب تهران در كميسيون ويژه 
پزشكى قانونى تحت معاينات سالمت روحى و روانى قرار گرفت 
تا پس از بررسى وضعيت روحى او قرار جلب به دادرسى متهم 
ــر 10 ساله در خيابان  ــود.61 روز از قتل هولناك پس صادر ش
وحدت اسالمى تهران مى گذرد و مادر سپهر منتظر مجازات 
قاتل پسرش است. او  مى گويد: هنوز از قتل پسرم شوكه هستم 
و تنها درخواستم قصاص قاتل است. سپهر بى گناه كشته شد 
و قاتل هنوز نگفته انگيزه اش از قتل پسرم چه بوده است.وى 
ــرا پيگيرى مى كنيم تا قاتل به  اضافه كرد: پرونده را در دادس

سزاى كار خود برسد.
رسيدگى به پرونده قتل هولناك سپهر كوچولو ساعت 14:30 
ــپهر مقابل  ــف جسد س ــهريور همزمان با كش دقيقه 10 ش
ــالمى آغاز شد.بررسى ها نشان  خانه شان در محله وحدت اس
مى داد، اين كودك براى خريد از خانه خارج شده و ده دقيقه 
بعد جسدش در حالى كه سرش بريده شده بود مقابل خانه شان 
مشاهده شد. تحقيقات پليس از اهالى نشان داد، آنها در زمان 
قتل مردى با لباس آبى نفتى را مشاهده كرده اند كه سراسيمه 
ــت از كوچه خارج شد.  ــت داش و در حالى كه چاقويى در دس
ماموران با بررسى تصاوير دوربين هاى مداربسته ساختمانى 
در نزديكى محل جنايت متوجه شدند، مردى جوان پشت سر 
مقتول وارد كوچه شده و دقيقه اى بعد چاقو به دست از كوچه 
خارج شده است.سه روز بعد با انجام تحقيقات گسترده قاتل 
سپهر كوچولو در حالى كه خون كودك روى لباسش بود حوالى 
خيابان بهشت تهران شناسايى و دستگير شد.عامل جنايت كه 
ــاله معرفى مى كرد، در تحقيقات گفت:  خود را اشكان 35 س
چندسالى است كه شيشه مصرف مى كنم. روز حادثه صدايى را 
شنيدم كه مى گفت چاقو را بردار و به خيابان برو، وقتى به كوچه 
رفتم سپهر را ديدم. پسر بچه را پيش از اين در روياهايم ديده 
ــر بچه  بودم. صحنه جنايت را به ياد نمى آورم و نمى دانم پس
چگونه به قتل رسيده است.با اظهارات قاتل 35 ساله او با دستور 
سجاد منافى آذر، بازپرس شعبه سوم دادسراى امور جنايى به 

اتهام قتل عمد بازداشت شد.

قاتل «گوش بُر» پاى ميز محاكمه

ابالغ راى
8/492  كالسه پرونده اصلى: 94-246 شماره دادنامه: 615-94/6/31 مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حيدرى 
به نشــانى اصفهان، خ نيكبخت بعد از دادگســترى مغازه سوم سمت چپ به 
وكالت مريم صمدانى به نشــانى فالورجان، خ ميثم، پاساژ زاينده رود، طبقه 
همكف ســمت چپ خوانده: مجتبى تونى مجهول المكان خواسته: مطالبه يك 
فقره چك به تاريخ 94/7/12 شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده زير تشكيل پرونده كالسه 94-246 مفتوح است با مالحظه اوراق 
پرونده شورا با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى شــورا: درخصوص دعوى محمد حيدرى به وكالت مريم 
صمدانى به طرفيت آقاى مجتبى تونى به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون و 
پانصد هزار ريال موضوع يك فقره چك به شماره 278920 بانك صادرات به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل، با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار 
دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص 
دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش به عمل نياورده لذا شــورا دعوى 
خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 
قانون آ. د. م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شش ميليون و پانصد 
هزار ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يكصد و شصت هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارات تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
(1391/3/14) تا زمان اجراى حكم بر اساس آخرين شاخص بانك مركزى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل 
واخواهى در اين شعبه مى باشد. م الف 21857 قاضى شعبه 31 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/495 شــماره دادنامه: 1059-94/6/31 كالســه: 94-668 مرجع رسيدگى 
شعبه9 شوراى حل اختالف اصفهان  خواهان حسن ثالثى به نشانى اصفهان 
گلشن اول خ آزادگان رو به روى پارك انقالب منزل شخصى وكيل 1- حسين 
محمديان 2- پگاه پرهيز گار به نشانى اصفهان خ شيخ صدوق شمالى خ شيخ 
مفيد ســاختمان عقيق طبقه اول واحد 1. خواندگان: 1- جواد هاشمى 2- على 
اكبر احمدى هردو مجهول المكان. شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم  
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شوراى 
حل اختــالف در خصوص دعوى آقاى حســن ثالثى با وكالت آقاى حســين 
محمديان و خانم پگاه پرهيــزگار به طرفيت آقاى جواد هاشــمى و على اكبر 
احمدى به خواسته مطالبه  مبلغ 50/000/000 ريال دو فقره چك به شماره هاى 
627287 و 627284 به عهده بانك  ملى 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 خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 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 است لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد به مواد249 و 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى 
حكم بر محكوميت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 50/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته ومبلغ 320/000 ريال بابت نشر آگهى و مبلغ 190/000 
ريال بابت هزينه دادرسى  و خسارات تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى 
موصوف (93/12/10 و 94/4/15) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر 

