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قضاوت فغانى
 در جام باشگاه هاى جهان  2015

ــام ملت هاى  ــال رقابت هاى ج داور فين
ــاوت رقابت هاى  ــيا 2015 براى قض آس
ــگاه هاى جهان 2015 در ژاپن  جام باش
انتخاب شد.رقابت هاى جام باشگاه جهان 
ــن از 19 لغايت 29  2015 با ميزبانى ژاپ
ــود و كنفدراسيون  آذر 94 برگزار مى ش
ــاب عليرضا فغانى  ــيا از انتخ فوتبال آس

جهت قضاوت اين مسابقات خبر داد.
ــايت  رسمى  ــى كه در وب س در گزارش

ــيا منتشر  ــيون  فوتبال آس كنفدراس
ــت: فغانى به عنوان  شده، آمده اس
ــال  ــى ايرانى از س ــن الملل داور بي
ــاى  ــاوت ه ــون قض 2008 تاكن

كليدى ...

جهت قضاوت اين مسابقات خبر داد.
ــايت  رسمى  ــى كه در وب س در گزارش

ــيا منتشر  ــيون  فوتبال آس كنفدراس
ــت: فغانى به عنوان  شده، آمده اس
ــال  ــى ايرانى از س ــن الملل داور بي
ــاى  ــاوت ه ــون قض  تاكن

13

4

3

7

ــكا در مقاله اى تحت  ــت آمري روزنامه نيويورك پس
عنوان «صادرات ارزشمند ايران نفت نيست؛ خاويار 

است»، نوشت: در سواحل درياى خزر ...

ــازمان حفاظت  ــور و رييس س ــاون رييس جمه مع
محيط زيست از تهيه اليحه ماليات سبز جهت ارائه به 

مجلس خبر داد و گفت: در صورتى كه ...

چهارمحال وبختيارى باسطح زيركشت حدود شش 
هزار هكتار و توليد متوسط ساالنه 200 هزار تن سيب 

زمينى، پس از استان  ...

«خاويار» مـى تواند اقتصاد 
ايران را قدرتمند كند

سعى داريم در مسائل محيط
زيسـت با مردم صـادق باشيم

سود دسترنج سيب
زمينى كاران را دالالن مى برند

بحران ريزش نيروى كار در صنعت؛

مـوتورهـاى 
 بازار كـار خـاموش شـد

آژير خطر سونامى ناگهانى بيكارى
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آزادى بدون قانـون و قانون 
بدون آزادى معنا ندارد

مشاور عالى مقام معظم رهبرى و رييس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى گفت: زبان فارسى ركن مهم هويت 
ــى،  ــتگى ما به زبان فارس ــت و دلبس ملى ايرانيان اس
ــادل، در آيين  ــداد ع ــت. غالمعلى ح فراجناحى اس
ــگاه مطبوعات و  ــن نمايش ــت و يكمي اختتاميه بيس
ــت  ــاد و معاون ــت: از وزارت ارش ــا گف خبرگزارى ه
ــگاه  ــان در برگزارى نمايش مطبوعاتى و همكاران ش
تشكر مى كنم.وى افزود: در سه سال اخير ما با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى يك همكارى در خصوص زبان 
مطبوعات آغاز كرده ايم و قصد داريم اين همكارى را ...
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وزير كشور گفت: انتخابات نبايد صحنه انتقام جويى 
ها، تقويت تضادها و بيان مشكالتى كه سابقه تاريخى 

دارند و حل آن در انتخابات امكان پذير نيست ...

رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان گقت: ما بايد 400 
كتابخانه  عمومى در شهر اصفهان داشته  باشيم و آن هم 

كتابخانه فعال و جذاب نه كتابخانه با ...

انتخابات نبايد صحنه انتقام جويى
و تقويت تضادها باشد

در اصفهان بايد 400
 كتابخانه عمومى داشته باشيم
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ــور گفت: انتخابات نبايد صحنه انتقام جويى ها،  وزير كش
تقويت تضادها و بيان مشكالتى كه سابقه تاريخى دارند و 

حل آن در انتخابات امكان پذير نيست، باشد.
ــم بازديد  ــور در مراس عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كش
ــووالن اين ستاد  ــور در جمع مس ــتاد انتخابات كش از س

سخنرانى كرد.
وى گفت: موضوع انتخابات، موضوعى افتخار آميز و باشكوه 
ــد و استقالل و آزادى يك ملت  است كه نشان از بلوغ و رش
ــت.رحمانى فضلى تصريح كرد: افتخار مى كنيم كه در  اس
يك كشور آزاد و مستقل، انتقال قدرت از مجارى قانونى و 

با انتخاب مردم انجام مى شود.
ــت: همين االن اتفاقاتى در منطقه و  وزير كشور اظهار داش
ــور ما در امنيت كامل  دنيا رخ مى دهد، اما در كنار آن كش
است كه بعد از لطف خدا و هدايت هاى مقام معظم رهبرى، 
ــام و حاكميت موجب آن  ــردم به نظ اطمينان و اعتماد م
ــت اطمينان و  ــردم به حاكمي ــت.وى ادامه داد: اگر م اس
ــند، برقرارى امينت سخت است.وزير  اعتماد نداشته باش
كشور افزود: شكرگزارى ما اين است كه بتوانيم با برگزارى 
ــكوه، دين خود را به مردم و  ــالم و باش انتخابات قانونى، س
ــهدا ادا كنيم. همه بايد به دنبال اين باشيم كه انتخابات  ش

ــكوه  ــاى آرامش، امنيت و باش ــرگان در فض مجلس و خب
به گونه اى برگزار شود كه قدرت ملى ما را در قالب وحدت 

و انسجام ملى به دنيا نشان دهد.
رحمانى فضلى تصريح كرد: شوراى نگهبان، صدا و سيما، 
ــا و مردم، بايد براى  قوه قضائيه، احزاب و گروه ها، نامزده

برگزارى انتخابات سالم، كمك كنند.
وى با تاكيد بر اينكه در دوران سرنوشت ساز و مهمى قرار 
داريم، گفت: همه بايد فكر كنيم چگونه از ظرفيت انتخابات 
و انتقال قدرت در جهت تقويت اقتدار ملى، استفاده كنيم.

وزير كشور با بيان اينكه ساليق و مطالبات مختلف در كشور 
وجود دارد، گفت: جمع كردن اين ساليق زير پرچم اسالم و 
اداره كردن جامعه مشكالتى دارد و جاى حرف، نارضايتى 

و سهل انگارى و كوتاهى نيز وجود دارد.
ــت كه ما هدف  ــح كرد: مهم آن اس رحمانى فضلى، تصري
اصلى خود، حفظ منافع ملى و قدرت ملى را فراموش نكنيم. 
ــود.وى ادامه داد: در همه كشورها  ــكالت حل مى ش مش
مطالبات مردم جلوتر از دولت ها است كه همين امر موجب 

پويايى و حركت دولت ها مى شود.
ــت: ما به عنوان مديران جامعه بايد  وزير كشور اظهارداش
تالش كنيم كه مطالبات مردم را مديريت و اولويت بندى 

كنيم.رحمانى فضلى تقويت امنيت ملى، وحدت، انسجام، 
ــووالن و برگزارى انتخابات سالم را از  يكپارچگى ميان مس

مطالبات مهم مردم خواند.
ــووالن برگزارى انتخابات بايد در راه  وى اظهارداشت: مس

رضاى خدا و تقويت اميد مردم به آينده نظام تالش كنند.
ــه  ــد صحن ــات نباي ــرد: انتخاب ــح ك ــور تصري ــر كش وزي
انتقام گيرى ها، تقويت تضادها و بيان مشكالتى كه سابقه 
ــت،  ــد و حل آن در انتخابات امكان پذير نيس تاريخى دارن

باشد.
رحمانى فضلى از مسووالن خواست در برگزارى انتخابات 
ــتن دارى كنند و گفت بايد براى رضاى خدا  تمرين خويش
صبر و تحمل كنيم. بايد براى اطمينان دل مردم بيشتر با 
ــى موضوعات در برخى مجامع  هم تعامل كنيم. طرح برخ
الزم نيست. وى تصريح كرد: مردم نبايد احساس كنند كه 

رقابت ها براى كسب قدرت بر منافع ملى اولويت دارد.
وزير كشور با بيان اينكه پيوند مردم با ما براى تقويت اسالم، 
ــت، گفت: اگر رفتار و  واليت فقيه و حفظ ميراث شهدا اس

راه ما همراه با مردم نباشد، مردم از ما عبور خواهند كرد.
رحمانى فضلى، تصريح كرد: با صبر و حوصله و در راه رضاى 

خدا همديگر را تحمل كنيم.

ــخنگوى جديد وزارت امورخارجه، درباره پيام انتصابش  س
ــود، توضيح داد و  ــت منطقه اى خ ــابقه فعالي با توجه به س
ــورمان در لبنان  ــابق كش ــفير س درباره آخرين وضعيت س

(پس از حادثه منا) گفت: اميدواريم اين مساله، معما نشود.
حسين جابر انصارى سخنگوى وزارت امور خارجه در گفتگو 
با مهر، درباره پيام انتصاب خود به عنوان سخنگوى دستگاه 
ديپلماسى كشور با توجه به سابقه فعاليت وى در حوزه غرب 
ــيا و اينكه آيا از اين به بعد توجه به مسائل منطقه بيشتر  آس
ــى خواهد بود، اظهار داشت:  ــتگاه ديپلماس مورد توجه دس
ــه يك موضوع منحصر  پيام اين انتصاب را الزاما نمى توان ب
ــيوه  ــى از ابعاد اين انتصاب مى تواند به ش كرد، اما قطعا يك
ــائل منطقه پيرامونى  نمادين به معناى توجه بيشتر به مس

ما و اولويت آنها باشد.
ــت كه وزارت امور خارجه در خالء  وى ادامه داد: طبيعى اس
ــد با دنياى  ــى در پيون ــتگاه ديپلماس فعاليت نمى كند؛ دس
واقعيت ها، كار و طراحى و برنامه ريزى كرده و اقدام مى كند. 
امروز ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مسائل منطقه پيرامونى 
ــالمى  ــى نه فقط جمهورى اس ما يكى از اولويت هاى اساس
ايران، بلكه بسيارى از كشورها و بازيگران بين المللى است؛ 
بر اين اساس شايد خوب باشد كه از اين زاويه نيز به موضوع 
ــخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان تصريح  نگاه شود.س
ــت من در حوزه  ــا توجه به دوران طوالنى خدم كرد: قطعا ب
ــائل منطقه، به طور طبيعى اين موضوع در دوره جديد  مس
انجام وظايف سخنگويى انعكاس خواهد داشت، اما اين بدان 
معنا نيست كه فقط از اين زاويه به مساله نگاه كنيم؛ اين فقط 

يكى از ابعاد مساله است.
پـس از منـا، تعامل عربسـتان بـا ايـران عقيم 

بوده است
ــاره آخرين وضعيت  ــارى در ادامه اين گفتگو درب جابر انص
ــورمان در لبنان كه از  ــفير سابق كش غضنفر ركن آبادى س
زمان حادثه منا تاكنون مفقود شده است، گفت: اگر بخواهيم 
صادقانه با موضوع برخورد كنيم، بايد بگوييم كه امروز رابطه 
ــعودى در يك مرحله خاص قرار دارد كه  ــتان س ما با عربس

كامال با دوره هاى ديگر متفاوت است.
وى در توضيح اين مساله عنوان كرد: بخش مهمى از پيگيرى 
اين موضوعات بايد در تعامل با دولتى كه اين اتفاق در آنجا 
ــود و بخش ديگرى از آن نيز با استفاده از  رخ داده، انجام ش
ــازى ظرفيت هاى ديگر دنبال  مكانيزم هاى ديگر و فعال س
ــورمان تصريح  ــخنگوى وزارت امور خارجه كش مى شود.س
كرد: واقعيت اين است كه عربستان سعودى نه با اين موضوع 
و نه با مجموعه موضوعات مطرح در منطقه ما تعامل منطقى 
نداشته و به نحوى يك تعامل عقيم و ناكارآمد را در برخورد 
با موضوعات مختلف از خود نشان مى دهد و موضوع منا نيز 
ــد، اگر دولت عربستان  مى توانست به عنوان يك اتفاق باش

به شكل هوشمندانه و منطقى با آن مواجه مى شد.
ــارج از اراده اين دولت در اين  جابر انصارى، ادامه داد: اگر خ
حادثه اتفاقى افتاده بود، با مديريت بحران و تعامل با مساله 
ــت ها و اقدامات  و اقدامات بعدى بايد مجموعه اى از سياس
اطمينان آفرين و آرام بخش را اتخاذ مى كردند، اما متاسفانه 
عربستان سعودى يك سياست كامال غيرمنطقى و عقيمى 
را در تعامل با اين مساله اتخاذ كرد كه يك نمونه از مجموعه 
رويكردهاى حال حاضر آنها در مواجهه با پديده هاى مختلف 
سياست خارجى است. درواقع اقداماتى انجام مى دهند كه 

نقض غرض خواسته هاى خودشان هم است.
ــه تاكيد دولت  ــداى اين حادث ــان كرد: از ابت وى خاطرنش
ــتان اين بود كه اين فقط يك حادثه و رويداد بوده كه  عربس
ــان طور كه در  ــاج اتفاق افتاده، هم در جمعيت بزرگ حج
ــال هاى قبل نيز از اين اتفاقات افتاده بود. وقتى سياست  س
يك كشور اين است، اقداماتى هم كه پس از آن انجام مى دهد 
ــد و آن را براى ديگران  بايد در خدمت اين هدف گيرى باش
ــتان پس از  ــد، در حالى كه اقداماتى كه عربس قابل فهم كن

حادثه منا انجام داد، دقيقا در نقطه مقابل اين موضع است.
با جديت پيگير وضعيت ركن آبادى هستيم

ــورمان در همين رابطه  ــخنگوى وزارت امور خارجه كش س
ــت و برادر عزيز من  اظهار داشت: متاسفانه سرنوشت دوس
ــا در حوزه  ــه از ديپلمات هاى م ــاى ركن آبادى ك جناب آق

ــير اين اتفاق نامشخص شده و ايشان  منطقه اى بود، در مس
ــت او  ــت كه هنوز تا اين لحظه سرنوش جزو چند نفرى اس
ــعودى تعاملى  ــت؛ متاسفانه دولت عربستان س نامعلوم اس
كه بايد درباره  اين موضوع داشته باشد، ندارد. چه به اعتبار 
اينكه دولت ميزباِن مراسم حج است و در قبال اين ميزبانى 
ــايه جمهورى  ــه اعتبار اينكه همس ــووليت دارد و چه ب مس
ــت، به طور طبيعى اختالفات سياسى را  ــالمى ايران اس اس

نبايد در مسائل انسانى دخالت بدهد.
ــى در چارچوب  ــت: پيگيرى هاى مختلف ــر انصارى گف جاب
امكانات موجود انجام شده تا سرنوشت چند نفر باقى مانده 
هر چه زودتر معلوم شود و اميدواريم كه سرنوشت برادرمان 
ــودان حادثه، «معما»  ــادى و ديگر مفق جناب آقاى ركن آب
نشود؛ ما با خانواده محترم ركن آبادى همراهى و همدردى 
مى كنيم و با جديت پيگير هستيم و اميدواريم كه خداوند در 
اين حركت هاى كوچك ما بركتى بدهد تا با حداقل عقالنيت 
ــعودى بايد با آن با مسائل مواجه  و منطقى كه عربستان س
شود، اجازه ندهيم كه اين موضوع به يك مساله معما گونه در 

سريال برخى معماهاى منطقه تبديل شود.
ــا و نه به مصلحت  ــن امر نه به مصلحت م وى تاكيد كرد: اي
عربستان سعودى و نه به مصلحت منافع امت اسالمى است؛ 
اميدواريم كه اين زمينه فراهم شود كه اين كار هر چه زودتر 

به سامان برسد و خاتمه يابد.