و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظر در محاكــم عمومى حقوقى اصفهان ميباشــد. م الف 21849 دفتر 

شعبه نهم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/494  شــماره دادنامه: 850-94/5/31 كالســه: 94-320 مرجع رسيدگى 
شــعبه 9  شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهانها تعاونى اعتبــارى ثامن با 
مديريت عاملى آقايان محمد حسين نظرى توكلى و رئيس هيئت مديره مسعود 
مهردادى با وكالت حسين كبيرى به نشــانى اصفهان وكيل احمد انصارى به 
نشانى اصفهان، دروازه شيراز، ساختمان فراز، طبقه اول، واحد 5. خواندگان: 
1- وحيد صفرنژاد به نشانى چمران، خيابان محمدطاهر، كوى عباسى پالك 
8. 2- سعيد صفرنژاد مجهول المكان. شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم  
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شوراى 
حل اختالف در خصوص دعوى آقاى دعــوى تعاونى ثامن با مديريت عاملى 
آقايان نظرى توكلى و مهردادى با وكالت آقاى حســين كبيرى با وكالت احمد 
انصارى به طرفيت آقاى 1- وحيد صفرنژاد 2- ســعيد صفرنژاد به خواسته 
مطالبه  مبلغ ســى و پنج ميليون ريال وجه چك به شــماره 058337 به عهده 
بانك  ملى 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 خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 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 است لذا دعوى خواهان عليه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد كه به اســتناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و515و 519 و 522 قانون آئين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خواندگان 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ ســى و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و دويست و ده هزار ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 320/000 ريال بابت 
هزينه نشر آگهى و خسارات تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(1391/12/20) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف 21850 دفتر شعبه نهم مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/493 شــماره دادنامه: 859-94/5/31 كالســه: 94-596 مرجع رسيدگى 
شــعبه يازدهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رســول ذكرالهى به 
نشانى اصفهان، خ كاوه، كوچه شــهيد كريمى كوچه شهيد داستانپور، كوچه 
قايم پالك 68 خوانده: رضا حكم الهى مجهول المكان خواســته: اجور معوقه 
شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. راى شــورا حل اختالف در خصوص دعوى رسول 
ذكر الهى به طرفيت رضا حكم الهى به خواســته مطالبه اجور معوقه از تاريخ 
93/10/3 لغايت 94/4/3 به مدت 6 ماه طبق قرارداد نظر به محتويات پرونده و 
دادخواست تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى 
و با عنايت به اجاره نامه منعقده فى مابين اصحاب دعوى به تاريخ 93/9/28 كه 
طبق آن مستاجر ماهيانه مى بايستى مبلغ 5/000/000 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 محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام 165/000 ريال 

هزينه دادرسى و همچنين پرداخت حق هزينه نشر آگهى و 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 باشد و پس از تمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف 21854 قاضى شعبه يازدهم شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/497 شماره پرونده: 94-316 شــماره دادنامه: 1176-94/6/31 خواهان: 
رســول ذكراللهى به نشــانى خ مدرس مقابل پمپ بنزين دفتر حجت كدپستى 
81481  خوانــده: 1- حســين عبــاس پورخيرى 2- ســعيد كاويــان هر دو  
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه حواله  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى رســول ذكراللهى به طرفيت 1- حسين عباس پورخيرى 
2- سعيد كاويان  به خواســته مطالبه مبلغ 36/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شماره 458046-93/11/4 به عهده تعاونى اعتبار صالحين به انضمام 
مطلق خسارت 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 در جلسه رسيدگى و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت تضامنى خوانده 
به پرداخت مبلغ 36/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 180/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و همچنين خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/2/24 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده 
اجراى محترم احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل خواهى در 
اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر 
خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 21846 قاضى 

شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى

8/496  كالسه پرونده اصلى: 94-500 شماره دادنامه: 718-94/7/29 مرجع 
رسيدگى كننده: شعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى على 
رهروى به نشــانى اصفهان، خ مالصدرا، كوچه چهارم، بن بست 37  خوانده: 
آقاى فرشيد مكينيان  مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 48/000/000 ريال 
بابت افت قيمت خودرو 206 به شماره انتظامى 371 ص 42- ايران 53 مربوط 
به خسارت ناشى از تصادف به انضمام مطلق خسارات قانونى. گردشكار به 
تاريخ 94/7/1 شــعبه 32 با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: درخصوص 
دعوى على رهروى به طرفيت آقاى فرشــيد مكينيان به خواسته مطالبه مبلغ 
48/000/000 ريــال بابت افت قيمت خودرو مربوط به خســارت ناشــى از 
تصادف به انضمام مطلق خســارات قانونى. با عنايت بــه اظهارات خواهان 
در جلســه رســيدگى 94/7/1 و كروكى و گزارش پليس و نظريه كارشناس 
رســمى دادگســترى كه مصون از اعتراض طرفين دعوى مى باشد و احراز 
مالكيت خواهان شورا خواسته خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا به موا 
198-519 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000 ريال بابت اصل خواسته 

(افت قيمت خودرو) و مبلغ 275/000  ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تاز مان وصول در حق خواهان صادر 
و مى نمايد. راى صادره غيابى اســت و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و پس از مهلت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف 21848 قاضى شعبه 23 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/491 كالســه پرونده: 94-497 شــماره دادنامــه: 614-94/6/31 مرجع 
رســيدگى شــعبه 31 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان حجت اله زارع 
دستنائى به نشــانى اشــرفى اصفهانى ك 95 حد فاصل فرعى 2 و 3 خوانده 
سياوش بهمنى مجهول المكان خواســته مطالبه اقساط وام گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و 
اخذ نظريه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دعوى 
خواهان آقاى حجت اله زارع دستنائى به طرفيت خوانده آقاى سياوش بهمنى 
به خواسته مطالبه اقساط وام با توجه به مستندات موجود در يد خواهان و اينكه 
خوانده برابر ابالغ قانونى در شــعبه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال 
ننموده اند بنابراين شورا نظر به مســتندات به مواد 198 ، 522، 519 ق. آ. د. م 
خوانده را محكوم به پرداخت مبلغ چهارده ميليون و پانصد و نود و يك هزار و 
يكصد و پنجاه و شش ريال اصل خواسته و مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار 
ريال بابت هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
به تاريــخ 94/5/27 در حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايــد. راى صادره

 غيابى و ظرف مهلــت 20 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى در اين شــعبه 
و پــس از انقضــاى مهلــت 20 روز قابــل تجديد نظــر خواهــى در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 21858 قاضى شعبه 31 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ راى

پرونــده:  9409970354300634 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /483
9309980366101685 شماره بايگانى شعبه: 931138 شاكى: آقاى اميد احمدى 
سياه بومى فرزند رجبعلى به نشانى اصفهان ميدان الله خ زينبيه شمالى نبش كوچه 
سودان فست فوت آريا متهمين: 1- آقاى سپهر كريميان فرزند محمدرضا 2- آقاى 
محمدرضا كريميان همگى به نشانى اصفهان خ امام خمينى شهرك كوثر اتهام ها: 
1- توهين (فحاشى) 2- ضرب و جرح عمدى گردشكار: دادگاه پس از بررسى همه 
اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى سپهر كريميان فرزند محمدرضا دائر بر ايراد 
ضرب و جرح عمدى و توهين موضوع شكايت آقاى اميد احمدى فرزند رجبعلى، 
بشرح كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب اصفهان با عنايت به 
مندرجات پرونده شيوه اظهارات شاكى در مقام طرح شكايت، تحقيقات انجام يافته 
گزارش اوليه مرجع انتظامى، نظريه پزشكى قانونى در معاينه از مصدوم موداى 
اظهارات شاهد عينى و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و با التفات به 
ساير قرائن موجود وقوع بزه از ناحيه مشاراليه محرز است لذا مستندا به مواد 709 
و 710 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و ماده 608 كتاب پنجم تعزيرات قانون 
مجازات اسالمى حكم به محكوميت متهم به پرداخت نيم صدم ديه كامل بابت خراش 
حارصه روى بازوى راست ظرف مهلت يكسال از زمان وقوع بزه در حق شاكى 
و تحمل 74 ضربه شــالق تعزيرى بابت بزه توهين صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 
همان مهلت قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم تجديد نظر اســتان اصفهان 

است. م الف 21884 رئيس شعبه 117 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 

ــه باند بزرگ  فرمانده انتظامي آذربايجان غربي از انهدام س
ــتگيري 10 قاچاقچي سابقه دار،  موادمخدر در استان، دس
ــف 317 كيلوگرم هروئين  توقيف 8 دستگاه خودرو و كش
ــردار ناصر اصالني اظهار داشت : پليس هميشه  خبر داد.س
ــكنان و مجرماني كه آرامش  در جهت برخورد با هنجارش
ــه دار مي كنند، مقابله كرده و با  ــايش مردم را خدش و آس