پيام انتصابم، توجه بيشتر به منطقه است

ــت خارجى  ــى و سياس ــيون امنيت مل ــو كميس يك عض
مجلس شوراى اسالمى با محكوم كردن عمليات تروريستى 
ــه گفت كه اگر دولت پاريس پيشگيرى هاى  اخير در فرانس
بعدى را در اين زمينه انجام ندهد، اتفاقات بعدى در فرانسه 

و ساير كشورهاى اروپايى رخ خواهد داد.
ــا حدود  ــرد:  م ــينى اظهار ك ــوى حس ــين نق ــيد حس س
ــاى  ــتيم و با روس ــه داش ــفرى به فرانس 5-6 ماه پيش س
ــات هايى  ــور مالق ــدگان اين كش ــنا و نماين ــس س مجال
ــن مذاكرات اين  ــتيم. يكى از موضوعات مطرح در اي داش
ــوى به  ــش از هزار فرانس ــى افتاده كه بي ــه چه اتفاق بود ك
ــور آزادى بيان و  ــن كش ــر در اي ــته اند؟ مگ ــش پيوس داع
دموكراسى وجود ندارد؟ پس چرا اين كشور تروريست پرور 
ــخى به اين سوال  ــت؟ اما مقامات فرانسوى پاس ــده اس ش

نداشتند.
ــن هزار  ــد كه اي ــا طرح ش ــان ديداره ــزود: در هم وى اف
ــور  ــتند، باالخره به اين كش ــوى كه در داعش هس فرانس
ــرد؛ وگرنه  ــال اينها ك ــه ح ــد فكرى ب ــد و باي برمى گردن
به زودى خطرات اين گروه تروريستى دامن تان را مى گيرد. 
ــد كه فرانسه از كشورهايى است  بنابراين پيش بينى مى ش
كه بحران داعش دامنش را مى گيرد؛ اما حداقل عزم و اراده 

جدى براى جلوگيرى از اين موضوع داشتند. 
ــاهديم  ــد: همان طور كه ش اين نماينده مجلس يادآور ش
ــوى ها به منافقين هم جا دادند و امكانات و دفتر در  فرانس
اختيار اين ها قرار دادند. بنابراين اگر اين گروهك  در فرانسه 
عمليات تروريستى انجام دهد، آنها نبايد گله مند شوند؛ زيرا 

خودشان موجبات اين كار را فراهم آورده اند.
ــت  ــه داعش در حال بازگش ــينى با بيان اين ك نقوى حس
ــور اروپايى است  ــه اولين كش ــت، گفت: فرانس به اروپاس
ــت؛  ــده اس ــتى گريبانگيرش ش ــه فعاليت هاى تروريس ك
150 نفر كشته و 200 مجروح در يك عمليات تروريستى به 
معنى حاكميت وحشت بر جامعه فرانسه است و اروپايى ها 
ــليحاتى كنند  بايد بفهمند اگر به داعش كمك مالى و تس
ــت هاى آمريكايى مبنى بر حمايت از گروه هاى  و از سياس
ترورريستى در سوريه حمايت كنند، نتيجه اش اين مى شود 

و شعله آتشى كه برافروختند دامن خودشان را مى گيرد. 
وى با تاكيد بر اينكه كشورهاى غربى بايد عزم جدى براى 
ــند، افزود:  ــته باش ــتى داعش داش مبارزه با گروه تروريس
ــتى را به  ــوع عمليات تروريس ــالم ايران هر ن جمهورى اس
ــف مى كند و به ملت فرانسه  شدت محكوم و از آن ابراز تاس
نيز تسليت مى گوييم؛ اما دولت فرانسه بايد نسبت به اتفاق 
اخير پاسخگو باشد و بداند اگر پيشگيرى هاى بعدى انجام 
ــود اتفاقات بعدى در همين كشور و كشورهاى ديگر در  نش

اروپا رخ مى دهد.

ــاره به  معاون عربى و آفريقاى وزارت امورخارجه، با اش
حوادث اخير در پاريس تاكيد كرد: اين حوادث ناگوار 
ــيم تروريسم به  اثبات مى كند كه رفتار دوگانه و تقس
ــراى كل منطقه و  ــد، داراى پيامدهاى تلخ ب خوب و ب

جهان است.
ــى و آفريقاى  ــاون عرب ــان مع ــين اميرعبداللهي حس
ــن  ــده پوتي ــف نماين ــه، باگدان ــور خارج وزارت ام
ــده  نماين ــتورا  ديميس و  ــه  خاورميان ــور  ام در 
ــوريه، در  ــد در امور س ــل متح ــازمان مل دبيركل س
ــوريه رايزنى  ــاره س ــه جانبه در وين، درب ــتى س نشس

كردند.
ــاره به حوادث  ــت، با اش اميرعبداللهيان در اين نشس
ــروت تاكيد كرد: اين  ــتى اخير در پاريس و بي تروريس
حوادث ناگوار اثبات مى كند كه رفتار دوگانه و تقسيم 
تروريسم به خوب و بد، داراى پيامدهاى تلخ براى كل 
منطقه و جهان است و هيچ كشورى از تقويت تروريسم 

سود نمى برد.
وى بر ضرورت تمركز نشست وين 2 بر مبارزه قاطع و 
موثر با تروريسم و ارسال پيامى محكم از نشست وين 

در اين خصوص تاكيد كرد.

ايران هر نوع عمليات تروريستى 
را به شدت محكوم مى كند

حوادث پاريس نتيجه رفتار 
دوگانه و تقسيم تروريسم به 

خوب و بد است

اخبار

كوثرى با بيان اينكه، حوادث پاريس حاصل اقدامات دولت 
فرانسه در تشكل و كمك به تروريست هاى داعش است، 
گفت: آنها با حمايت از داعش، طوفان كاشتند و حاال در 
پاريس طوفان درو مى كنند؛ اين حوادث در انتظار آمريكا، 

تركيه و عربستان هم هست.
ــس كميته  ــردم تهران و ريي ــرى نماينده م محمد كوث
دفاعى مجلس شوراى، با ابراز تاسف از حوادث تروريستى 
ــس از نظر  ــتى پاري ــوادث تروريس ــت: ح ــس، گف پاري
ــراز همدردى  ــردم پاريس اب ــا با م ــت و م ما محكوم اس

مى كنيم.
ــتند  وى با بيان اينكه« با حمايت از داعش، طوفان كاش
ــد»، تصريح كرد:  ــان درو مى كنن و حاال در پاريس طوف
ــى را نصيحت كرد كه  ــم رهبرى، اروپاي وقتى مقام معظ
ــت از حمايت از داعش بردارند، آنها به نصيحت هاى  دس
ــد و امروز همه مى بينند  مقام معظم رهبرى توجه نكردن
ــرى درباره داعش  ــام معظم رهب كه پيش بينى هاى مق
چگونه محقق مى شود؛ رفتارهاى نمايشى دولت فرانسه 
ــن بود  ــت هاى داعش از ابتدا براى ما روش عليه تروريس
چون اگر قرار بود،امثال فرانسه با داعش مبارزه كنند، از 
ابتدا اين سازمان تروريستى را با كمك عربستان تاسيس 

نمى كردند.

ــدف اصلى  ــتان ه ــان اينكه تركيه و عربس كوثرى با بي
ــرد: جمهورى  ــود، تاكيد ك ــد ب ــش در آينده خواه داع
ــت ها حضور قاطع  ــا تروريس ــالمى ايران در مبارزه ب اس
ــدان را  ــرايطى اين مي ــت هيچ ش ــه دارد و تح در صحن
ــه هم توصيه  ترك نخواهد كرد؛ بنابراين به دولت فرانس
ــود را در  ــد امنيت مردم خ ــر نمى توانن ــم كه اگ مى كني
ــد، مى تواند  ــش تامين كنن ــت هاى داع مقابل تروريس
ــه اكنون  ــى ايران ك ــاران نظام ــه مستش ــم را ب اين مه
ــتند،  ــارزه با داعش هس ــراق در حال مب ــوريه و ع در س

بسپارند.

ــازمان امور  ــيه گفت: س ــجويان بورس ــخنگوى دانش س
دانشجويان فقط وعده هاى پوچ و تو خالى به دانشجويان 

بورسيه مى دهد.
ــجويان بورسيه، درباره  مجتبى حسينى سخنگوى دانش
ــجويان مبنى بر  ــازمان امور دانش اظهارات مسووالن س
ــيه، گفت: هيچ كدام از  حل مشكالت دانشجويان بورس

مشكالت دانشجويان بورسيه حل نشده است.
ــجويان فقط وعده هاى پوچ  وى افزود: سازمان امور دانش
و تو خالى به دانشجويان بورسيه مى دهد و اعالم مى كند 

مشكالت دانشجويان بورسيه حل خواهد شد.
ــاره به جزئيات بيشترى  ــيه با اش ــجوى بورس اين دانش
ــجويانى  ــيه، گفت: دانش ــجويان بورس از وضعيت دانش
ــر همچنان لغو  ــتند در حال حاض ــورس داش كه حكم ب
ــن  ــر معدل و كبر س ــرادى كه كس ــتند. اف ــورس هس ب
ــه پرداخت  ــورس و محكوم ب ــو ب ــتند همچنان لغ داش
هزينه هاى تحصيلى هستند. بورسيه هاى شاهد و ايثاگر 
كما فى السابق مشكل دارند و هيچ كدام از اين مشكالت 

حل نشده است.
وى تصريح كرد: كميسيون اصل نود مجلس به اين نتيجه 
ــط سازمان  ــيده كه هيچ كدام از تصميمات آن توس رس
ــده، اما براى ما دانشجويان  امور دانشجويان اجرايى نش

بورسيه هنوز نامشخص است. چرا پرونده اين دانشجويان 
ــود؟ براى اثبات اين مساله،  به قوه قضائيه ارجاع نمى ش
ــت  ــود مجلس كافى اس ــيون اصل ن نمايندگان كميس
ــجويان  ــدودى از دانش ــداد مح ــت تحصيلى تع وضعي

بورسيه اى كه حكم بورس دارند را بررسى كنند.
حسينى در پايان گفت: مسئوالن سازمان امور دانشجويان 
و وزارت علوم اگر اعتقادى به تخلف درباره روند بورسيه ها 
ــكايت  ــابق اين وزارتخانه ش ــووالن س دارند، چرا از مس
ــد علت عدم  ــه تخلف دارن ــر آنها اعتقادى ب نكردند؟ اگ

شكايت آنها چيست؟

واكنش رييس كميته دفاعى مجلس به حوادث پاريس :
فرانسه باد كاشت، طوفان درو كرد

سخنگوى دانشجويان بورسيه :
وعده هاى پوچ و تو خالى وزارت علوم، به دانشجويان بورسيه

سردار سرلشكر سيديحيى صفوى دستيار و مشاور 
ــوا در بازديد ميدانى از  عالى فرماندهى معظم كل ق
ــى و امنيتى يگان هاى  وضعيت آمادگى هاى دفاع
ــاره به راهبردى بودن  مستقر در خليج فارس با اش
ــه العالى)،  ــد ظل ــم رهبرى(م ــات مقام معظ منوي
ــر معظم انقالب نگاهى  گفت: عمق ديد و تفكر رهب
ــه تهديدات  ــبت ب ــتانه نس ــده نگر و پيش دس آين

ــت. احتمالى اس
ــى جريانات  ــت برخ ــفانه برداش ــزود: متاس وى اف
ــات مقام معظم رهبرى  فكرى از منويات و فرمايش
(مد ظله العالى) ، برداشتى سطحى و ساده انگارانه 
ــى جمهورى  ــت. صفوى، ادامه داد: قانون اساس اس
ــاى  ــارات رهبر انقالب و روس ــالمى ايران اختي اس
هريك از قوا را مشخص كرده است و سياست هاى 
ــالمى است  كالن نظام از اختيارات رهبر انقالب اس
ــار نظرهاى اخير  ــى از اظه ــد برخ و به نظر مى رس

ــد. ــعارهاى انتخاباتى زود هنگام باش ش
ــم انقالب در  ــش رهبر معظ ــاره به نق صفوى، با اش
ــران، گفت:  ــوق ملت اي ــدارى از حق صيانت و پاس
ــده بان حقوق  ــكان دار و دي رهبر معظم انقالب س
ــول انقالب  ــل انحرافات از اص ــران در مقاب ملت اي
اسالمى و عدالت خواهى در مقابل جريانات منحرف 

ــتند. داخلى و خارجى هس
ــلح در نگهبانى و  ــش نيروهاى مس وى با تبيين نق
ــت: مهم ترين  ــالمى ايران، گف ــاع از انقالب اس دف
ــالمى ايران،  ــلح جمهورى اس وظيفه نيروهاى مس
ــدارى از اركان انقالب اسالمى  ــپاه، پاس به ويژه س
ــاور عالى مقام معظم  ــتيار و مش ــت. دس ايران اس
ــالمى  ــرد جمهورى اس ــه راهب ــاره ب رهبرى با اش
ــت: توان و راهبرد  ايران در منطقه خليج فارس گف
ــت همگرايى  ــران در جه ــالمى اي ــورى اس جمه
ــورهاى منطقه و ايجاد امنيت پايدار در منطقه  كش

ــت. خليج فارس، توسط كشورهاى اين منطقه اس
ــگان در منطقه راهبردى و  وى افزود: حضور بيگان
ــروش ميلياردها دالر  ــاس خليج فارس براى ف حس
ــن منطقه براى  ــن كردن اي ــالح وهمچنين نا ام س

ــت. ــتكبارى اس ــت هاى اس ــبرد سياس پيش
ــرد: نيروهاى  ــخنانش تصريح ك صفوى در پايان س
ــوان و قدرت  ــالمى ايران از ت ــلح جمهورى اس مس
دفاعى و بازدارندگى موثر برخوردار هستند و امنيت 
ــارس با اقتدار ايران  صدور انرژى از منطقه خليج ف

ــت. قابل تداوم اس

امنيت صدور انرژى از 
خليج فارس با اقتدار ايران 

قابل تداوم است

وزير كشور:

انتخابات نبايد صحنه
 انتقام جويى و تقويت تضادها

باشد

آمريكا را تا قبل از تغيير رفتار 
دشمن مى دانيم

ــردم اردبيل در مجلس  منصور حقيقت پور نماينده م
ــت منويات  ــزوم رعاي ــالمى، با تاكيد بر ل ــوراى اس ش
ــوراى عالى امنيت ملى  رهبرى و مصوبات مجلس و ش
ــكا اعتماد نداريم و  ــام گفت: ما به آمري در اجراى برج
ــمن خود مى دانيم، مگر اينكه رفتار  ــور را دش اين كش
ــرى در موجوديت آن اتفاق  خود را تغيير دهد و تغيي

بيفتد.
ــرايطى كه ما آمريكا را  ــت در ش وى افزود: طبيعى اس
دشمن خود مى دانيم با دقت بيشترى در اجراى برجام 

عمل كنيم.
نايب رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس اظهار داشت: ما اميدواريم كه با توجه به دقت 
ــر، برجام به  ــووالن ام ــام معظم رهبرى و مس نظر مق
ــد و انشاءاهللا  قرارداد الجزاير ديگرى تبديل نخواهد ش

اين مساله در مورد قرارداد برجام تكرار نشود.
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 چهره فشار ركوداقتصادى در نيمه اول امسال در بازار كار 
ــده و دو بخش از سه موتور محرك اشتغال زايى  نمايان ش
ــتغال زايى در بخش  را ناكار كرده است. در اين مدت، اش

صنعت متوقف شده و در خدمات به حداقل رسيده است.
كارشناسان مى گويند موتورهاى محرك اشتغال زايى در 
هر اقتصادى رشد صنعت، خدمات و كشاورزى است. اگر 
اين سه بخش خوب فعاليت كنند، نتيجه آن در بازار كار 
نمايان مى شود و اگر در فعاليت اين بخش ها به هر دليلى 
اختالل ايجاد شود، باز هم بايد رد و نتيجه منفى و زيان بار 

آن را در بازار كار ديد و دنبال كرد.
نمى توان گفت اقتصاد در حال فعاليت است و چرخ هاى آن 
مى چرخد ولى اثرى از آن را در بازار كار نيست، يعنى اگر 
اقتصاد با ظرفيت خوبى در حال كار است، محصول آن بايد 
اشتغال براى جوانان باشد. مى گويند بازار كار هر كشورى 
ــت كه در آن اثر فعاليت هاى اقتصادى  مالك مناسبى اس
را ديد، يعنى اگر اقتصادى درست بچرخد حتما بازار كار 
پُررونقى خواهد داشت و اگر لنگ بزند نيز دچار افت امنيت 
شغلى نيروى كار، افزايش آمار بى كاران و كاهش چشمگير 

فعاليت بنگاه هاى اقتصادى مى شود.
اقتصادى كه هنوز لنگ مى زند

خارج از عملكرد بخش هاى صنعت، خدمات و كشاورزى 
ــال كرد. در حال  ــاى اقتصادى را دنب نمى توان فعاليت ه
ــه در اقتصاد ايران  ــر، كل فعاليت هاى صورت گرفت حاض
مربوط به اين سه بخش مى شود. با اين وجود، سهم هر يك 
از بخش ها از تامين نيازهاى شغلى جوانان متفاوت است 

و به عقيده كارشناسان از قاعده درستى پيروى نمى كند.
ــور در بستر  ــترين تعداد اشتغال كش در حال حاضر بيش
ــد اشتغال زايى  فعاليت هاى خدماتى شكل گرفته و رش
ــق مانند  ــه در برخى مناط ــت ك ــه نحوى اس خدمات ب
ــاورزى از اشتغال زايى  ــهم بخش كش ان شهر تهران، س
تقريبا صفر و سهم خدمات در باالترين سطح قرار دارد. اين 
مساله در مورد بسيارى ديگر از مناطق كشور هم مشاهده 
مى شود.كارشناسان بر اين نكته تاكيد دارند كه اشتغال 
واقعى بايد در بستر صنعت در كشور شكل بگيرد و نبايد 
ــرى از صنعت و حتى  ــد باالت فعاليت هاى خدماتى از رش
كشاورزى برخوردار باشد. با اين وجود، صنعت امروز ايجاد 
ــت و خدمات 10  ــغل اس كننده 7 ميليون و 200 هزار ش
ميليون و 500 هزار نفر را شاغل كرده است كه حدود 50 

درصد كل شاغالن كشور را شامل مى شود.
آسيبى كه بر افزايش مشاغل خدماتى در برابر اشتغال زايى 
صنعتى و كشاورزى مطرح مى شود، اين است كه گرايش 
به اشتغال در بخش خدمات در پى تمايل و گرايش شديد 
جامعه به پشت ميزنشينى شكل مى گيرد و عالوه بر آن، 
ــت  ــتغال خدماتى از پايدارى كافى هم برخوردار نيس اش
ــاغل در اين  ــروى كار و يا نابودى مش و احتمال ريزش ني

بخش باال است.
سهم 3 بخش اقتصادى از اشتغال زايى

متاسفانه با وجود سرزمين هاى پهناور و قابل كشاورزى در 

كل كشور، سهم كشاورزى از اشتغال زايى تنها به ميزان 
4 ميليون و 200 هزار نفر آن هم در دو فصل اول سال كه 
ــترى انجام مى شود، است.  ــاورزى بيش فعاليت هاى كش
تحصيالت دانشگاهى و از بين رفتن زمين هاى كشاورزى 
ــت هاى غلط دولت ها در  ــهرها، سياس ــيارى از ش در بس
ــاورزى، واردات بى رويه  عدم توجه مناسب به بخش كش
محصوالت توليد خارج و همچنين زندگى شهرنشينى در 
كنار بى ميلى جوانان به انجام مشاغل فيزيكى، باعث افت 

سهم بخش كشاورزى از اشتغال زايى شده است.
گزارش رسمى دولت از عملكرد نيم سال اول بخش هاى 
ــاورزى  ــت كه كش ــاورزى اين اس صنعت، خدمات و كش
ــته، صنعت 1/1 درصد منفى شده و  7/5 درصد رشد داش
خدمات هم نهايتا 9/0 درصد رشد كرده است. به بيان ديگر، 
صنعت در نيمه اول امسال در جا زده و منفى شده؛ بنابراين 
سهمى در اشتغال زايى كشور نداشته و احتماال از اشتغال 

موجود آن هم كاسته شده است.
در عين حال، خدمات هم نتوانسته آنچنان كه الزم است، 

رشد كند و بستر مناسبى براى ايجاد مشاغل خدماتى در 
نبود اشتغال زايى صنعتى فراهم نبوده است. همان گونه 
كه عنوان شد، سهم بخش صنعت نسبت به كشاورزى از 
اشتغال زايى باالتر است، بنابراين در صورت منفى شدن 
ــد در اين بخش، تاثير منفى آن هم بر بازار كار كشور  رش

بيشتر مى شود.
منفى شدن رشد صنعت در نيمه اول امسال يعنى احتمال 
ــاغل موجود،  افزايش ريزش نيروى كار، خطر نابودى مش
افت امنيت شغلى نيروى كار موجود، كوتاه تر شدن دوره 
ــفيد،  ــك دامنه امضاى قراردادهاى س قراردادها و تحري
ــى از نيروى كار، تعويق  ــتمزد بخش كاهش حقوق و دس
ــران و نهايتا  ــتمزدها در واحدهاى دچار بح پرداخت دس
بدهكارتر شدن كارفرمايانى كه مى خواهند به هر نحوى 
كه شده، بنگاه را حفظ كنند و از نابودى آن جلوگيرى شود.