قاطعيت برخورد مي كند. وي با بيان اينكه هرچقدر تعامل 
ــب  ــتري را كس ــردم و پليس افزايش يابد، موفقيت بيش م
خواهيم كرد، افزود: طي هفته گذشته اقدامات بسيار خوبي 
ــاق موادمخدر انجام  ــورد با عناصر اصلي قاچ در حوزه برخ
گرفت و با انجام كارهاي اطالعاتي سه باند بزرگ تهيه و توزيع 
مواد مخدر متالشي شدند. فرمانده انتظامي آذربايجان غربي 
گفت: در طي انهدام اين سه باند در مجموع 10 نفر قاچاقچي 
سابقه دار دستگير و هشت دستگاه خودروي سواري و يك 
دستگاه خودروي سنگين توقيف شد. اصالني تصريح كرد: 

در طي عمليات هاي انجام گرفته مجموعاً از سه باند تهيه و 
توزيع مواد مخدر ، 317كيلوگرم هروئين به ترتيب با اوزان 
250 ، 60 و هفت كيلوگرم كشف و 23 ميليارد ريال وجه نقد 
نيز توقيف شد. اين مقام انتظامي ادامه داد: اعضاي اين باند با 
نيات شيطاني خويش قصد داشتند در منطقه و استان هاي 
ــانده و عرضه  همجوار اين مقدار موادمخدر را به فروش رس
كنند كه تبعات بسيار منفي اي در پي  خواهد داشت. سردار 
اصالني همچنين با اشاره به افزايش كشفيات موادمخدر در 
آذربايجان غربي يادآور شد: در طي مدت هفت ماهه نخست 

امسال افزايش 15درصدي كشفيات را شاهد هستيم . وي 
گفت: انهدام باندهاي موادمخدر نيز 15 درصد افزايش يافته 
و كشفيات موادمخدر صنعتي و روانگردان هم 153 درصد 
ــت. فرمانده انتظامي آذربايجان غربي با  افزايش داشته اس
بيان اينكه در طي هفت ماهه نخست امسال 20 درصد كل 
ــلحانه كاهش يافته  سرقت ها و 25 درصد سرقت هاي مس
ــان كرد: به علت همكاري بسيار خوب همه  است، خاطرنش
سازمان ها و نهادهاي موجود در استان، هم اكنون آذربايجان 
غربي از آرامش بسيار خوبي در حوزه سرقت برخوردار است.

اولياى دم اميرعلى و سپهر خواستار شدند؛

اعـدام براى عامـالن قتل هـولناك 2 كـودك

كشف 317 كيلوگرم هروئين



امام صادق عليه السالم :
صله رحــم، خانه هــا را آباد و عمرهــا را طوالنى 
مى  كند، هر چنــد صله رحم كننــدگان مردمان 

خوبى نباشند.
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آشپزى

معرفى كتاباولين ها در مطبوعات ايران

ــت كه طبع گرمى دارد و به همين دليل  دارچين يكى از ادويه هايى اس
پنكيك دارچينى يك پيشنهاد عالى براى عصرهاى خنك پاييزى است.

ــوان،  مـواد الزم بـراى تهيـه پنكيـك دارچينـى : آرد1 لي
ــدد، 1 ع ــرغ ــم م ــوان، تخ 1 لي /4 ــير ــرش1 ليوان،ش ــه ت خام
ــورى، چايخ ــق  قاش  1 ــك2/ غذاخورى،نم ــق  قاش  8 ــره ك

ــورى، ــق غذاخ ــكر5 قاش ــق چايخورى،ش ــيرين1/2 قاش ــوش ش ج
شكر قهوه اى1/4 ليوان،پودر دارچين1 قاشق چايخورى،بكينگ پودر 

2 قاشق چايخورى.
ــره ، ــورى ك ــق غذاخ طـرز تهيـه پنكيـك دارچينـى :4 قاش

ــن را داخل  ــكر قهوه اى و پودر دارچي ــكر ، ش ــق غذاخورى ش 2 قاش
ــد و مخلوط كنيد  ــار آب قرار دهي ــه اى بريزيد و روى حرارت بخ كاس

( روش بن مارى ) كه به اين مخلوط سس دارچينى مى گويند.
ــد از روى حرارت بخار آب  ــس دارچينى يك دست ش پس از اينكه س
ــق غذاخورى شكر ،آرد   ــرد شود.3 قاش برداريد و كنارى بگذاريد تا س
ــه اى بريزيد و  ــل كاس ــودر و نمك را داخ ــگ پ ــيرين ، بكين جوش ش
ــق غذاخورى كره ذوب شده ، شير سرد ، تخم مرغ  مخلوط كنيد.4 قاش
ــك مخلوط كنيد تا  ــرش را اضافه كنيد و به آرامى با مواد خش و خامه ت
ــد و روى حرارت ــت بيايد.ته ماهيتابه را چرب كني خمير نرمى به دس

ــورت گرد  ــن كيك را به ص ــد مواد پ ــس از اينكه داغ ش  قرار دهيد  پ
ــر  ــس دارچينى را داخل قيف بريزيد ، س ــل ماهيتابه بگذاريد ، س داخ
ــيد. بعد  ــكل مارپيچ بكش ــوراخ كنيد و روى پن كيك ها ش قيف را س
سس دارچينى را با قيف ، روى  شكل مارپيچى بريزيد.پس از چند دقيقه 
ــس دارچينى  ــان نيز بپزد و س پنكيك ها را برگردانيد تا طرف ديگرش
برشته شود. سپس پنكيك را در ظرف بگذاريد و همراه با عسل و خامه 

و ... تزيين و سرو كنيد.

 

ــى  اوليــــن پاورقـى و د اسـتــــان د ر نشـريات:اولين پاورق
ــته  ــاش» نوش ــر قزلب نف ــتان «د ه  ــران د اس ي ا ــات  ــروف مطبوع مع
ــت كه براى اولين بار د ر روزنامه اطالعات به چاپ رسيد .  «حسين مسرور» اس
ــود  و بعد ها د يگر  ــه يوميه ب ــى د ر يك روزنام ــايد  اين اولين و آخرين پاورق ش

تكرار نشد  و اين شكل د استان ها به مجالت منتقل شد ند. از اولين پاورقى نويسان 
ــينقلى مستعان» و «جواد  فاضل» اشاره كرد  كه  معروف ايران مى توان به «حس
د ر د هه هاى بيست و سى شمسى خوانند گان بى شمارى را با د استان هاى خود  

جذب نشريات مى كرد ند .
اولين مجله كود كان:اولين مجله حرفه اى كود كان د ر تاريخ مطبوعات، مجله 
ــت. تا قبل از آن د ر حوالى سال 1330 شمسى مجله اى به  «كيهان بچه ها» اس
ــتر از سه شماره د وام نيافت  نام «بازى» مخصوص د انش آموزان د رآمد  كه بيش
و تعطيل شد . اولين شماره مجله كيهان بچه ها توسط موسسه كيهان د ر تاريخ 
ششم د ى ماه سال 1335 د ر تيراژ بيست هزار نسخه و با قيمت پنج ريال منتشر 
شد،  كه مورد  استقبال قرار گرفت و فعاليت اش تاكنون ادامه داشته است.كيهان 
براى جذاب كرد ن اين مجله، بيشتر خطاطان و نقاشان وارد  را به كار گرفت و بعد  
ــماره به تيراژ پنجاه هزارتايى رسيد ؛ مجله اى كه با مطالب خواند نى و  از چند  ش
جذاب مورد  استقبال تمام كود كان و د انش آموزان ابتد ايى و حتى متوسطه بود .

اولين مجله سينمايى: اولين نشريه سينمايى ايران را «على وكيلى» صاحب 
«گراند  سينما»، با عنوان «نمايشات سينما» د ر سال 1309 خورشيد ى منتشر 
ــران و برنامه ــينماى اي ــورت ماهانه د ر مى آمد  و اخبار س كرد . اين مجله به ص
گراند  سينما و «سينما سپه» را اعالن مى كرد : «خبرهايى با عنوان سينماهاى 
د اير طهران و پروگرام هاى فعلى». اين نشريه د ر شماره د وم همان سال تعطيل 
شد . «هوشنگ گلمكانى» سرد بير مجله «فيلم»، د رباره اولين مجالت سينمايى 
به مجله «هاليوود»  اشاره مى كند  كه «على اصغر ميرمعز» د ر اوايل د هه بيست 
به عنوان مد يرمسوول و سرد بير، آن را منتشر كرد . اين مجله چهار يا پنج سال به 
صورت نامرتب د رآمد  و بعد  از آن تعطيل شد . گلمكانى همچنين درباره مجالت 
حرفه اى سينمايى، به نشريات: پيك سينما، جهان سينما و تئاتر، ستاره سينما 

و فيلم و هنر اشاره مى كند .

ــامل  ــرو» ش ــس مون ــته ى « آلي ــز» نوش ــى عزي ــاب «زندگ كت
ــى» ترجمه  ــژده دقيق ــط «م ــت كه توس ــاه  اس ــتان كوت يازده داس
ــوئد او را ــى س ــه آكادم ــنده اى ك ــرو، نويس ــت.آليس مون ــده اس  ش

ــال  ــت در س ــف كرده اس ــر» توصي ــاه معاص ــتان كوت ــتاد داس «اس
ــادرش  ــاورز و م ــدرش كش ــد. پ ــا آم ــه دني ــادا ب 1931 در كان
ــرد  ــروع ك ــى ش ــندگى را از نوجوان ــود. او نويس ــه ب ــم مدرس معل
ــال 1950  ــايه» در س ــك س ــاد ي ــام «ابع ــه ن ــتانش ب ــن داس و اولي
ــود  ــو» ب ــترن اونتاري ــگاه «وس ــجوى دانش ــوز دانش ــه هن ــى ك زمان