بحران ريزش نيروى كار در صنعت
همچنين وقتى بخش خدمات در نيمه اول امسال حتى به 
اندازه يك درصد رشد مثبت اقتصادى را هم تجربه نكرده 

معنايش اين است كه در اين بخش حتى 100 هزار شغل 
جديد هم در شش ماه ايجاد نشده است اما به همين مقدار 
و يا بيشتر ممكن است مشاغلى نابود و يا در خطر نابودى 

قرار گرفته باشد.
ــد كمتر از يك درصدى خدمات در اقتصاد آن هم در  رش
6 ماه نشان مى دهد كه حتى اميدوارى چندانى به حفظ 
ــت و با وجود اينكه  مشاغل موجود در اين بخش هم نيس
ــغل كوتاه مدت، موقت و  در حوزه خدمات صدها هزار ش
پيمانكارى وجود دارد، بايد انتظار داشت با اندك تكانه اى 
و نوسان در اين بخش، اشتغال هزاران نفر در خطر نابودى 
ــيارى در حوزه خدمات به  قرار گيرد و كابوس بيكارى بس
ــال، تاثير منفى ركود اقتصادى  واقعيت بپيوندد. به هر ح
حاكم بر اقتصاد كشور، افت شديد درآمدهاى نفتى و ناتوانى 
دولت در تامين بودجه هاى مورد نياز بخش هاى مختلف 
در كنار برخى مسايل ديگر، باعث شده است تا دستكم در 
نيمه اول امسال بازار كار كشور در حالتى از سكون و توقف 

به سر ببرد.

ــرخ خريد تضمينى ارقام  دبير انجمن برنج ضمن انتقاد از تعيين ن
ــاورزى  ــهريورماه، گفت: وزارت جهادكش ــج در ش پرمحصول برن

مى خواهد روى كاغذ از توليد ارقام پر محصول حمايت كند.
ــاورزى  ــايق  با بيان اينكه ما از وزارت جهادكش جميل عليزاده ش
ــد تضمينى اعالم نكند،  ــم براى برنج نرخ خري خواهش كرده بودي
ــت: دليل اين امر آن بود كه به بازار اين محصول شوك  اظهارداش

وارد نشود.
ــازى به خريد  ــال ني ــاره به اينكه اصال امس دبير انجمن برنج با اش
تضمينى اين محصول نبود، گفت: در سال جارى وضع بازار خوب 
ــدگان از اين موضوع  ــندگان و توليدكنن و متعادل بود و هم فروش

رضايت داشتند و هم خريداران نسبتا راضى بودند.
ــابق ضمن انتقاد از اين موضوع كه نرخ خريد تضمينى تصويب  ش
ــهريور و مهر 94 اعمال مى شود، افزود:  شده در شهريورماه 93، ش
ــد توافقى و  ــد و خري ــال نيازى به اين كار نش ــبختنانه امس خوش

تضمينى انجام نشد.
وى، برخى مباحث مطرح شده مبنى بر اينكه چگونه مى شود توليد 
برنج در استان هاى گيالن و مازندران به اندازه اى باشد كه جبران 14 
استان ديگر را كند؟ اظهارداشت: اگر قرار است كه كشت برنج تنها 
ــد ما بايد از تمام پتانسيل هاى  در دو استان گيالن و مازندران باش
ــتا، توسعه كشت ارقام  ــتفاده كنيم و در اين راس اين دو استان اس

پرمحصول حتما بايد در برنامه هاى ما باشد.
شايق با بيان اينكه وزارت جهادكشاورزى برنامه عجيبى را در اين 
زمينه پيش بينى كرده است، اضافه كرد: براساس طرح پيش بينى 
شده 10 ساله، بين 100  تا 200 درصد به سطح زير كشت ارقام پر 

محصول اضافه مى شود.

ــت  وى ادامه داد: همه اين برنامه ها و پيش بينى ها روى كاغذ درس
ــانى كه ارقام پرمحصول  است اما آيا وزارت جهاد كشاورزى از كس
كشت مى كنند عمال حمايت مى كند، جواب اين سووال منفى است.

ــور تصريح كرد: وقتى دولت در شهريور يك  دبير انجمن برنج كش
سال براى محصولى نرخ گذارى مى كند، بر فرض اينكه نرخ تصويب 
ــد اما قابل اعمال در شهريور سال بعد  شده عددى منطقى هم باش
نيست، چراكه در طول يكسال اتفاقات زيادى مى افتد از جمله اينكه 

قيمت بسيارى از نهاده ها تغيير مى كند.  
وى با اشاره به اينكه وزارت جهادكشاورزى مى خواهد روى كاغذ از 
توليد ارقام پر محصول حمايت كند، اظهارداشت: بهترين زمان براى 

تعيين نرخ خريد تضمينى برنج بهمن ماه است.
ــايق، ادامه روند فعلى را به نفع توليد ندانست و افزود: با اين كار،  ش
وزارت جهادكشاورزى خودش ضرر مى كند، چراكه اگر اين مسير 
ــعه كشت ارقام  ــاهد توس را ادامه دهد، ما در گيالن و مازندران ش

پرمحصول نخواهيم بود.
دبير انجمن برنج، داليل تعيين نرخ خريد تضمينى در شهريورماه 
ــاره قرار داد و گفت: آنان  ــووالن مربوطه مورد اش را از ديدگاه مس
ــاس آن، بايد نرخ هاى  ــه اى دارد كه براس مى گويند مجلس مصوب

خريد تضميينى در شهريورماه اعالم شود.
ــد در بند پايين همان مصوبه، ذكر  وى ادامه داد: اما آنان نمى گوين
شده كه قيمت خريد تضمينى بايد يك ماه قبل از كشت انجام شود، 

ضمن اينكه يك ماه قبل از كشت برنج نيز آخر بهمن ماه است.
شايق با اشاره به اينكه وزارت جهادكشاورزى در اين زمينه سستى و 
كوتاهى مى كند، اضافه كرد: ما از مسووالن مى خواهيم اجازه دهند، 

نرخ خريد تضمينى در پايان بهمن تعيين شود.  

روزنامه نيويورك پست آمريكادر مقاله اى تحت عنوان «صادرات 
ارزشمند ايران نفت نيست؛ خاويار است»، نوشت: در سواحل درياى 
خزر، پروژه اى براى توليد غذاى لذيذ ارزشمندى به نام خاويار در 
ــت كه مى تواند پس از لغو تحريم ها اقتصاد ايران را  دست اجراس

قدرتمند كند.
ــن غذاى لوكس بود، در  ايران كه روزى بزرگ ترين صادركننده اي
سال 2000، بيش از 40 تن تخم ماهى خاويار صادر كرد اما به دليل 
كاهش ذخاير ماهى درياى خزر و نيز تحريم هاى اقتصادى تحميل 

شده، اين صادرات در سال گذشته به يك تن كاهش يافت.
ــى در مورد برنامه  ــى ايران با قدرت هاى جهان پس از توافق تاريخ
ــور، برخى در ايران روى احياى صنعت خاويار  ــته اى اين كش هس

كار مى كنند.
ــى خاويار  ــى پرورش ماه ــالمى مدير مزرعه خصوص ــحاق اس اس
ــزر گفت:  ــاحل درياى خ ــت در س ــتاى گلدش قره برون در روس
اميدواريم كه با لغو تحريم ها و از سرگيرى تعامالت ايران با جهان، 
ــور باز شود و درآمد  راه براى صادرات محصوالت ما به خارج از كش

ارزى براى كشور به همراه آورد.
ــزار ماهى آزاد  ــاالنه 500 ه ــات نزديك آن س ــن مزرعه و امكان اي

خاويارى پرورش مى دهد.
ــال 2005 اين پروژه 100 ميليون دالرى را شروع  اسالمى، در س
كرد اما دستكم 12 سال طول مى كشد تا ماهى خاويار بالغ شود و 

خاويار توليد كند. 
اين مزرعه پرورش ماهى قصد دارد در مدت سه سال، 30 تن خاويار 

شور و 2 هزار تن گوشت خاويار صادر كند. 
اسالمى پيش بينى مى كند براساس قيمت متوسط يك هزار و 360 

دالر در هر پوند خاويار، ساالنه 90 ميليون دالر درآمد كسب كند.
* هر كيلوگرم معادل 2/205پوند است.

ــنتى بزرگ ترين بازارهاى صادرات  آمريكا ، اروپا و ژاپن به طور س
خاويار ايران بوده اند.

ــت كه در سال 2018 درآمد ارزى  وى افزود: پيش بينى ما اين اس
ــور  ما از محل صادرات خاويار معادل دو روز صادرات نفت خام كش
خواهد بود. هم اكنون كه هر بشكه نفت خام آمريكا به قيمت كمتر 
از 42 دالر در هر بشكه معامله مى شود، ايران روزانه در حدود يك 

ميليون بشكه نفت خام صادر مى كند.
توليد خاويار هم سو با برنامه دولت ايران براى كاهش وابستگى به 

درآمدهاى نفتى و متنوع سازى صادرات است.
ــترك) ــع اقدام مش ــه جام ــام (برنام ــى از برج ــوان بخش ــه عن ب

ــران لغو خواهند  ــده بر اي ــاى تجارى و بانكى تحميل ش  تحريم ه
شد و آمريكا واردات برخى كاالهاى مشخص از ايران مانند فرش، 
ــده بود را از سر خواهد پسته و خاويار كه از سال 2010 متوقف ش

گرفت.
ناصر اكتايى تحليلگر مسايل اقتصادى در ايران به نيويورك پست 
ــادرات خاويار  ــه ويژه تحريم هاى بانكى، ص گفت: لغو تحريم ها ب
ــن صنعت خواهد  ــكوفايى اي ــان تر خواهد كرد و موجب ش را آس

شد.
وى ادامه داد: آمريكا به طور مشخص يكى از بزرگ ترين بازارهاى 
ــت كه صادرات آن از ايران به اين بازار  واردات خاويار در جهان اس
خون تازه اى به رگ هاى اقتصاد اين كشور تزريق و درآمد ارزى آن 
ــى  را تقويت مى كند.قانون منع موقت خريد و فروش خاويار وحش
به دليل ترس از انقراض ماهى خاويار در سال 2001 به اجر درآمد. 

«خاويار» مى تواند اقتصاد ايران را قدرتمند كندحمايت وزارت جهاد از برنج كاران فقط روى كاغذ است

خبر

ــه صادرات گاز به  ــركت ملى گاز ايران گفت: با تكميل خط لول مديرعامل ش
پاكستان، مى توان از اين مسير براى صادرات گاز ايران به جنوب چين استفاده 
كرد. حميدرضا عراقى درباره برنامه هاى صادرات گاز ايران، اظهار داشت: با 
افزايش توليد گاز ايران به يك ميليارد مترمكعب در روز، ظرفيت مناسبى براى 

افزايش صادرات گاز ايجاد مى شود.
مديرعامل شركت ملى گاز ايران افزود: ايران آماده صادرات گاز به پاكستان 
است، اما اسالم آباد هنوز خط لوله مربوطه در داخل خاك كشور خود را تكميل 
ــتار واردات گاز از ايران  ــت. عراقى اضافه كرد: هندى ها نيز خواس نكرده اس

هستند اما تمايلى ندارند كه از مسير پاكستان گاز دريافت كنند.
وى افزود: در صورت تكميل خط لوله صادرات گاز به پاكستان، مى توان از اين 
مسير براى صادرات گاز به چين استفاده كرد تا از اين طريق گاز منطقه جنوب 
ــركت ملى گاز ايران درباره  آن كشور توسط ايران تامين شود. مديرعامل ش
امضاى قرارداد جديد صادرات گاز ايران به بصره عراق نيز گفت: با امضاى اين 
قرارداد، ايران به طور ميانگين روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز از مسير بصره 

به جنوب عراق صادر مى كند.
ــان كرد: البته در ابتدا روزانه حدود هفت ميليون مترمكعب  عراقى خاطرنش
گاز به اين كشور صادر مى شود كه به تدريج افزايش خواهد يافت.مديرعامل 
شركت ملى گاز ايران ادامه داد: خط لوله صادرات گاز به بصره از مسير شلمچه 

و در مدت يك و نيم سال احداث مى شود.
چين به دليل توسعه صنعتى سريع، نياز گسترده اى به منابع جديد انرژى دارد 
و بر اين اساس، طرح هاى متعددى را براى افزايش واردات ال.ان.جى و احداث 

خط لوله واردات گاز از روسيه را پيگيرى مى كند.
ــورهاى صادركننده گاز طبيعى  چين در حال حاضر، بازار مطلوبى براى كش
ــود. دولت چين براى كاهش آلودگى ايجاد شده از مصرف  ــوب مى ش محس
ــنگ، براى افزايش 10 درصدى نرخ  ــيلى مانند ذغال س ــوخت هاى فس س
ــازمان جهانى  ــالدى تالش مى كند.س ــال 2020 مي توليد گاز تا ابتداى س
ــت وگاز به  ــه جايگزينى نف ــرد با توجه ب ــى پيش بينى ك انرژى در گزارش
ــال آينده به بزرگ ترين  ــور در پنج س ــنگ در چين، اين كش جاى ذغال س
ــان تبديل خواهد  ــده گاز طبيعى در جه ــور توليدكننده و مصرف كنن كش
ــال توافقنامه اى  ــى از نياز گازى خود اوايل امس شد.چين براى تامين بخش
ــيه هدف از انعقاد اين توافقنامه را تقويت  ــيه امضا كرد؛ مقامات روس با روس
همكارى ها به منظور انتقال انرژى روسيه به چين و تشريح قوانين و شرايط 
ــرقى و همچنين  ــير ش ــور از طريق مس اصلى تامين گاز طبيعى به آن كش
ــاى چين توصيف  ــيه با مرزه ــرق دور روس تبيين مقررات بخش مرزى ش
كردند. چين با يك ميليارد و 115 ميليون فوت مكعب منابع بالقوه گاز شيل، 
بزرگ ترين ذخاير گاز شيل جهان را در اختيار دارد. اين كشور گرچه به لحاظ 
منابع گاز شيل غنى است اما در توسعه منابع آن مشكالت جدى دارد. نبود 
آب شيرين بزرگ ترين چالش چين در اين زمينه است. فقدان زيرساخت ها، 
كمبود خطوط لوله، پيچيدگى هاى زمين شناسى و هزينه هاى گزاف توليد 
گاز شيل نيز از جمله مشكالتى است كه پكن در زمينه توليد گاز شيل با آنها 
دست به گريبان است. اين مشكالت به قدرى جدى است كه دولت چين را 
واداشت برنامه خود را براى توليد گاز تا سال 2020 ميالدى به نصف تقليل 

دهد.

گاز ايران به چين صادر مى شود

سهم درآمدهاى نفتى از 37 درصد در سال 90 به تدريج 
ــان از  ــال 93 كاهش يافته كه نش به 35/5 درصد در س

حركت به سمت قطع وابستگى بودجه به نفت دارد.
قرار است دولت كمتر از يك ماه ديگر،اليحه بودجه سال 
ــور را به مجلس ارسال كند،بودجه اى كه به  95 كل كش
ــبت به سال جارى و سال هاى  لحاظ درآمد و هزينه نس

قبل تراز سخت ترى داشته است.
قيمت نفت درماه هاى اخير اگرچه روند تقريبا پايين خود 
ــقوط ديگرى را تجربه كرد و  را حفظ كرده اما مجددا س
ــيد.اين كاهش ها زنگ خطر براى  به حدود 41 دالر رس
بودجه ريزى يك كشور كه بخش اعظمى از درآمد هاى 

آن وابسته به نفت است، به صدا در مى آورد.
ــازمان مديريت و  ــت رييس س ــه محمدباقر نوبخ اگرچ
ــت 43 و 45 دالر براى  ــور از دو قيم ــزى كش برنامه ري
هربشكه نفت در بودجه سال آينده خبر داده اما، با توجه 
ــد كه اين قيمت نيز  به كاهش بهاى نفت به نظر مى رس
ــيدن قيمت نفت به  تعديل خواهد يافت.چه آنكه با رس
مرز 40 دالر و تحليل هاى بازار جهانى نفت از مازاد عرضه 
ــقوط قيمت ها در سال آينده  در سال آينده،احتمال س

ميالدى بسيار محتمل است.
ــال جارى 53 دالر در هر بشكه  قيمت نفت در بودجه س
ــن رقم براى  ــده كه به گفته نوبخت اي در نظر گرفته ش
ــده است.اين  ــال جارى محقق ش ــش ماه نخست س ش
درحالى است كه بهاى نفت در شش ماه نخست چندين 
ــقوط كرد و به نظر مى رسد تحقق  بار به زير 50 دالر س
اين نرخ براى نيمه دوم سال،كار تنظيم بودجه را سخت 

تر خواهد كرد.
ــت كه بهاى نفت در  گزارش هاى غير رسمى حاكى اس
بودجه سال آينده يكى از سه سناريوى 40،43 و 45 دالر 
در هر بشكه خواهد بود.هرچند كه گفته مى شود 43 دالر 
در هر بشكه به تاييد كميته تدوين بودجه رسيده است، 
اما بايد 20 روز ديگر نيز صبر كرد تا تكليف بخش تعيين 

كننده درآمد كشور مشخص شود.
ــال  ــت نفت طى چند س ــديد قيم ــل كاهش ش به دلي
اخير،دولت ناچار است ميزان وابستگى درآمدهاى خود 

را در بودجه سال آينده از نفت كم كند.
ايران در رده كشورهايى قرار دارد كه باالترين نرخ هاي 
ــر بعضي از  ــرده و از نظ ــت را تجربه ك ــتگي به نف وابس

ــت تاريخ، ايران لقب گرفته  اقتصاددانان نفتي ترين دول
است. 

ــته  درآمدهاي باالي نفت در دوران تصدي دولت گذش
ــتگي بودجه به نفت رشدي قابل  سبب شد، حجم وابس

توجه را تجربه كند.
 هر چند در اين سال ها دولت ملكف بود نسبت به واريز 
مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي و سپس واريز 
بخشي از درآمد نفت به صندوق توسعه ملي براي ايجاد 
ذخيره ارزي مقبول اقدام كند اما در عمل برداشت هاي 

مكرر مانع از تحقق اين هدف شد.
سهم درآمدهاى نفتى از 37 درصد در سال 90 به تدريج 
ــان از  ــال 93 كاهش يافته كه نش به 35/5 درصد در س

حركت به سمت قطع وابستگى بودجه به نفت دارد.
ــت كه  بررسي وضعيت بودجه كشور از   اين در حالى اس
ــال 1394 نشان مي دهد در 10  سال 1384 تا پايان س
سال گذشته باالترين نرخ وابستگي به نفت در سال هاي 

1385 و 1387 اتفاق افتاده است. 
ــال ها بيش از 69 درصد بودجه از نفت تامين  در اين س

شد.

سه سناريو براى قيمت نفت در بودجه 95؛

بودجه از نفت جدا مى شود؟

بحران ريزش نيروى كار در صنعت؛

مـوتورهـاى بازار كـار خـاموش شـد
آژير خطر سونامى ناگهانى بيكارى
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خبر خبر

ــازمان حفاظت محيط  معاون رييس جمهور و رييس س
زيست از تهيه اليحه ماليات سبز جهت ارائه به مجلس خبر 
داد و گفت: در صورتى كه پروژه هاى صنعتى پيوست هاى 
زيست محيطى داشته باشند مى توان هزينه هاى حوزه 

سالمت را به ميزان قابل توجهى كاهش داد.
ــت اصفهان  ــانى محيط زيس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــت و  ــيه حضور در بيس «پاما» ، معصومه ابتكار در حاش
ــگاه مطبوعات و خبرگزارى ها ، با تاكيد بر  يكمين نمايش
اينكه صداقت مبناى اطالع رسانى است، گفت: مسووالن 
بايد صادقانه مردم را در جريان مسائل و مشكالت كشور 

قرار دهند و وعده دروغين و خالف واقع به آنها ندهند.
 وى با بيان اينكه مبناى اطالع رسانى صداقت است، افزود: 
تا وقتى كه در گوينده و قالب انتقال دهنده خبر صداقت 
وجود نداشته باشد خبر اثربخشى الزم را نخواهد داشت و 

در اين صورت هدف خبررسانى محقق نمى شود.
ــازى كنند،  ــووالن نيز بايد اعتمادس به گفته ابتكار، مس
اطالعات خالف واقع ارائه نكنند و وعده دروغين ندهند، 
ــا بر نمى آيد را  عوام فريبى نكنند و كارى كه ازعهده آنه
اعالم نكنند. مسووالن بايد در نوع مناسبات خود با مردم 

صادقانه رفتار كنند.
ــت با تاكيد بر اينكه  رييس سازمان حفاظت محيط زيس
سعى داريم در مسائل محيط زيست برخورد صادقانه اى با 
مردم داشته باشيم، اظهار كرد: برخى طرح ها زمان بر است 
و يك شبه حل نمى شود و ما اين مساله را با مردم در ميان 
مى گذاريم كه صرفا با بازديد و دستور ما برخى مسائل به 

سرعت حل نمى شود.
ابتكار با بيان اينكه بايد صادقانه مردم را در جريان مسائل 
ــق برخورد  ــور قرار دهيم، گفت: از طري ــكالت كش و مش
ــراى همكارى جلب و جذب  صادقانه مى توانيم مردم را ب
كنيم؛ اگر مردم احساس كنند مسووالن و رسانه ها با آنها 
ــائل  ــتند و بدون حب و بغض و جانبدارى مس صادق هس
ــردم در اين  ــاركت م و واقعيت ها را مطرح مى كنند مش
حوزه ها افزايش مى يابد چه بسا كه در حال حاضر شاهد 

چنين اتفاقى هستيم. 
ــت همچنين از تهيه اليحه  ــازمان محيط زيس رييس س
ــر داد و گفت: در  ــبز جهت ارائه به مجلس خب ماليات س
ــت  ــت هاى زيس ــروژه هاى صنعتى پيوس صورتى كه پ
محيطى داشته باشند مى توان هزينه هاى حوزه سالمت 

را به ميزان قابل توجهى كاهش داد.
ــوختى  ــن كه فرآورده هاى س ــكار با بيان اي معصومه ابت
ــبز در سراسر دنيا  مهم ترين منبع كسب ماليات هاى س

ــوخت به ويژه سوخت هاى سنگين  است، عنوان كرد: س
آلوگى هايى را دارد كه به نسبت ميزان توليد آلودگى اش 
ــى در مورد آنها اعمال  در تمام دنيا عوارض و ماليات هاي

مى شود.
وى با اشاره به كاالهايى كه بسته بندى هاى سنگين دارند 
و نيز انواع پالستيك ها، اظهار كرد: اين كاالها نيز در سطح 
دنيا عوارض و ماليات هايى را به خود اختصاص مى دهند. 
ــدى را در مورد ارزش افزوده  و  بنابراين دولت اليحه جدي
ماليات اين نوع كاالها و آالينده ها در نظر گرفته است كه 
در حال تهيه براى ارسال به مجلس شوراى اسالمى است.

ــت ادامه داد: در اين اليحه،  ــازمان محيط زيس رييس س
ــبز طرح كرده ايم . همچنين با همكارى  ماليات هاى س
ــر موضوعاتى چون  ــترك با وزارت اقتصاد و دارايى ب مش

اقتصاد سبز متمركز هستيم.
ــد بر اين كه دولت يازدهم  معاون رييس جمهورى با تاكي
ــك تكليف مى داند،  ــبز را براى خود ي موضوع اقتصاد س
ــد از محل  ــت اما باي ــادى ضرورى اس ــد اقتص گفت: رش
ــت و سالمت  بخش هايى كه منجر به تهديد محيط زيس
ــوند، ماليات هايى را دريافت كرد تا ضمن اثر  مردم مى ش
بازدارندگى منجر به منابع درآمدى در حوزه هاى سالمت 

و محيط زيست شود.
ابتكار از آغاز به كار صندوق ملى محيط زيست ايران پس 
از سال ها تعطيلى سخن گفت و اظهار كرد: اين صندوق 
ــت كه كار خودر ا دوباره آغاز  اكنون مدت زمان 6 ماه اس
ــازوكارهاى جدى در  ــى از س ــن صندوق نيز يك كرده. اي

ــت و نيز  ــاى محيط زيس ــادى از حوزه ه ــت اقتص حماي
مديريت عوارض و ماليات هاى سبز است.

ــت هاى  ــاره به وجود پيوس ــس جمهور با اش معاون ريي
زيست محيطى در پروژه هاى بزرگ صنعتى براى تامين 
ــان كرد: بر اساس  هر چه بيشتر سالمت مردم، خاطرنش
ــاى بزرگ صنعتى بايد  قانون در حال حاضر تمام طرح ه
ــد. اين پيوست براى  پيوست زيست محيطى داشته باش
طرح هاى متوسط كه مى تواند آثار زيست محيطى داشته 

باشد از سوى ما توصيه مى شود.
ــور با ابراز خرسندى  ــازمان محيط زيست كش رييس س
ــه تهيه  ــهرها الزام ب ــيارى از ش ــه بس ــبت به اين ك نس
پيوست هاى زيست محيطى را در پروژه هاى متوسط آغاز 
ــهرها آثار  كرده اند، عنوان كرد: صاحبان صنايع در اين ش
مثبت تهيه پيوست هاى سالمت و زيست محيطى را درك 
ــگيرى از بسيارى از آسيب ها  كرده اند، زيرا منجر به پيش

شده است.
ابتكار با تاكيد بر اينكه مسووالن و دست اندركاران حوزه 
صنعت در هر شهر و استان بايد باور داشته باشند كه تهيه 
ــالمت براى پروژه هاى  پيوست هاى زيست محيطى و س
ــريفاتى نيست، خاطرنشان  صنعتى اقدامى تصنعى و تش
كرد: در صورتى كه  پيوست هاى زيست محيطى به خوبى 
ــود مى تواند از آثار منفى در حوزه محيط زيست  تهيه ش
جلوگيرى كند. بديهى است با دارا بودن محيطى زيستى 
پاك و سبز مى توان هزينه هاى حوزه سالمت را به ميزان 

قابل توجهى كاهش داد.

ــلو  ــتان در منطقه قميش ــاخص اس ــتانداران ش ــردارى از پس آمارب
ــوردان و  ــر دولتى، كوهن ــردم نهاد غي ــازمان هاى م ــكارى س با هم
عالقمندان به طبيعت، دانشجويان و پرسنل بازنشسته محيط زيست 

انجام شد.
ــش اداره كل حفاظت  ــف پور معاون نظارت و پاي ــعيد يوس  دكتر س
ــق ــت: طب ــه گف ــن زمين ــان در اي ــتان اصفه ــت اس ــط زيس محي
ــورت گرفته،  ــده و برنامه ريزى هاى ص ــه عمل آم هماهنگى هاى ب
ــتان در منطقه قميشلو  برنامه آماربردارى از پستانداران شاخص اس

انجام شد.
ــم هاى مختلف  ــاس برنامه ريزى صورت گرفته، تي وى گفت: بر اس
ــدند و  ــيم بندى ش ــا 4 نفره به تعداد ده گروه تقس در گروه هاى 3 ت

آمار بردارى كردند. 
وى افزود: تعداد نفرات شركت كننده در سرشمارى سال 94 ،در اين 
منطقه 42  نفر است و اين در حالى است كه در سال 93 اين تعداد 27 
نفر بوده است. دكتر يوسف پور تصريح كرد: سرشمارى از سه گونه غالب 

منطقه شامل : كل و بز، قوچ و ميش و آهو انجام شد.
ــازمان حفاظت  ــت در مناطق تحت مديريت س وى گفت: در دو نوب
ــى وضعيت  ــوع براى بررس ــكار ممن ــت مناطق آزاد وش محيط زيس
ــاخص نظيز آهو، كل،  ــتانداران هر منطقه به ويژه پستاندارن ش پس
ــتانه و زمستانه  ــتان ها سرشمارى تابس بز،قوچ ،ميش و جبير در اس

صورت مى گيرد. 
ــاس  ــراى اولين بار بر اس ــال ب ــت: امس ــف پور اظهارداش دكتر يوس
ــور از  ــت كش ــازمان حفاظت محيط زيس ــرم س ــت محت ابالغ رياس

ظرفيت هاى برون سازمانى براى سرشمارى استفاده شد.
وى گفت: در اين راستا از مراكزعلمى، دانشگاهى و تشكل هاى مردم 
نهاد ،داوطلبان عالقمند به سرشمارى و حيات وحش ، بازنشستگان 
ــازمان حفاظت  ــازمان كه جزو ذخاير علمى  و تجربى س با تجربه س

محيط زيست هستند بهره گيرى مى شود.
ــمارى با هماهنگى معاونت  وى افزود: اين برنامه ريزى ها  براى سرش
ــت صورت  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــت طبيعى س محيط زيس
ــه اين معاونت ها  ــزارش هاى اين اقدام ها ب مى گيرد كه در نهايت گ
ــال 95 گزارش داده  ــود و جمع بندى و نتايج آن در س ارسال مى ش

خواهد شد.
ــبتا  ــد با توجه به وضعيت جوى نس ــت: به نظر مى رس وى اظهارداش
ــركت كننده در برنامه سرشمارى،  ــتر افراد ش ــب، تعداد بيش مناس
ــذار، برنامه  ــر گ ــاير عوامل تاثي ــداد الزم و س ــه تع ــودرو ب وجود خ
ــوردار بوده  ــال 94 از جامعيت و كيفيت خوبى برخ ــمارى س سرش
ــده  ــزارى آن رعايت ش ــورد برگ ــتاندارهاى الزم در م ــى اس و تمام
ــى برخوردار  ــده از درصد باالي ــت آم ــه آمار به دس ــت و اعتماد ب اس

است. 

ــيد كربن خروجى از  ــش جديد، ميزان دى اكس طبق يك پژوه
ــتر  ــمالى جهان منجر به گرمايش بيش درياچه هاى نيمكره ش

زمين مى شود.
 بر روى زمين حدود 117 ميليون درياچه كوچك و بزرگ وجود 
دارد. بيشتر اين درياچه ها با آزاد كردن گاز دى اكسيد كربن كه 
ــمار مى رود، نقش  ــى از مخرب ترين گازهاى گلخانه اى به ش يك
ــرات اقليمى دارند.  مهمى در افزايش دماى زمين و پديده تغيي
ميزان دى اكسيد كربن آزاد شده از درياچه هاى جهان، تقريبا يك 
چهارم دى اكسيد كربن توليد شده ناشى از مصرف سوخت هاى 
ــاس داده هاى فراهم شده  ــت. اين مطالعه كه بر اس ــيلى اس فس
ــده  ــوئد تهيه ش ــش از 5 هزار درياچه موجود در س در مورد بي
ــيد كربن خروجى از  اعالم مى كند كه در آينده ميزان دى اكس

درياچه هاى نيمكره شمالى بيشتر هم خواهد شد.
پژوهشگران سوئدى، دانماركى، هلندى و برزيلى حاضر در اين 
مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه ميكروارگانيزم هاى موجود در 
آب درياچه ها يكى از اين عوامل هستند. دومين عامل نيز شسته 
شدن دى اكسيد كربن از محيط اطراف و ورود آن به آب درياچه 
است. پيش از اين برخى مطالعات نشان داده بود كه عامل ايجاد 
دى اكسيد كربن در درياچه ها، ميكروارگانيزم هاى موجود در آن 
است. اما بر اساس اين تحقيق جديد، فقط نيمى از درياچه هاى 
سوئد، به خاطر ميكروارگانيزم ها، دى اكسيد كربن آزاد مى كنند 
و در واقع عامل دومى نيز در اين ميان دخالت دارد كه همان وارد 

شدن اين ماده از محيط هاى مجاور است.
ــراف درياچه ها اهميت  در اين ميان، نوع كاربرى زمين هاى اط
ــبب  ــاورزى بر روى اين زمين ها س زيادى دارد. براى نمونه، كش
افزايش دو برابرى دى اكسيد كربن وارد شده به درياچه ها مى شود.

با توجه به اينكه كشورهايى نظير روسيه، كانادا و نيز كشورهاى 
حوزه اسكانديناوى درياچه هاى زيادى دارند، خروج دى اكسيد 
ــتر پديده گرمايش  كربن از آنها مى تواند به وخامت هر چه بيش

زمين بيانجامد.