منتشر شد.
آليس مونرو را يكى از تواناترين نويسندگان داستان كوتاه امروز مى دانند. 
و بسيارى بر اين عقيده اند كه مونرو جامعه كتابخوان آمريكاى شمالى 
را با داستان كوتاه آشتى داده است. او همچنين جايزه نوبل ادبيات سال 

2013 را در كارنامه ى خود دارد.
ــتان  ــز» مجموعه ى يازده داس ــوان «زندگى عزي كتاب پيش رو با عن
ــه در مناطق و  ــن مجموع ــتان هاى اي ــت،  كه داس كوتاه به قلم او اس
ــخصيت هايش مانند  ــذرد و ش ــهرهاى اطراف درياچه هورن مى گ ش
ــتان هاى مونرو آدم هايى معمولى هستند. عناوين  شخصيت اغلب داس
ــن از ميورلى» ،  ــن» ، «رفت ــد از: «آموندس ــتان ها عبارت ان اين داس
ــه ى امن» ، «غرور» ، «كرى» ، «چشم انداز درياچه» ، «دالى» ،  «گوش

«چشم»  «شب»«صداها» و «زندگى عزيز».
در بخشى از داستان « آموندسن» از اين مجموعه مى خوانيم :

ــود. درها با سر  ــت اين سر خط منتظر كسى ش «ظاهرا قطار نمى بايس
ــت  به راه افتاد. بعد سكوت  ــير برگش ــته شدند و قطاردر مس و صدا بس
ــكننده و لكه هاى سياه بر  بود و هواى مثل يخ. درختان غان با ظاهر ش

ــفيد ، و درختچه هاى كوچك و نامنظم هميشه سبزى كه  پوسته ى س
خودشان را مانند خرس هاى خواب آلود جمع كرده بودند... 

ــت كه كتاب «زندگى عزيز» را نشر ماهى در قطع رقعى و در  گفتنى اس
224 صفحه  منتشر كرده است.

طرز تهيه پنكيك دارچينى

زندگى عزيزاولين ها در مطبوعات ايران

خانه دارى
ــد يا جايى  ــان پخته اي ــبزى اى كه خودت ــم قورمه س ــى اوقات از طع اگر گاه
خورده ايد خيلى خوش تان آمده باشد و علتش در تركيب سبزى هاى آن باشد 
ــويد.  ــبزى هاى اين تركيب را ندانيد حتما كالفه مى ش اما ميزان هر كدام از س
براى درست كردن يك قورمه سبزى خوشمزه عالوه بر مهارت در آشپزى با ما 
همراه شويد تا بدانيد از هر كدام از سبزى ها چقدر بايد در خورش تان بريزيد تا 

طعم خوب آن را حس كنيد و اين تركيب را ديگر عوض نكنيد.
ــبزى  ــبزى براى قورمه س ــد 2 كيلوگرم س ــى خواهي ــما م فرض مى كنيم ش
ــا 800 گرم را جعفرى،  ــن 2 كيلوگرم را تره، 700 ت تهيه كنيد.800 گرم از اي
ــنبليله  ــرم را ش ــا 75 گ ــط 50 ت ــا فق ــنيز و نهايت ــرم را گش ــا 450 گ 350 ت

در نظر بگيريد.
ــبزى را تره، 35 درصد را  ــد بيان كنيم 40 درصد از س اگر اين ميزان را به درص

جعفرى، 18 تا 20 درصد را گشنيز و 5 تا 7 درصد را شنبليله تشكيل مى دهد.
البته مى توان به اين ميزان بنابر تمايل خودتان حدود نيم كيلو برگ چغندر يا 

اسفناج (بنا به فصل) اضافه كرد. (سبزى تان 5/2 كيلو گرم خواهد شد).
ــت.  ــف گاهى متفاوت اس ــات در نواحى مختل ــن تركيب ــد و حتى اي اين درص
ــواش نيز داخل  ــه نام خل ــبزى ب ــور از يك نوع س ــمال كش به طور مثال در ش
ــود. يا گاهى كنار خلواش مقدارى چوچاق نيز  ــتفاده مى ش ــبزى قورمه اس س

مخلوط مى كنند.
ــه باعث  ــت ك ــول اس ــد معم ــتر از ح ــفناج بيش ــره و اس ــدار ت ــز مق در تبري
ــرگ داش كلمى ــدارى ب ــد و نيز مق ــورش تندتر باش ــود كمى طعم خ مى ش

ــود و شنبليله كال از  ــفيد) داخل سبزى استفاده مى ش  (يا همان كلم سنگ س
تركيب حذف مى شود.

ــى معموال  ــت. ول ــورت تفاوت هايى هس ــز به همين ص ــى مختلف ني در نواح
ــه در باال  ــت ك ــهرها به صورتى اس ــبزى اين خورش در بيش تر ش تركيب س

ذكر شد.