آماربردارى از« پستانداران 
شاخص» در حيات وحش قميشلو

نقش دى اكسيدكربن درياچه ها 
درگرمايش زمين

مديرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان:

سعى داريم در مسائل محيط زيسـت با مردم صـادق باشيم

عكس روز 

دريچهدريچه

باالآمدن سطح درياها با آب شدن يخچال « زكريا»كشف شيوه نوين تشخيص سالمت آب هاى آزاد جهان
ــتم  ــه اى از ويژگى ها در اكوسيس ــد، مجموع ــه  جدي در يك مطالع
اقيانوس هاى مختلف شناسايى شده كه مى تواند به تشخيص بصرى 

سالمت آب هاى آزاد جهان كمك كند.
اين ويژگى ها دربردارنده جزئيات مربوط به تهديدات اصلى اكوسيستم 
ــدازه، آلودگى و نيز گونه هاى  اقيانوس ها يعنى ماهيگيرى بيش از ان
مهاجم است. به اين ترتيب امكان شناسايى سريع سالمت اكوسيستم 

و پاسخگويى سريع به آن فراهم مى شود.
ــمندان به بررسى  ــوم به اين صورت بوده كه دانش تاكنون روند مرس
ــتگاه هاى آنها  ــز زيس ــود در اقيانوس و ني ــف موج گونه هاى مختل
ــتم اطمينان يابند. با اين حال،  ــالمت اكوسيس مى پرداختند تا از س
وجود يك رويكرد ساده و در عين حال جامع براى بررسى كل مجموعه 
ــه مديريت هر چه بهتر  ــه موجود در آن مى تواند ب و نه فقط چند گون

اكوسيستم دريايى كمك شايانى كند.
ــواره اى، آمار مربوط به  ــمندان براى اين كار از تصويرهاى ماه دانش
ــرى منابع ديگر براى  ماهيگيرى و نيز اطالعات زمينى و البته يك س
ــتم اقيانوس ها  ــه غذايى در اكوسيس ــد تصويرى از الگوى چرخ تولي
ــكل در اين  ــد بروز هر گونه مش ــتفاده كردند. اين الگوها مى توان اس

اكوسيستم را نشان دهد.
ــمندان همچنين از اطالعات مختلف براى مشاهده نحوه نجات  دانش

ــده استفاده كردند.  يافتن اكوسيستم پس از كاهش تهديد ايجاد ش
ــته شدن  ــان داد كه پس از برداش براى نمونه، اين مدل به خوبى نش
لكه هاى نفتى از سطح آب، اكوسيستم اقيانوس به چه صورت بازيابى 
شده و بهبود مى يابد. اين اطالعات مى تواند براى مطالعه هر چه بهتر 
تغييرات اقليمى و نيز فرآيند اسيدى شدن اقيانوس ها كاربرد داشته 

باشد.

ــيده اند كه سرعت گرفتن روند  ــان محيط زيست به اين نتيجه رس كارشناس
ذوب شدن يخچال طبيعى «زكريا ايستروم» در گرينلند مى تواند سطح آب 

درياها را نيم متر باال بياورد. 
ــده است. يخچال زكريا  اين يخچال عظيم در شمال شرقى گرينلند واقع ش
ايستروم روى برآمدگى ايستاده در بستر دريا قرار داشت، اما در سال 2012 از 

آن جدا شده و حركت آن به سمت درياها شتاب گرفته است.
اتصال يخچال هاى طبيعى به بسترى سنگى در ثبات آنها نقشى اساسى دارد. 
بر اساس اين مطالعه كه در نشريه ساينس منتشر شده، اين يخچال اكنون هر 

سال، پنج ميليارد تن يخ وارد اقيانوس مى كند.
ــكل و ديناميك  ــه مى گويد: ش ــنده اصلى اين مقال ــو»، نويس «جرمى موني
ــديدى پيدا كرده است.  ــال گذشته تغيير ش اين يخچال  طبيعى در چند س
ــخ را روانه اقيانوس  ــم عظيمى از ي ــى در حال حاضر حج اين يخچال طبيع

مى كند كه سطح آب درياها را در دهه هاى آينده باالتر خواهد برد.
ــى يافته هاى ماهواره اى و مطالعه شكل،  اين مطالعه بر اساس 40 سال بررس

اندازه و موقعيت جغرافيايى يخچال ها در طول زمان انجام شده است.
يخچال زكريا ايستروم هم از باال به دليل آب هاى گرم اقيانوسى و هم از پايين 
ــرعت در حال ذوب شدن و  به دليل چند دهه افزايش مداوم دماى هوا به س

تبديل شدن به قطعات كوچك تر است.
يخچال عظيم ديگرى موسوم به يخچال 79 در نزديكى زكريا ايستروم در حال 

ذوب شدن است، اما نه به سرعت يخچال زكريا، چرا كه تپه هاى خشك مجاور، 
آن را محافظت مى كنند.

كارشناسان مى گويند كه اگر هر دو يخچال كامال آب شوند سطح آب درياها 
ــوند  ــد آورد و اگر تمام يخچال هاى گرينلند ذوب ش را يك متر باالتر خواهن
ــيد، سطح آب درياها  ــال طول خواهد كش البته در روندى آرام كه هزاران س

شش متر باالتر خواهد آمد.
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از زمانى كه آلفرد آدلر، روان شناس معروف اتريشى براى اولين بار به اصطالح 
ــاره كرد، بيش از 100 سال مى گذرد و با اين  سبك زندگى (life style) اش
ــت. ريشه هاى اين  ــبك زندگى، اصطالحى جديد و ناآشناس حال، هنوز س
ناآشنايى را كه بگيريد، به تعاريف مختلفى مى رسيد كه در دل سبك زندگى 

جا خوش كرده است.
ــت تا پاى صحبت دكتر محمدباقر خرمشاد بنشينيم؛  همين بهانه كافى اس
رييس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، دبير شوراى راهبردى روابط 
خارجى و استاد دانشگاه عالمه طباطبايى؛ استاد دانشگاهى كه معتقد است 
ساماندهى سبك زندگى و تقويت آن، يكى از ضروريات جامعه امروز ماست.

در سابقه سبك زندگى،  معانى مختلفى نوشته شده است. شما 
اين اصطالح را چطور تعريف مى كنيد؟

سبك زندگى در مباحث جامعه شناسى مخصوصا در جامعه شناسى جديد، 
ــت براى آزمودن مجموعه اى از تحوالت اجتماعى در حالى كه  سنجه اى اس
ــده، با نگاه علمى و  اين اصطالح در مفهومى كه در ايران امروز ما متداول ش
ــبك زندگى، متفاوت است. تعريف من هم از  آكادميك جامعه شناسى به س

سبك زندگى در فضاى ايرانى خودمان مى گنجد.
اگر بخواهم در اين فضا جوابى به سوال شما بدهم، بايد بگويم سبك زندگى 
ــت. به عبارت ديگر، اگر تمدن را يك بحث و مفهوم  ترجمان خرد تمدن اس
ــود بحث  ــان ها مى ش كالن بگيريم، ترجمان خرد آن در زندگى روزمره انس

سبك زندگى.
بهتر اسـت پيش از هر چيز به يـك تعريف مشـترك از تمدن 

برسيم.
دقيقا همين طور است. تمدن يك پديده است؛ يك پديده چند ضلعى همگن 
ــرفت و تحول و ترقى به همراه ــجم كه درون خودش پيش و هم سنخ و منس

 دارد. 
اين چند ضلع، اضالعى هستند كه مجموعه زندگى انسان را شامل مى شوند. 
وقتى ما از تمدن و چند ضلعى تمدن صحبت مى كنيم يعنى مجموعه آنچه 
به صورت هم سنخ و همگن و طبيعتا به صورت پيچيده بين اضالع دين، هنر، 
ــفه، اخالق،  فن، صنعت، قانون و معمارى اتفاق مى افتد و در نهايت يك  فلس
جامعه را به صورت متمدن درمى آورد. ترجمان همه اين موارد زندگى افراد، 

سبك زندگى را مى سازد.
يعنى خروجى هر تمدن يك نوع سبك زندگى متفاوت است؟

ــبك زندگى را رواج مى دهد و آن  ــت. اين تمدن اين س دقيقا همين طور اس
ــود كه بدانيم اين  ــبك زندگى را، اما مساله وقتى مهم تر مى ش تمدن، آن س
سبك زندگى در تمام اجزاى جامعه نمود پيدا مى كند؛ در نحوه پوشش، نحوه 
معاشرت، نحوه غذا خوردن، نحوه رابطه انسان ها با يكديگر و جايگاه خانواده. 

همه اينها مجموعه اى است كه به عنوان سبك زندگى از آن ياد مى كنيم.
پس به عقيده شما سـازه كالن، تمدن است و سازه خرد، سبك 

زندگى؟
ــبك زندگى را اگر به صورت كالن نگاه كنيم، تمدن را  ــت. س همين طور اس
ــدن را خرد كنيم به صورتى كه در زندگى  خلق مى كند و از آن طرف، اگر تم
فردى، خصوصى و اجتماعى انسان ها تجلى پيدا كند، مى شود سبك زندگى.

سبك زندگى ايرانىـ  اسالمى را چطور تعريف مى كنيد؟
قبل از شروع بهتر است دو سطح بحث را از هم تفكيك كنيم؛ يكى هست ها و 
يكى بايدها. يعنى سبك زندگى ايرانىـ  اسالمى جامعه امروز ما آن طور كه 
هست و آن طور كه بايد باشد. اگر اين دو بحث را جدا در نظر بگيريم به نتيجه 

بهترى خواهيم رسيد.

هسـت هاى سـبك زندگى ايرانىـ  اسـالمى جامعـه امروز ما 
چيست؟

ما يك سبك زندگىـ  ايرانى اسالمى داريم كه مختص جامعه خودمان است؛ 
يعنى همه چيز ما از نوع خورد و خوراك مان و شكل غذاهاى مان گرفته تا نوع 
ــاختن خانه هاى مان، آيين ها، آداب و رسوم، حتى نوروز و  لباس پوشيدن، س
محرم مان همه نمودهايى از سبك زندگى ماست. مثال عينى سبك زندگى 

ايرانىـ  اسالمى را مى توانيم فصل تابستان در سطح پارك ها ببينيم.
ــبك  ــامانى به س ــت كه اگر س ــدازه اى اس ــرب به ان ــار تمدنى غ امروز فش
ــبك زندگى مان با مشكل مواجه  زندگى مان ندهيم، ممكن است تمدن و س
ــطح پارك ها خانواده هايى را مى بينيم كه دور هم نشسته اند  شود.در تمام س
ــكل از دورهمى ها را بتوان ديد.  ــورهاى ديگر، كمتر اين ش ــايد در كش و ش
ــم به اين  ــرق ه ــود ندارد و در ش ــا اصال وج ــوع دورهمى ه ــرب اين ن در غ
ــبك زندگى ايرانىـ   ــت هاى س ــود. اينها هس ــكل و مفهوم ديده نمى ش ش
ــواده در جامعه  ــان مى دهد هنوز خان ــت كه نش ــالمى جامعه امروز ماس اس
ــوز ارزش تلقى ــا و معلم هن ــرام به بزرگ تر ه ــا ادب و احت ما اصالت دارد ي

 مى شود. 
ــزى كه االن  ــت؛ يعنى چي ــروز ماس ــت جامعه ام ــبك زندگى هس اينها س
ــان ــا نش ــى م ــف زندگ ــزاى مختل ــش را در اج ــود دارد و نمودهاي وج

مى دهد.
چرا براى سبك زندگى ايرانىـ  اسالمى «بايد» را به كار مى بريم؟

ــازه كالن تمدن در نظر بگيريم،  اگر ما سبك زندگى را ترجمان خردى از س
ــيار پيچيده تر و درهم تنيده تر  ــان امروز رابطه تمدن ها بس از آنجا كه در جه
ــن دليل كه  ــن طور به اي ــت و همي ــته اس از رابطه تمدن ها در اعصار گذش
ــته هاى  ــد مقدار زيادى از داش ــلط مى توان تمدن غرب به عنوان تمدن مس
ــاى ديگر مثل  ــد، در نتيجه تمدن ه ــاير تمدن ها ديكته كن خودش را به س
تمدن ما، تمدن مصر يا چين كه در گذشته براى خودشان هويت مشخصى 
ــان را بازسازى و  ــرايطى قرار مى گيرند كه اگر نتوانند خودش داشتند در ش
ــلط، رو به نابودى بروند.  ــار تمدن مس ــت زير فش مديريت بكنند، ممكن اس
ــالمى، پديده تمدن ــا و ايران انقالب اس ــل، در جامعه امروز م به همين دلي
 ايرانىـ  اسالمى و پديده سبك زندگى ايرانىـ  اسالمى به يك ضرورت تبديل

 مى شود. 
ــامان بدهيم كه  ــته هاى خودمان را س ــه اگر ما نتوانيم داش به اين مفهوم ك
ــخگوى نيازهاى امروز و هم جذابيت قابل رقابت  آنچه هست، باشد و هم پاس
ــد تا بتوانيم نسل جديدمان را در حوزه  با داده هاى تمدن غرب را داشته باش
تمدنى خودمان تربيت كنيم، نمى توانيم هويت مان را حفظ كنيم و به مشكل 
مى خوريم. چراكه هويت پاسخى است به سوال من كيستم. جواب اين سوال 

هم از تمدن و آنچه هستيم، برمى آيد. 
امروز فشار تمدنى غرب به اندازه اى است كه اگر سامانى به سبك زندگى مان 

ندهيم، ممكن است تمدن و سبك زندگى مان با مشكل مواجه شود.
ــت هاى تمدنى و تعيين هدف هاى جديد مبتنى بر   درنتيجه ساماندهى هس
ــبك زندگى و تقويت آن و ارائه  داشته هاى تمدنى و به تبع آن، ساماندهى س
برنامه هاى جديد براى سبك زندگى به يكى از ضروريات جامعه امروز ايران 

ما تبديل مى شود.
اين ساماندهى چه مواردى را شامل مى شود؟

ــاماندهى مراحل مختلفى دارد؛ اولين نكته آن آگاهى به اين مساله است  س
ــن ضرورت مورد  ــرورت. بعد از اين كه اي ــاله به عنوان ض يعنى فهم اين مس
ــت؛ به اين مفهوم كه اگر  توجه قرار گرفت، مرحله بعدى القا و خودباورى اس
ــتيم. اگر او حق دارد ما هم حق  ــت، ما هم كسى هس تمدن رقيب كسى اس

داريم.
ــل جوان ما، نسبت   اين نكته وقتى اهميت پيدا مى كند كه مى بينيم در نس
به تمدن غرب احساس حقارت وجود دارد در حالى كه بايد اين نسل را آگاه 
ــت. درنتيجه اين  ــد تكنولوژى الزاما به مفهوم برترى تمدن نيس كرد كه رش
ــه آن، نبايد  ــت و قطعا نه هم ــى از تمدن اس زرق و برق تكنولوژى كه بخش
ــرى تكنولوژى  ــه فكر كنند برت ــرايطى قرار بدهد ك ــل جوان ما را در ش نس
ــت با برترى تمدنى و درنتيجه هر آنچه تمدن غالب دارد، خوب  ــاوى اس مس
ــه دار و كهن و قديمى داريم، بد  ــت و هر آنچه ما به  عنوان يك تمدن ريش اس
است. مرحله بعدى هم داشتن برنامه است. داشتن برنامه براى اين كه به اين 
ــود، كما اين كه طرف مقابل براى اين كه داشته هاى  موضوع سامان داده ش
تمدنى خودش را بسط بدهد، برنامه دارد و اتفاقا از همين منظر تالش مى كند 
سلطه سياسى اش را گسترش بدهد. مرحله بعد هم مشاركت دولت و ملت و 
همدلى و همزبانى مردم، نهادهاى مردمى، سمن ها و تشكل هاى مردم نهاد 

و دولت است.

خبر 

دانشكده خبر، درست يك روز پس از پايان نمايشگاه مطبوعات به علت نپرداختن 
ــته با حضور صاحب ملك و مامور نيروى انتظامى  اجاره بهايش در چندماه گذش
ــگاه،  در نوع خود اتفاقى كم سابقه در كشورمان  پلمب شد. پلمب شدن يك دانش
ــگاه با هدف تربيت اهالى رسانه باشد شايد به  است تا چه رسد به اين كه آن دانش
ــگاه برخى دانشجويان بى صدا  همين علت است كه در مراسم پلمب شدن دانش

اشك ريختند و البته برخى هم لبخندى تلخ زدند و سر تاسف تكان دادند.
يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود گفت اين دانشگاه ماهى 40 ميليون 
تومان اجاره به صاحب ملك پرداخت مى كرد كه ظاهرا حدود 8 ماه بود به داليل 
نامعلوم، اجاره هايش پرداخت نشده بود. دانشكده خبر، حدود 8 سال است كه در 
خيابان شهيد بهشتى بين چهارراه قصر و خيابان انديشه مستقر است و در اين مدت 

صدها خبرنگار حرفه اى را وارد عرصه مطبوعات كرده است.

ــوادآموزى با بيان اينكه بيش از 50 درصد علت ترك  ــازمان نهضت س رييس س
تحصيل زودهنگام، مسائل اقتصادى است، گفت: مصوبه اى را از دولت گرفته ايم تا 

به كودكان زير 10 سال بازمانده از تحصيل خدمات ارائه دهيم.
ــال كه فرصت ثبت نام در  على باقرزاده در اين خصوص گفت: كودكان زير 10 س
مدرسه را دارند، تحت پوشش ما قرار نمى گيرند و حوزه ارائه خدمات سازمان نهضت 

سوادآموزى براى كودكان 10 سال تمام است.
ــوادآموزى تصريح كرد: به دليل اهميت سوادآموزى،  ــازمان نهضت س رييس س
مصوبه اى را از دولت دريافت كرده ايم و وظيفه داريم به كودكان زير 10 سال نيز به 

خصوص كسانى كه در معرض آسيب هستند، خدمات ارائه دهيم.
وى ادامه داد: بيشتر از 50 درصد عدم دسترسى كودكان به مدرسه و ترك تحصيل 

زودهنگام آنان به دليل مسائل اقتصادى است.
معاون وزير آموزش و پرورش بيان كرد: با اين مصوبه، دولت اين اجازه را به ما داده تا 
كودكى كه در معرض آسيب تشخيص داده مى شود و به دليل مسائل اقتصادى به 
مدرسه نمى آيد، با همكارى بخش غيردولتى، هزينه بيمه، پوشاك و لوازم تحصيل 
ــتورالعمل اين مصوبه در شرف ابالغ است و  آنان فراهم كنيم. وى تاكيد كرد: دس

اميدواريم عملياتى شود.

دانشكده خبر پلمب شد!

مسائل اقتصادى عمده ترين دليل 
بازماندگى كودكان از تحصيل است

هست ها و بايد هاى سبك زندگى

ساماندهى سبك زندگى ، 
ضرورت جامعه ماست

خبر 

رييس صندوق رفاه دانشجويى وزارت علوم از تخصيص وام نابارورى به 
دانشجويان متاهل خبر داد و جزئيات اين طرح را تشريح كرد.

ذوالفقار يزدان مهر اظهار داشت: وزارت علوم با امضاى تفاهم نامه اى با 
مركز نابارورى طالقانى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 

تسهيالتى را براى دانشجويان متاهل نابارور فراهم كرده است.
ــجويان متاهل نابارور كه به  وى افزود: به موجب اين تفاهم نامه، دانش
ــجويى مراجعه كنند از دريافت وام درمان بهره مند  صندوق رفاه دانش

مى شوند.
ــب درمان نابارورى  ــرايط ويژه و قيمت مناس يزدان مهر با اشاره به ش
براى دانشجويان به موجب اين تفاهم نامه اضافه كرد: پس از ثبت نام 
دانشجويان و دريافت معرفى نامه به بيمارستان طالقانى، دانشجويان 
ــم صندوق رفاه  ــب كه نيمى از آن را ه ــرايط ويژه و قيمت مناس با ش
ــل درمان را طى  ــى توانند كل مراح ــجويى پرداخت مى كند، م دانش

كنند.
رييس صندوق رفاه دانشجويى با اشاره به اينكه در حالت عادى هزينه 
ــدود 7 ميليون تومان برآورد  درمان نابارورى در اين مركز نابارورى ح
ــجويى با  ــان كرد: در اين طرح صندوق رفاه دانش ــود، خاطرنش مى ش
تخصيص يك و نيم ميليون تومان وام به دانشجويان و نيز پرداخت يك 
و نيم ميليون تومان ديگر توسط خود دانشجو امكان انجام مراحل كامل 

درمان را فراهم مى كند.
به گفته وى حتى در صورتى كه دانشجو براى پرداخت يك و نيم ميليون 
ــد مى تواند تحت عنوان وام موارد  تومان مابقى نيز مشكل داشته باش

خاص،  از صندوق رفاه وام دريافت كند.
ــغ 3 ميليون تومان  ــان كرد: به اين ترتيب با مبل يزدان مهر خاطرنش
ــكل نابارورى دارند بدون نوبت و با شرايط خاص  دانشجويانى كه مش

تحت درمان قرار مى گيرند.
ــجويان و  به گفته وى بازپرداخت اين وام پس از فارغ التحصيلى دانش
ــاط 60 ماهه انجام مى شود و  ــربازى در قالب اقس گذراندن خدمت س
ــد بازپرداختى به آن  ــجو وام بالعوض دريافت كرده باش چنانچه دانش

تعلق نخواهد گرفت.

جزئيات پرداخت وام نابارورى به 
دانشجويان اعالم شد

دريچه

 سخنان تازه ى «شهيندخت موالوردى» معاون رييس جمهورى 
ــاركت  ــواده در خصوص ثابت بودن نرخ مش ــان و خان در امور زن

اقتصادى زنان طى 40 سال گذشته بسيار قابل تامل است.
ــاركت واقعى زنان  ــن از مش اين نرخ ثابت نه تنها تصويرى روش
ــى كند، بلكه  ــادى ارائه نم ــه در فعاليت هاى اقتص امروز جامع
ــد كه در نظام ارزشگذارى كار،  ساختارهايى را به تصوير مى كش
ــى گيرد. به  ــان را هم ناديده م ــمى زن فعاليت اقتصادى غير رس
گفته ى موالوردى احتساب نرخ مشاركت «رسمى» در سرشمارى 
ها و ناديده گرفتن بانوانى كه شغل غير رسمى دارند، موجب شده 
به رغم تغيير شرايط زندگى و افزايش دانش آموختگى زنان از سال 
1355 تاكنون نرخ مشاركت اقتصادى آنان به صورت محسوسى 

تغيير نكند.
بركنار از نبود تناسب ميان نرخ اعالمى با واقعيت هاى جامعه، اين 
آمار اما از واقعيت تلخ ديگرى پرده بر مى دارد كه از ساختارهاى 
كالن جامعه ناشى مى شود؛ مهجور واقع شدن زنان در نظام رسمى 

اشتغال و اقتصاد.
در حالى معاون رييس جمهورى دليل ثابت بودن نرخ مشاركت 
ــمى آنان  ــده گرفتن فعاليت هاى غير رس اقتصادى زنان را نادي
مى داند كه طى 40 سال پيش شيوه ى محاسبه ى نرخ مشاركت 
ــاركت هاى رسمى مبناى  اقتصادى تغييرى نكرده و همواره مش
ــت. به عبارتى مساله ى اصلى در اين آمار  محاسبه قرار گرفته اس
ــمى، بلكه نرخ  ــن فعاليت هاى اقتصادى غير رس نه ناديده گرفت
پايين فعاليت هاى رسمى و مشكالت زنان در ورود به حوزه هاى 

رسمى است.
در اين ارتباط چند نكته الزم به يادآورى است:

دست يابى به توسعه ى پايدار به عنوان يكى از بسترهاى رشد 

ــاركت همه ى گروه هاى  و تعالى انسان ها، بدون همراهى و مش
اجتماعى امكانپذير نيست. از اين رو مشاركت زنان كه حدود نيمى 
ــى از مهم ترين و  ــكيل مى دهند و يك ــور را تش از جمعيت كش
تاثيرگذارترين نيروهاى اجتماعى محسوب مى شوند، براى تحقق 

مولفه هاى توسعه ى پايدار الزم و ضرورى است. 
تبعيض جنسيتى و نبود توازن ميان زنان و مردان در دستيابى به 
ــى،  امكانات و فرصت هاى بروز توانمندى ها در حوزه هاى سياس
اقتصادى،اجتماعى، فرهنگى و ... منجر به خلق جامعه ى نامتعادلى 
خواهد شد كه اندر نخستين خم كوچه ى توسعه گير افتاده است؛ 
اين مساله يكى از مهم ترين مانع هايى است كه تحقق توسعه ى 
پايدار را در بسيارى ازكشورهاى جهان سوم دور از دسترس قرار 

داده است. 
برداشتن نابرابرى هاى جنسيتى، توانمندسازى و مشاركت دادن 
ــى، انگيزه و توان آنها  زنان در عرصه هاى مختلف حيات اجتماع
ــعه  ــتاى حمايت و پيش برد برنامه هاى مبتنى بر توس را در راس
بسيج خواهد كرد؛ فرصت و پتانسيلى كه ناديده گرفتنش در اين 

هنگامه ى رقابت هاى منطقه اى و جهانى جايز نيست.
 توانمندى هاى امروز زنان ايران با جايگاهى كه در جامعه از 
ــان امروزه از  ــب چندانى ندارد. هر چند زن آن برخوردارند تناس
ــده اند كه قابل  ــيارى برخوردار ش ظرفيت ها و قابليت هاى بس
همسنجى با دهه هاى گذشته نيست، اما جايگاه رسمى آنان در 

عرصه هاى مختلف پيشرفت درخورى را تجربه نكرده است. 
ــگاهى، نقش  ــالت دانش ــطح دانش،آگاهى، تحصي ــش س افزاي

پررنگ تر و موثرتر در خانواده و جامعه، تجربه ى حضور در عرصه 
هاى مختلف و ... از زنان كنشگران فعال و توانايى ساخته كه ديگر 
در خانه ماندن و ايفاى نقش صرف خانوادگى نه آنها را راضى مى 

كند و نه به نفع جامعه است. 
ــت كه زنان به خاطر ويژگى هاى فيزيولوژيك و  اين در حالى اس
مسووليت هاى خانوادگى به ويژه در برابر فرزندان، در همسنجى 
ــراى ايفاى نقش هاى  ــاى دوچندانى ب با مردان از محدوديت ه
ــاى واقعى خود  ــراى بروز توانمندى ه اجتماعى برخوردارند و ب
ــتند. كشورهاى  نيازمند حمايت دولت و نهادهاى اجتماعى هس
توسعه يافته براى بهره مندى از ظرفيت هاى منحصر به فرد زنان 
ــاى رقابتى و  ــتقرار قوانين و نهادهاى حمايتى و ايجاد فض با اس
ــاركت اجتماعى آنان را فراهم  فرصت هاى برابر زمينه هاى مش
مى كنند. به عنوان نمونه درنظر گرفتن قوانين حمايتى زايمان، 
تسهيالت نگهدارى از كودك و استقرار مهدكودك در محل كار 
ــش داده و منجر به  يكى از مهم ترين دغدغه هاى مادران را كاه

ارتقاى شاخص كيفى بهره ورى آنها در محيط كار مى شود.
اين در حالى است كه جامعه و ساختارهاى آن در كشور ما فضاى 
مناسبى را براى حضور و مشاركت زنان فراهم نمى كند. به عنوان 
ــى زايمان در دولت  ــد قانون افزايش مرخص نمونه اجراى نيم بن

گذشته به بى كارى تعدادى از زنان شاغل انجاميد. 
 مقاومت ساختارمند در برابر موج تغيير و تحول اجتماعى، 
سياسى، فرهنگى و ... اگرچه به عقب نشينى زنان توانمند منجر 
ــده زنان براى دستيابى به جايگاه باالتر  نشده است، اما موجب ش

(اگرچه نه درخور آنها) بهاى بيشترى بپردازند و آسيب بيشترى را 
ــت. امروزه هنوز  ــوند. بازار كار يكى از اين حوزه ها اس متحمل ش
سازمان ها و نهادها به رغم افزايش توانمندى زنان در جذب نيرو از 
سياست هاى تبعيض آميز استفاده مى كنند. اين روند اگر نتوانسته 
ــيارى از زنان را از بازار كار دوركند، اما به كاهش نرخ اشتغال  بس
رسمى زنان و در نتيجه كاهش نرخ رسمى مشاركت اقتصادى زنان 

منجر شده است.
بسيارى از تبعيض هاى جنسيتى كه به صورت ساختارى به 
نابرابرى زنان و مردان در عرصه هاى مختلف اجتماعى، سياسى، 
اقتصادى و ... منجر شده است، ريشه در رويكردهاى كالن برخى 
ــازانى كه اغلب مرد  ــورمان دارد؛ تصميم س ــازان كش تصميم س
هستند و بر بازتوليد عناصر مردساالرانه ى جامعه تاكيد مى كنند.
ــم خود را به روى واقعيت هاى  اين گروه هاى واپس گرا كه چش
جامعه بسته اند، نقش خانوادگى زنان را در تقابل با مسووليت هاى 
اجتماعى آنان قرار مى دهند و با تاكيد بر دوگانه ى خانه - جامعه 
هرچه توان دارند در مسير خانه نشين كردن زنان و كمرنگ كردن 
حضور اجتماعى آنان به كار مى گيرند، حال آنكه ايفاى مسووليت 
ــاداب ترى براى ــان را با روحيه ى قوى تر و ش هاى اجتماعى، زن

 اداره ى زندگى خانوادگى تجهيز مى كند.
تا زمانى كه رويكرد سياستگذاران و تصميم سازان بر كاهش نقش 
ــد، زنان هرچقدر هم كه هزينه ها را به  اجتماعى زنان مبتنى باش
جان بخرند، به جايگاه درخور خود در جامعه دست نخواهند يافت. 
اين مسووالن هم بايد بدانند هيچ مانعى تاب مقاومت در برابر تغيير 
و تحوالت اجتماعى را نخواهد داشت. تالش اين عده شايد تحوالت 
ــود، پس  ــى تواند مانع از وقوع آن ش ــدازد، اما نم را به تاخير بين

چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.

ثابت بودن نرخ مشاركت اقتصادى زنان در 40 سال گذشته؛ چرا؟

سازمان ثبت اسناد كشور اعالم كرد: در 7 ماهه 
ــك درصدى  ــال جارى با افزايش ي ــت س نخس
ــه ــدى ازدواج مواج ــش 3 درص ــالق و كاه ط

 بوده ايم.
ــناد كشور در  ــاس اعالم سازمان ثبت اس  بر اس
هفت ماهه منتهى به آبان امسال،  34 ميليون و 
778 هزار و 860 خدمت به مردم ارائه شده كه 
ــورت الكترونيكى  86 درصد اين خدمات به ص

بوده است.
همچنين در اين مدت 437 هزار و 205 ازدواج 
ثبت شده كه كاهش 3 درصدى را نشان مى دهد 
و بيشترين ازدواج ها هم براى آقايان در بازه سنى 
25 تا 29 سال و براى خانم ها بين 20 تا 24 سال 

بوده است. 
در اين مدت، 90 هزار و 70 طالق ثبت شده كه 
ــت؛ بيشترين طالق  يك درصد رشد داشته اس
ثبت شده براى آقايان بين 30 تا 34 سال و براى 

بانوان بين 25 تا 29 سال بوده است.

رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: 
ــام مراحل  ــه اينكه به زودى تم با توجه ب
ــناد در دفترخانه ها الكترونيكى  ثبت اس
مى شود، صدور امضاى الكترونيكى براى 
ــهروندان و بنگاه ها و موسسات و  تمام ش

شركت ها الزامى شد.
محمدرضا دشتى اردكانى در مورد اينكه 
ــى در  ــر بزرگ سندنويس چرا هنوز دفات
ــت،  ــده اس ــه ها جمع آورى نش دفترخان
ــه قانون  ــتيم آيين نام گفت: منتظر هس
كاداستر ابالغ شود. البته ما 15 دفتر را در 
تهران پايلوت كرديم تا به صورت آزمايشى 
نوشتن دستى اسناد در دفترخانه ها حذف 
ــناد الكترونيكى  و تمامى مراحل ثبت اس

انجام شود.
ــخ به اينكه آيا برنامه اى براى  وى در پاس
ــر قبلى كه مكتوب  ثبت الكترونيكى دفات
ــام اين دفاتر  ــت: بايد تم بوده داريد، گف
اسكن شود تا اطالعات كاداستر و امالك 

تبديل به بانك شود.
ــردفتران و دفترياران در  رييس كانون س
پاسخ به اينكه آيا صدور امضاى الكترونيك 
ــت، اظهار  ــهروندان الزامى اس ــراى ش ب
ــت فعال  ــت: با توجه به اينكه قرار اس داش
ــورت تمام الكترونيك  15 دفترخانه به ص
كار ثبت سند را انجام دهند، قطعا تا پايان 
سال اين اقدام فراگير مى شود و الزم است 
ــاى الكترونيك  ــهروندان صاحب امض ش
ــا 35 هزار  ــند. مبلغ صدور اين امض باش
ــناد رسمى  تومان بوده و 2 هزار دفتر اس
ــا و اعطاى  ــى امض ــدور گواه توانايى ص

«توكن» را دارند.
ــت  ــهروندان با در دس ــتى گفت: ش دش
ــد در مدت  ــتن كارت ملى مى توانن داش
ــوند و  ــب گواهى امضا ش ــه صاح 5 دقيق
ــركت ها و فروشگاه ها هم  موسسات و ش
مى توانند با داشتن مجوز و پروانه كسب 

اقدام كنند.

ــى وزارت تعاون،  معاون رفاه اجتماع
كار و رفاه اجتماعى ضمن اعالم اينكه 
ــن اجتماعى در  ــد اليه تامي نظام چن
ــى دولت  ــيون اصلى اجتماع كميس
ــت، گفت: براين  در دست بررسى اس
ــر از افرادى  ــاس هفت ميليون نف اس
ــه ندارند  ــد، اما بيم كه در بازار كارن
تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در 
دوران بازنشستگى مستمرى دريافت 

مى كنند.
ــاره ى  ــدرى درب ــد مي ــر احم دكت
ــت اين وزارتخانه در  مهم ترين سياس
ــعه اظهار كرد: در  ــم توس برنامه شش
ــم، نظام تامين اجتماعى  برنامه شش

چند اليه را دنبال مى كنيم.
وى ادامه داد: نظام تامين اجتماعى در 
ــيون فرعى دولت تاييد شده و  كميس
اكنون به كميسيون اصلى رفته است.