 نحوه آماده كردن سبزى خورش قورمه سبزى

رشته هاى ورزشى در ايران كه حتى اسم شان را هم نشنيديد

ــون  ــار تلويزي ــرى و اخب ــاى خب ــايت ه ــى، س ــاى ورزش ــه ه روزنام
ــد،  ــته ان ــدار گذاش ــاى پرطرف ــته ه ــان را روى رش ــام تمركزش تم
ــته هاى  ــال و واليبال و بقيه رش ــده فوتب ــار هم كه ش ــر براى يك ب اما اگ
ــت ــيم كه براى درس ــى مى رس ــام هاي ــم، به ن ــار بگذاري ــروف را كن مع

ــك گرفت؛  ــره كم ــد از فتحه، ضمه و كس ــا باي ــان حتم تلفظ كردن ش
ــوش حركت  ــراغ خام ــام و چ ــه خيلى گمن ــى اى ك ــته هاى ورزش رش

مى كنند و خيلى ها حتى از وجودشان خبر هم ندارند. 

ــده كه ــترده نش ــدرى گس ــن ورزش ها به ق ــه اي ــوز دامن ــه هن با اينك
ــد اگر ــد، اما يادتان باش ــيون مجزا در نظر بگيرن ــان يك فدراس  براى ش

ــك  ــدن در ي ــوش ش ــى پ ــراى مل ــان را ب ــانس ت ــد ش ــى خواهي م
ــدن و  ــى ش ــى داي ــال عل ــى خي ــد، ب ــان كني ــى امتح ــته ورزش رش
ــن ورزش هاى ــراغ يكى از همي ــويد و برويد س ــعيد معروف بودن ش س

كم تر شناخته شده. با اينكه تعداد اين ورزش هاى در سايه خيلى زياد است و 
از 40 تا گذشته، اما ، ما اينجا بامزه هاى شان را معرفى كرده ايم.(قسمت اول)

شايد باور نكنيد، ولى اين ورزش ابتكار يك 
زن ايرانى است كه آن را به نام خودش ثبت 
كرده. چون خانم ياسمن مويدى به خاطر 
ــته را در فرانسه  وجود مشكالتى اين رش
ــمى براى آن در  سند زده، سعى كرده اس

نظر بگيرد كه دوپهلو باشد. 
ــوى ها هم  ــد فرانس ــر از دي ــن اگ بنابراي
ــادارى  ــم معن ــد، اس ــگاه كني ــه آن ن ب
ــط بريل  ــام مخترع خ ــت؛ چرا كه ن اس
ــه او  ــا ب ــه م ــراى (ك ــس ب ــى لوئي يعن

مى گوييم بريل) را در آن مى بينيد. 
ــك» همان  ــراى توني ــاس «ب ــه و اس پاي
ــت كه  ــش تايى اس ــن المللى ش ــد بي ك
ــتفاده مى كنند. با اين  نابينايان از آن اس
حال اين ورزش براى همه افراد با هر سن 
ــمانى و معلوليتى  ــوع توانايى جس و هر ن
ــه ــت. روش كار ب ــام اس ــل انج قاب
ــش  ــت كه بايد بتوانيد ش  اين صورت اس
ــا در نظر بگيريد و نقطه فرضى را در فض

سعى كنيد مطابق خط بريل روى اين نقاط 
بنويسيد؛ مثال دست راست را كه ببريد باال 
و عمود بر زمين نگه داريد مى شود نقطه 
يك. بعد آن را جلو خودتان موازى زمين 

نگه داريد تا نقطه دو مشخص شود.
 نقطه سه هم جايى است كه دست راست 
در حالت عادى پايين مى افتد. دست چپ 
ــتم نقطه چهار و پنج و  هم با همين سيس

شش را مشخص مى كند. 

ظاهرش شبيه سپكتاكر است، اما هيچ ربطى به آن 
ندارد. فوتوالى همان طور كه از اسمش مشخص است 
ــتر  از تركيب واليبال و فوتبال به وجود آمده و بيش
ورژن ساحلى اش رونق پيدا كرده. درواقع فوتوالى 
ــت با پا بازى  ــت كه به جاى دس همان واليبال اس
ــابقه و زمين آن هم كامال با  ــود. قوانين مس مى ش
ــه بازيكن در هر طرف  ــان است و با س واليبال يكس
زمين بازى مى شود. بازيكن ها براى سرويس زدن 
يك تپه ماسه اى روى زمين درست مى كنند. توپ 
را روى آن مى كارند و سرويس مى زنند. تيم حريف 
بايد بتواند با حداكثر سه ضربه، توپ را در زمين طرف 
مقابل بخواباند. در حالت كلى هم توپ در زمين هر 
تيمى كه بخوابد يك امتياز براى طرف مقابل ثبت 