ــى وزارت تعاون،  معاون رفاه اجتماع

ــاره به هفت  كار و رفاه اجتماعى با اش
ــه در بازار  ــرادى ك ــون نفر از اف ميلي
ــد و دچار  ــه ندارن ــتند و بيم كار هس
ــد، ادامه داد:  ــك هاى مختلف ان ريس
شخصى كه بيمه اجتماعى ندارد و در 
ــت احتمال اين كه حادثه  بازار كار اس
ببيند باالست و وقتى بازنشسته شود 

فقير است و مستمرى ندارد.
ــده است  ميدرى گفت: پيش بينى ش
ــم حداقلى از  ــار بتواني براى همه اقش
ــيم. در حال حاضر  ــته باش بيمه داش
ــوى  ــه اى كه از س ــط حق بيم متوس
ــود حدود 150  افراد پرداخت مى ش
هزار تومان است، اما در صدد هستيم 
ــى با  ــم كنيم تا كس ــى را فراه امكان
ــزار تومان هم  ــى 20 ه پرداخت حت
تحت پوشش بيمه قرار گيرد، منتهى 
ــر  ــتگى اش كمت ــتمرى بازنشس مس

خواهد بود، اما به هرحال بيمه است.

كاهش 3 درصدى ازدواج 
در كشور

حذف ثبت دستى اسناد در دفترخانه ها

امضاى الكترونيكى الزامى شد
بيمه اجتماعى و پرداخت مستمرى براى

 7 ميليون نيازمند
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رييس اداره ميراث فرهنگى ،صنايع دستى و گردشگرى كاشان از اتمام 
ــاغ تاريخى فين خبر داد  مرمت خلوت نظام الدوله مجموعه جهانى ب
محسن جاورى، با تاكيد بر اينكه  مرمت خلوت نظام الدوله باغ تاريخى 
فين با هزينه اى بالغ بر930ميليون ريال اعتبار انجام شد افزود: در سال 
1242 ه.ق على محمد خان نظام الدوله صدر اصفهانى داماد فتحعليشاه 
به حكومت كاشان منصوب گرديد. وى باغشاه را براى سكونت برگزيد.

مدير مجموعه جهانى باغ  تاريخى فين نيز بيان داشت: نظام الدوله با 
اجازه شاه در محوطه خارج از حد و حصار شمالى باغ، عمارت جديدى 
ــيع و باغچه كه چهار جانب آن  ــتمل بر حياطى وس احداث كرد، مش
ــوت نظام الدوله  ــاى كوچك و بزرگ بود كه به خل داراى اتاق و تاالره
ــى دوره  ــامان سياس ــرايط نابس معروف گرديد كه بعدها به دليل ش
ــزى در منطقه  ــت مرك ــدن حكوم ــف ش ــاه و ضعي ــن ش مظفرالدي
ــال 1337 ه .  ــه در س ــب گرديد ك ــپس تخري ــان متروكه و س كاش
ــانى و نطنزى  ــت كاش ــناس و فرهنگ دوس ش با حضور افراد سرش
ــان ايجاد  ــى كاش ــار تاريخ ــت آث ــن حفاظ ــام انجم ــه ن انجمنى ب
ــد  ــن انجمن تصميم گرفته ش ــه داد: در اي ــميه فرهادى ادام شد.س
ــن  ــينه كه ــل و پيش ــگ اصي ــى فرهن ــور معرف ــه منظ ــوزه اى ب م
ــر روى  ــى باغ فين ب ــى فرهنگ ــان در مجموعه تاريخ ــه كاش منطق
ــاد و در محوطه خارج و حد  ــام الدوله ايج خرابه هاى بناى خلوت نظ
ــود كه پيرو اين  ــمالى باغ فين عمارت جديدى احداث ش و حصار  ش
ــاح گرديد.وى  ــما افتت ــال 1346 ه . ش رس تصميم ، بناى موزه در س
ــال جارى و از اعتبارات  اظهار داشت: بقاياى خلوت نظام الدوله در س
ــا، مى توان  ــم مرمتى اين بن ــه اقدامات مه ــد و از جمل ملى مرمت ش
ــى و اجراى كاه  ــه هاى داخل ــف فرش و بدن ــاماندهى و مرمت ك از س
ــكال و مكانيكال،  ــات الكتري ــى، اجراى تاسيس ــاى بيرون گل بدنه ه
ــى، مرمت درب  ــنتى چوبى داخل ــره هاى س ــاخت درب ها و پنج س
ورودى، اجراى سنگ فرش با قلوه در هشتى ورودى، مرمت سكوهاى 
ــت؛ مجموعه  ــين ورودى مجموعه مذكور، نام برد . گفتنى اس پيرنش
ــاحت دارد  كه در تيرماه 1390  باغ فين حدود 23000  متر مربع مس
ــكو به ثبت  ــت آثار جهانى يونس ــى در در فهرس ــراه 8 باغ ايران به هم

رسيده است.

مردم كشورمان با برنامه «صبح جمعه با شما» خاطرات بسيارى دارند كه 
مرور آنها خالى از لطف نيست.

به گزارش خبرنگار راديو و تلويزيون خبرگزارى فارس، راديو دريا در 25 
ــد. هدف از راه اندازى  خرداد سال 1351 در شهر چالوس راه اندازى ش
اين راديو راهنمايى مسافران تابستانى شمال ايران و ارائه اطالعات آب و 
هوايى، وضعيت جاده، نشانى مراكز اقامتى، تفريحى و درمانى براى ايشان 

و همچنين پخش موسيقى و برنامه هاى تفريحى براى آنها بود.
بعد از پيروزى انقالب اسالمى، برنامه هاى اين راديو متوقف شد و پس از 
ــال 64 تيمى با سرپرستى احمد شيشه گران  چند سال و در تابستان س
دوباره راديو دريا را در چالوس راه اندازى كردند. اين گروه وظيفه داشتند با 
توليد برنامه هاى شاد، فضاى مفرحى را براى مسافران شمال كشور فراهم 
كنند. عملكرد خوب اين گروه برنامه ساز منجر شد تا در اواخر سال 64 كه 
گروه ورزش و تفريحات در راديو ايران شكل گرفت، به صورت جدى ترى 
به چنين برنامه هايى توجه شود و از بهار 65 نطفه برنامه «صبح جمعه با 

شما» به اين شكل بسته شد.
البته اين برنامه قبل از طراحى جديد با رويكردى اجتماعى به روى آنتن 
مى رفت اما شنونده جدى نداشت. در قالب جديد برنامه، حيدر صارمى 
(گوينده معروف برنامه جانى دالر) و مهين فردنوا اجراى برنامه را برعهده 
داشتند كه در طول زمان و با حضور هنرمندان ديگر اين برنامه به سمت 
تكامل حركت كرد. نويسندگان و هنرمندان جديدى به كار پيوستند و 
قطعات و آيتم هاى متنوعى به كار اضافه شد. اين روند رو به جلو تا سال 

67 ادامه پيدا كرد.
برنامه «صبح جمعه با شما» در روزهاى سخت و پر بحران جنگ تحميلى 
همچنان از صبح تا حوالى ظهر روزهاى جمعه روى آنتن مى رفت و هر روز 
بيشتر از پيش گل مى كرد. تا اينكه در راستاى بهتر شدن برنامه و از سال 
67 زنده ياد «منوچهر نوذرى» به برنامه دعوت شد. او كه در حوزه هنر 
دوبله فعاليت مى كرد، هنرمندانى را از واحد دوبالژ با خود همراه كرد كه از 
جمله آنها مى توان به زنده ياد فرهنگ مهرپرور، مقبلى، منوچهر والى زاده، 

حسين عرفانى، شهال ناظريان و ... اشاره كرد.

يكى از اتفاقات تلخ كه در طول دوران طاليى «صبح جمعه با شما» روى 
داد، درگذشت زنده ياد «فرهنگ مهرپرور» بود. اين هنرمند فقيد كه از 
جمله گويندگان اين برنامه پرطرفدار محسوب مى شد در 14 شهريور 
سال 1373 به علت سكته مغزى، در سن 49 سالگى درگذشت. درگذشت 
اين هنرمند منجر به صدور پيام تسليتى از سوى مقام معظم رهبرى شد.

ــن مى رفت،  ــما» روى آنت ــه «صبح جمعه باش ــال هايى كه برنام در س
كاراكترهاى معروفى نظير آميز عبدالطمع، ملون، دست و دلباز، كارمند 
كوچولو و ... خلق شدند. هنرمندان بسيارى در اين برنامه حضور متفاوتى 
ــد كه  را تجربه كردند. اما در آن مقطع وقفه اى در توليد برنامه ايجاد ش
ــد. بعد از آن نيز تيم ديگرى با  منجر به تعطيلى هميشگى اين برنامه ش
سرپرستى «داريوش كاردان» برنامه ديگرى را آغاز كردند كه هيچ وقت 

نتوانست جاى اين برنامه راديويى را پر كند.
سال 78 و تقسيم گروه توليد «صبح جمعه با شما» به 2 گروه، باعث شد 
بعد از سال ها احمد شيشه گران و سعيد توكل زوج موفق و اتاق فكر اين 
ــما» براى هميشه در  برنامه از هم جدا شوند. برنامه «صبح جمعه با ش
راديو ايران تعطيل شد و سعيد توكل نيز با بخشى از هنرمندان به همراه 
برنامه «قند و نمك» كه مشابه برنامه «صبح جمعه با شما» بود، به راديو 
ــال 82 به طول انجاميد و در اين دوره  تهران كوچ كرد. اين عزيمت تا س

هنرمندان جوان و جديدى نيز به كار پيوستند.
ــال 82 دوباره به  ــعيد توكل در س ــران جديد در راديو، س با آمدن مدي
گفت وگو با مديران نشست و با طرح موانع و مشكالت، توليد دور جديد 
ــما» اين بار با نام «جمعه ايرانى» آغاز شد و تا  برنامه «صبح جمعه با ش

سال 93 ادامه يافت.
ــت ها از گروه جمعه  ــانه ملى، درخواس اما با آمدن مديران جديد به رس
ــى هنرمندان جمعه ايرانى  ايرانى تغيير كرد و درنهايت منجر به جداي

از راديو شد.
ــروه را به فضاى مجازى  ــت و گ اما تهيه كننده اين برنامه بى كار ننشس
ــايت  هدايت كرد. حاال گروه جمعه ايرانى آخرين توليدات خود را در س

«شاد شو» بارگذارى مى كنند.

خلوت نظام الدوله باغ تاريخى فين 
مرمت شد

نيم نگاهى به غرفه مجالت كودكان در نمايشگاه مطبوعات؛

فرهنگ بومى ايران در مجالت كودكان غريب شد

ــاور عالى مقام معظم رهبرى و رييس فرهنگستان  مش
ــى گفت: زبان فارسى ركن مهم هويت  زبان و ادب فارس
ــى،  ــتگى ما به زبان فارس ــت و دلبس ــى ايرانيان اس مل

فراجناحى است.
 غالمعلى حداد عادل، در آيين اختتاميه بيست و يكمين 
ــت: از وزارت  ــگاه مطبوعات و خبرگزارى ها گف نمايش
ارشاد و معاونت مطبوعاتى و همكاران شان در برگزارى 

نمايشگاه تشكر مى كنم.
وى افزود: در سه سال اخير ما با وزارت فرهنگ و ارشاد 
ــان مطبوعات  ــكارى در خصوص زب ــالمى يك هم اس
ــكارى را ادامه و  ــم اين هم ــم و قصد داري آغاز كرده اي

گسترش دهيم.
ــاور عالى مقام معظم رهبرى و رييس فرهنگستان  مش
ــى ركن مهم  ــى ادامه داد: زبان فارس زبان و ادب فارس
هويت ملى ايرانيان است و اگر بخواهيم بهترين تعريف 
ــى  منطقى از ملت ايران ارايه دهيم، زبان و ادبيات فارس
ــى،  ــتگى ما به زبان فارس ــت و دلبس جزو اصلى آن اس

فراجناحى است.
ــان ــه ويژه مطبوعات ابزارش ــانه ب وى تصريح كرد: رس

 زبان است و اگر رابطه زبان و رسانه قطع شود، رسانه اى 
وجود نخواهد داشت و هيچ حرفه اى به اندازه مطبوعات 
ــتفاده نمى كند و هيچ حرفه اى هم به اندازه   از زبان اس

مطبوعات در مقابل زبان مسووليت ندارد.
ــان اين كه  ــا بي ــم رهبرى ب ــام معظ ــاور عالى مق مش
ــتان زبان و ادبيات فارسى به عنوان دستگاهى  فرهنگس
كه توليد واژگان و  از قواعد زبان پاسدارى مى كند، گفت: 

رابطه ما با رسانه ها، رابطه اى بنيادى است.
ــال اخير سعى كرديم از  ــاره به اين كه در 3 س وى با اش
ــانه تقدير كنيم  طريق ارزيابى رسانه ها، از بهترين رس
اذعان داشت: انتظار ما از رسانه ها در درجه اول رعايت 
قواعد، درست نويسى و توجه به خط فارسى و استفاده از 

واژگان فرهنگستان زبان و ادب فارسى است.
ــر روزنامه هاى  ــالوه ب ــن كه ع ــا بيان اي ــادل ب حدادع
ــتانى، خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى  سراسرى و اس
ــد افزود:   ــده ان ــركت داده ش ــن ارزيابى ها ش هم در اي
ــان خاصى كه  ــز به دليل زب ــى را ني روزنامه هاى ورزش
ــود به صورت جداگانه بررسى و  ــتفاده مى ش در آنها اس

ارزيابى كرده ايم.
وى تاكيد كرد: از سوى فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى  
براى همكارى با مطبوعات اعالم آمادگى مى كنم و ما اين 

آمادگى را داريم كه دوره هاى آموزش نگارش، ويرايش 
و غيره را براى رسانه ها برگزار كنيم.

ــانه  ــاور عالى مقام معظم رهبرى با بيان اين كه رس مش
ــاخص است  به ويژه مطبوعات در هر جامعه يك نماد ش
ــالمت يا بيمارى باشد  كه ضربان آن مى تواند نشانه س
ــيارى از آرمان ها ــاخص بس ــات ش ــه داد: مطبوع ادام

 است.
ــه  اولي ــداف  اه از  آزادى  ــرد:  ك ــد  تاكي وى 
ــن  ــم تري ــى از مه ــه يك ــوده ك ــالمى ب ــالب اس انق
ــات مطبوع ــرايط  ش ــى  ارزياب ــاى  ه ــاخص  ش

 است.
ــى  با بيان اين مطلب كه  رييس فرهنگستان ادب فارس
ــت افزود: آزادى  رسانه شاخصى براى قانون مدارى اس
بدون قانون و قانون بدون آزادى، معنا ندارد و اين ها دو 

روى يك سكه هستند.
ــتگيرى از چند تن از روزنامه نگاران  وى با اشاره به دس
اذعان داشت: اين موضوع مورد انتقاد برخى قرار گرفت. 
ــتم ولى با توجه به  ــتگيرى موافق نيس بنده با نفس دس
شرايط حساس منطقه و كشور به دليل توطئه هاى رژيم 
ــت جلوى توطئه دشمن و  ــتى دارد الزم اس صهيونيس

سوء استفاده از روزنامه نگاران را بگيريم و هوشيار باشيم.
ــمندانه و  ــت اين پروژه را هوش  وى از قوه قضائيه خواس
ــى كند و اگر اتهامات آنها ثابت شد برخورد  دقيق بررس

قانونى صورت گيرد.
صاحب اصلى اين نمايشگاه مطبوعات و رسانه ها هستند

ــالمى  ــاد اس معاون امور مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارش
ــگاه  ــن آيين گفت:  صاحب اصلى اين نمايش در ادامه اي

مطبوعات و رسانه ها هستند.
ــك هفته  ــه در ي ــن ك ــا بيان اي ــى ب ــين انتظام  حس
ــاالنه  ــى س ــاهد گردهماي ــگاه ش ــزارى نمايش برگ
ــه فرصتى  ــت: اين هفت ــان داش ــا بوديم اذع ــانه ه رس
ــود ارتباط   ــان خ ــا با مخاطب ــانه ه ــت كه همه رس اس
ــود را  ــانه خ ــورد عملكرد رس ــند و بازخ ــته باش داش

دريافت كنند.
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــى وزي ــور مطبوعات ــاون ام مع
ــرمايه  ــن كه بايد تالش كنيم س ــالمى با تاكيد بر اي اس
ــم  ــى بداري ــر گرام ــدى ت ــى را ج ــان و ادب فارس زب
ــگاه مطبوعات ــال نمايش ــعار امس ــرد: ش ــح ك تصري

ــووالنه است كه هيچ فرآيندى   نقد منصفانه، پاسخ مس
بهتر از اجراى قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات

نيست.
ــاى حاكميتى و  ــتگاه ه ــه دس ــرد: هم ــح ك وى تصري
ــه دهند و  ــات دولتى ارائ ــد خدم ــش خصوصى باي بخ
ــاد  ــكار فس ــفافيت مى توانيم به جنگ آش ــاد ش با ايج

برويم.
نمايشگاه مطبوعات خانواده پذيرتر شده است

رييس انجمن مديران مسوول روزنامه هاى غيردولتى در 
ادامه اين آيين گفت: نمايشگاه مطبوعات در كنار توسعه 
معنادار در مقايسه با سال هاى گذشته، خانواده پذيرتر

 شده است.
ــزارى  ــتن برگ ــكوه دانس ــن باش ــى، ضم ــى وكيل عل
ــت:  گف ــات  مطبوع ــگاه  نمايش از  دوره  ــن  اي
ــادار  ــعه معن ــار توس ــات در كن ــگاه مطبوع نمايش
ــكوه بيشترى ــته، با ش ــال هاى گذش ــه با س در مقايس

 برگزار شده است.
وى خاطرنشان كرد: اين دوره نمايشگاه خانواده پذيرتر 

شده است.
ــى تصريح كرد: ــاى غيردولت ــس انجمن روزنامه ه ريي
 اميد است در سال آينده پرانرژى تر حضور داشته باشيم 
ــى متفاوت با  ــال از لحاظ كمى و كيف ــگاه امس و نمايش
ــته بود اما غيبت تعدادى از رسانه هاى  سال هاى گذش
ــخصه دليل آن برايم قابل  ــتيم كه به ش قديمى را داش

هضم نيست.
وى اضافه كرد: بهترين فرصت براى ارائه نقد، نمايشگاه 
ــت يكى از تفاوت هاى نمايشگاه امسال،  مطبوعات اس
گام هاى عملى در جهت رهايى حوزه هاى تصدى گرى 

و پاعقب گذاشتن بخش دولتى بود. 
ــينى از مدت ها پيش خود را نشان  تجلى اين عقب نش
داده و ما هم در طرح رتبه بندى مطبوعات به جاى اينكه 
توسط دولت انجام شود متكى به شاخص هايياست كه در 

كارگروه توسعه ى مطبوعات انجام خواهد شد.
ــدى مطبوعات براى  ــرح جامع رتبه بن وى از تدوين ط
ــت  ــرد: مجموع سياس ــر داد و عنوان ك ــار خب اولين ب
ــه خصوص  ــال ب ــگاه امس ــده در نمايش ــاى اجراش ه
ــا، ــتان ه ــى و شهرس ــش خصوص ــه بخ ــف ب تخفي

 سياست هاى خوبى بود.
ــى تصريح كرد:  ــاى غيردولت ــس انجمن روزنامه ه ريي
ــم در كميته اى  ــگاه ه برترين هاى اين دوره از نمايش
انتخاب شده اند كه مسووالن تشكل هاى صنفى در آن 

حضور داشتند.