مى شود. البته همه چيز به اين سادگى كه روى كاغذ 
مى خوانيد، نيست. سختى و مشقت بازى كردن در 
ــش تر از واليبال و  يك تيم فوتوالى چندين برابر بي
ــت. فقط كافى است به اين فكر كنيد كه  فوتبال اس
قرار است روى يك توردومترو 20 سانتيمترى با پا 

اسپك بزنيد. 
ــيارى از  ــراى بس ــته ب ــا اين رش ــه اينها ام ــا هم ب
ــت و در كنار كارشان به  ــت ها جذاب اس فوتباليس
ــى كار مى كنند. از  ــا تمرين، فوتوال عنوان تفريح ي
ــتن گرفته تا  ــل روماريو و فان باس چهره هايى مث
ــان طور كه  ــى و لمپارد.هم ــرى و مس ــرى هان تي
ــن ورزش را  ــت، برزيلى ها اي قابل حدس زدن اس

كشف كردند. 

چوگو از تركيب كلمات چوب و گوى به وجود آمده 
و جزء قديمى ترين ورزش هاى ايرانى است كه از 
2 هزار سال پيش رواج داشته، اما از آنجا كه طبق 
ــت گذاشتيم، كشورهاى  معمول دست روى دس
خارجى عالوه بر مصادره مشاهير مملكت، ورزش 
ــند زدند و اسمش را  ــان س ما را هم به نام خودش
ــووالن انجمن مى گويند  بيسبال گذاشتند. مس
بيسبال همان چوگو است كه بزرگ ترين تفاوتش 
با چوگو در چوب آن است. هرچند كه در نوع زمين 
بازى و تعداد نفرات هم تفاوت هايى دارند. ورزش 
چوگو آن قدر غريب و مهجور است كه حتى گوگل 
ــدارد و از يك  هم در مورد آن اطالعات چندانى ن
ــن هاى مربوط  ــد فقط عكس ها و مت جايى به بع

ــريال هاى كره اى كه تلويزيون ايران آن ها را به س
پخش كرده، مى آورد.با اين حساب عجيب نيست 
ــته  ــبال به عنوان يك رش كه اين روزها وضع بيس
ــت،  وارداتى از توليد داخلى خودمان كه چوگو اس
بهتر باشد. بيسبال از سال 1320 وارد كشور شده و 
حاال با توجه به اين همه سال سابقه، عاقبت به خير 
شده و براى خودش ليگ دارد، اما چوگو با اين همه 
قدمت تازه 15 سال است كه رسما به ميدان آمده و 
فقط در 11 استان كشور بازى مى شود كه هر استان 
هم جداگانه براى خودش فعاليت مى كند. فعال نه 
مسابقه خاصى براى اين رشته برگزار مى شود و نه 
ليگ كشورى وجود دارد كه استان ها را دور خودش 

جمع كند.

ــطى خودمان است كه  داژبال ، همان وس
در فدراسيون هاى ورزش هاى همگانى، 
ــال  ــش مى كنند. هفت س داژبال صداي
ــووالن فعلى انجمن، اين رشته  پيش مس
ــته قديمى  ــى را به عنوان يك رش ورزش
ــد، اما  ــده ثبت كردن ــاره زنده ش كه دوب
ــه خيلى  ــدند ك ــد از مدتى متوجه ش بع
ــور ما،  ــته در كش ــت اين رش ــل از ثب قب
ــال را  ــى داژب ــيون جهان ــكا فدراس آمري

  

ــن  ــس انجم ــود و انگلي ــه ب راه انداخت
ــط به ما  ــت. اين وس ــى آن را داش جهان
ــته بوديم،  ــداع اين رش ــه مدعى اب هم ك
ــد تا  ــيا را دادن ــرب آس ــيون غ كنفدراس
اداره اش كنيم. براى اينكه تفريح وسطى 
ــود، قوانين  ــه ورزش داژبال ش ــل ب تبدي
ــراى آن درنظر  ــنايى ب ــخص اما آش مش
ــش بازيكن  گرفتند.هر تيم حرفه اى ش
ــان در زمين بازى  ــاى ش دارد كه چهارت
ــتند.  ــد و دو نفر هم ذخيره هس مى كنن
ــروه دو نفره ــل به دو گ تيم كنارى تبدي
ــاى  انــته در  ــه  ك ــود  ش ــى  مـــ
ــرى 18 مــــــت 9 در  ــن  زميـــــ

ــذف بازيكنان  ــد با ح ــتند و باي  مى ايس
ــد.  ــب كنن ــاز كس ــط امتي ــم وس تي
ــى را  ــوپ چرم ــم بايد ت ــط ه ــم وس تي
ــاورد. ــت بي ــه دس ــاز ب ــرد و امتي بگي
بازيكن ها در دو نيمه پنج دقيقه اى با هم 

مسابقه مى دهند.

 تونيك

بيسبال وطنى يا چوگوآبشار باپا  ،يا فوتوالى

وسطى خارجى،  يا داژبال
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