مشاور عالى مقام معظم رهبرى در آيين اختتاميه نمايشگاه مطبوعات:

آزادى بدون قانون و قانون بدون آزادى معنا ندارد
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ــتن رد پايى از خود چنان  ــته و بدون به جاى گذاش غرب آهسته آهس
ــت كه ديگر عطر غربت فرهنگ ايرانى  در ذهن بچه ها خانه كرده اس
از دنياى كودكان هم استشمام نمى شود. گويى رستم و سهراب ها به 
ــده اند.چند سالى است كه توليدات و  خاطره ها پيوسته و  فراموش ش
محصوالت فرهنگى از جمله كتاب ها و نوشت افزارها نيز ديگر رنگ و 
بوى قديم ها را نمى دهند و مثل گذشته خاطرات شيرينى كه در ذهن 
ها براى هميشه ماندگار مى ماند را تداعى نمى كنند. ديگر انگار قصه 
گذشت و فداكارى دهقان فداكار،كهنه و از خاطره ها پاك شده و باب 
ــتاز قهرمان دنياى كودكانه بچه هاى عصر ما در ميدان  اسفنجى پيش
زمان يكه تازى مى كند. چرا كه پاى تهاجم فرهنگى به دنياى آنها نيز 

باز و جهان كوچك آنها پر شده است از تصاوير و داستان هاى غربى. 
محو ارزش هاى بومى در مجالت كودكان

ــتمين و يكمين  ــت كه در بيس ــاى جديد حاكى از اين اس و اما خبره
ــالى ــتان مص ــه در شبس ــا ك ــات و خبرگزارى ه ــگاه مطبوع نمايش

ــودكان نيز  ــالت ك ــيارى از مج ــت ، بس ــى (ره)  برپاس ــام خمين  ام
ــز ترويج  ــالت ني ــى از اين مج ــفانه برخ ــا  متأس ــد. ام ــور دارن حض
ــوى كامال غربى  ــبك و ب ــاى غربى با س ــگ و كاراكتره دهنده فرهن
ــى خودمان از  ــاى بوم ــتان ه ــگار ديگر داس ــتند و ان و اروپايى هس
ــدارد. اين امر  ــودكان ن ــدارى حتى بين ك ــت و خري رونق افتاده اس

ــودكان و نوجوان  ــى ك ــن نيازهاى اطالعات ــه تأمي ــت ك در حالى اس
ــت و آنها ــرفته اس ــورهاى پيش ــى از مباحث مهم پيش رو در كش يك

ــراى توليد  ــق نيازهاى كودكان ب ــرمايه گذارى هاى كالنى را طب س
ــى گيرند و  ــان در نظر م ــداف و آرمان هاى ش ــتاى اه محتوا در راس
ــم نگاهى  ــدك تامل و ني ــا و ان ــى از غرفه ه ــوى برخ ــور از جل با  عب
ــاى غربى و  ــگ و لعاب ه ــى تصاوير با رن ــوش رقص ــه آن متوجه خ ب
ــى از مجله ها  ــى و بيگانه در برخ ــن هاى اروپاي كاراكترهاى انيميش

مى شويم.
ــاهكارهاى برخى از ــاله فقط به اينجا ختم نمى شود و از ديگر ش مس

غرفه ها  فروش كتاب باب اسفنجى آن هم با موضوع كتاب هايى براى 
ــناخت رنگ ها، تقويت عضالت دست  افزايش مهارت رنگ آميزى، ش

وافزايش هماهنگى با چشم و ذهن و ايجاد ذهن خالق است.
ــاله ذهن ما را مشغول مى كند، اين  اما سوالى كه در پيرامون اين مس
است كه مسئوالن به ويژه مسووالن فرهنگى و اهالى قلم تا چه ميزان 

در توليدات خود نيازهاى كودكان ايرانى را مد نظر قرار مى دهند؟ 
ــوان به جاى پرداختن به فرهنگ  چرا كتاب ها و مجالت كودك و نوج
ــازى از دنياى بيگانه مى پردازند؟ آيا واقعا در  بومى ايرانى به تصوير س
ــا كمبود نيرو  ــودك و نوجوان ب ــرى كتاب و مجالت ك حوزه تصويرگ

وكارشناس متخصص مواجه هستيم؟

ــه عقيده خودم هنوز  بازيگر نقش بيژن در مجموعه «كيميا» گفت: ب
نقشم در سريال شروع نشده است و اصل بازى بيژن پس از آزادى اش 

از زندان اتفاق مى افتد.
«روح اله كمانى» در گفت وگو با خبرگزارى فارس گفت: به عقيده خودم 
هنوز نقشم در سريال «كيميا» شروع نشده است چراكه اصل بازى بيژن 

پس از آزادى اش از زندان اتفاق مى افتد.
ــت كه ما به ازاى  وى ادامه داد: بيژن  در حقيقت يك مبارز انقالبى اس

بيرونى اش اوايل انقالب و آن دوران بسيار ديده شده است.
ــا مى گويند حضور اين  ــريال «دولت مخفى» افزود:  برخى ه بازيگر س
شخصيت به نسبت ساير شخصيت هاى سريال كم رنگ تر است، اما من 
بر اين باور هستم كه نقش بايد طورى باشد كه در روند قصه تاثيرگذار 
ــت كه يك بازيگر هر لحظه و در هر سكانس بازى  باشد و اين مهم نيس
داشته باشد.كمانى ادامه داد:  دقيقا اين موضوع مصداق بارز شخصيت 
ــريال حضور ندارد، باز هم در  ــت چراكه وقتى هم كه او در س بيژن اس
ــبرد روند قصه تاثير مى گذارد و مادر و دايى اش مدام از او حرف  پيش
مى زنند.اين بازيگر با اشاره به شخصيت بيژن نيز گفت: بيژن شخصيتى 
چندوجهى دارد كه همين موضوع براى من به عنوان بازيگر جذابيت 

داشت و به اين دليل كه كارى صرفا سياسى نبود، دوستش داشتم.
ــت  ــت: يادم هس وى درباره عالقه اش به آثار تاريخى معاصر بيان داش
ــين پاكدل به  بعد از بازى در نمايش «حضرت واال» به كارگردانى حس

مطالعه آثار تاريخى عالقه بسيارى پيدا كردم و در ادامه با مطالعاتى كه 
ــتم به راحتى توانستم با اين نقش  خودم درباره اين برهه از تاريخ داش

آشنا شوم.
بازيگر سريال «حس سوم» افزود: هميشه نشان دادن اين شخصيت ها 
در تلويزيون شعارى مى شود و من هم تمام تالشم را به كار بستم تا براى 

بازى كردن اين شخصيت از اين موضوع به دور باشم.
ــه  ــايبرى» ك ــريال «س ــن، در س ــر اي ــالوه ب ــه داد:  ع وى ادام
ــام دهد،بازى  ــر ن ــد» تغيي ــما را مى بينن ــا ش ــت به «آنه ممكن اس
ــبكه يك  ــت از ش ــرار اس ــم ق ــن اطالعات ــق آخري ــه طب ــردم ك ك
ــى  ــرگ طبل ــايش» و «م ــر «آرامس ــود. دو تئات ــش ش ــيما پخ س
ــينمايى  ــم س ــرا و فيل ــت اج ــده» را در نوب ــداش بلن ــه ص ــت ك اس

«به ترتيب شماره» را به تازگى بازى كردم.
ــياه» درباره آثار پليسى بيان داشت: هميشه  بازيگر سريال «هوش س
ــود، اما بايد  ــيارى مى ش ــى هزينه هاى بس ــاختن آثار پليس براى س
ــبت به هزينه اى كه براى ساختش شده  ــايبرى نس ــريال س بگويم س
ــريال بيشتر درباره پليس  است، سريال سر و شكل دارى است. اين س
ــريال به مردم آموزش  ــگيرى و فكرى است، براى مثال در اين س پيش
ــود را به صاحب  ــول،كارت عابر بانك خ مى دهند كه براى پرداخت پ
مغازه تحويل ندهيد و خودتان كارت را داخل دستگاه خودپرداز وارد 

كنيد.

كمانى: 

نقشم در «كيميا» به اوج نرسيده است
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چهارمحال وبختيارى باسطح زيركشت حدود شش هزار 
هكتار و توليد متوسط ساالنه 200 هزار تن سيب زمينى، 
ــدان، كرمان،  ــتان هاى اردبيل، اصفهان، هم پس از اس
ــور در توليد اين  ــم كش ــتان در رده هفت فارس و كردس

محصول قرار دارد.
ــتان  ــن اس ــى در اي ــيب زمين ــول س ــت محص برداش
ــان ادامه  ــا پايان آب ــهريور آغاز و ت ــاله از اواخر ش هر س
ــول در  ــن محص ــت اي ــا اوج برداش ــن روزه دارد و اي
ــن ــتان بروج ــوص در شهرس ــه خص ــتان ب ــزارع اس م

 است.
ــاورزى چهارمحال و  ــاد كش ــازمان جه بنابرگزارش س
ــيب زمينى اين  ــدود 70 درصد محصول س بختيارى ح

استان در شهرستان بروجن توليد مى شود.
ــارى از  ــال و بختي ــى كاران چهارمح ــيب زمين س
ــت  ــگام برداش ــول در هن ــن محص ــن اي ــت پايي قيم
ــد و  ــه دارن ــت گالي ــل قيم ــش دالالن در تقلي و نق
ــاورزان ــا كش ــده ت ــث ش ــاله باع ــن مس ــد اي معتقدن

ــت   نتوانند هزينه توليد محصول را از محل فروش به دس
آورند.

كشاورزان سيب زمينى كار چهارمحال وبختيارى حمايت 
ــتار ــكل را خواس ــووالن براى برون رفت از اين مش مس

 شدند.
ــت: اكنون  ــى كار اظهار داش ــيب زمين ــاورز س يك كش
ــا  ــازار ب ــى در ب ــيب زمين ــرم س ــر كيلوگ ــت ه قيم
ــت  ــزار ريال اس ــا 20 ه ــن 10 ت ــه كيفيت بي ــه ب توج
ــود را با  ــى كاران محصول خ ــيب زمين ــى كه س در حال
ــته  ــال، بس ــزار ري ــج ه ــا پن ــرم دو ت ــت هركيلوگ قيم
ــزارع  ــدى در م ــى تولي ــيب زمين ــت س ــوع كيفي به ن

مى فروشند.
ــود محصول  ــن روزها س ــزود: اي ــا كريمى اف محمدرض
ــران و  ــطه گ ــده به جيب واس ــى توليد ش ــيب زمين س
ــوالت بر  ــان حاصل از محص ــرت زي دالالن رفته و حس
ــاورزان ــد كش ــه عاي ــى نتيج ــت ب ــه و زحم ــاد رفت ب

 مى شود.
ــط  ــى اين محصول توس ــد تضمين ــه وى، خري ــه گفت ب
ــه هزار ريال  ــاورزى نيز به ازاى هر كيلوگرم س جهادكش
ــد تا پول آن  ــه ماه طول مى كش ــت و گاهى حتى س اس

به كشاورزان پرداخت شود. 
ــيب زمينى كار ديگرى، با تاييد موارد عنوان  كشاورز س
ــه هاى توليد  ــه به تحميل هزين ــده، ادامه داد: با توج ش
ــانى،  ــرژى، نيروى انس ــاى ان ــامل حامل ه محصول ش
ــيب زمينى كاران  ــاده ها، س ــاير نه آب، زمين، كود و س
غير از زحمت بى حاصل، سودى از كاشت محصول كسب 

نمى كنند.

ــر  ــاى اخي ــال ه ــت: درس ــى گف ــت اهللا اعالي عناي
ــاى پى در  ــالى ه ــش هزينه ها، خشكس ــر افزاي عالوه ب
ــورى  ــع آب، افزايش ش ــش مناب ــث كاه ــز باع ــى ني پ
ــده  ــزان توليد ش ــع آن كاهش مي ــه تب ــاك و ب آب و خ

است.
ــاورزان  ــش هزينه ها، كش ــود افزاي ــه وى، با وج به گفت
ــد  ندارن ــوالت  محص ــت  قيم ــن  تعيي در  ــى  نقش
و در اين بين نقش واسطه ها در تعيين قيمت پررنگ تر از 

ساير بخش هاست.
ــكل  ــك مجموعه و تش ــل نبود ي ــت: به دلي اعاليى گف
ــا خارج  ــطه ه ــول، واس ــد محص ــراى خري ــجم ب منس
ــول  ــرده و محص ــل ك ــى عم ــار و ضوابط ــر معي از ه
ــدارى و  ــت خري ــل قيم ــه حداق ــاورزان ب را از كش
ــدگان ــرف كنن ــت مص ــه دس ــت ب ــر قيم ــا حداكث ب

 مى رسانند.
ــاورزى، نبود  ــان بخش كش ــى كارشناس به اعتقاد برخ
ــاورزى  ــد در بخش كش ــاى توانمن ــكل و تعاونى ه تش
ــاماندهى كند ــا را س ــه و تقاض ــازار عرض ــتان كه ب اس

ــب محصوالت، فقدان صنايع  ــته بندى مناس  و نبود بس
ــع درخريد  ــى اين صناي ــدى و تبديلى و ناتوان ــته بن بس
ــار الزم ــود اعتب ــد و نب ــكالت تولي ــوالت، مش محص
ــت ــت، داش ــزه كاش ــات مكاني ــام عملي ــراى انج  ب

ــد از جمله  ــاى تولي ــراى كاهش هزينه ه ــت ب  و برداش
ــطه ها ميدان دار  ــده تا واس ــت كه باعث ش مسايلى اس

باشند.
ــع تبديلى و  ــد: فقدان صناي ــان مى گوين اين كارشناس
ــض  ــده دالالن نب ــث ش ــد باع ــاى توانمن ــى ه تعاون
ــت گيرند  ــى را به دس ــى و زراع ــوالت باغ ــازار محص ب
ــداران و زارعان  ــن از باغ ــا قيمت پايي ــوالت را ب و محص
ــت مصرف كننده ــود به دس ــدارى و با چند برابر س خري

 برسانند.
به گزارش ايرنا، توليد هر كيلوگرم سيب زمينى در ايران 
به غير از ساير نهاده هاى مورد نياز تنها بين 200 تا 250 
ليتر آب مصرف مى كند كه اساسا قابل مقايسه با درآمد 
حاصل از آن نيست، به همين دليل كارشناسان كشاورزى 
ــده محصوالتى مانند ذرت،  كشت و صادرات كنترل نش
ــيب زمينى را صادرات بى رويه آب مجازى  هندوانه و س

مى نامند.
ــازمان جهاد كشاورزى  معاون بهبود توليدات گياهى س
ــال زراعى جارى در  ــال و بختيارى گفت: در س چهارمح
ــتان، سيب زمينى  ــش هزار و 200 هكتار از مزارع اس ش
ــيب زمينى در استان  ــد كه 220 هزار تن س ــت ش كش

برداشت شد.
ــى از اين محصول به عنوان  حميد رضا دانش گفت: بخش

بذر براى كشت سال آتى ذخيره سازى مى شود و مابقى 
آن روانه بازار مصرف ساير استان ها و يا به خارج از كشور 

صادر مى شود. 
ــات فراورى  ــازار فروش و امكان ــتن ب وى ادامه داد: نداش
ــتان ــى كاران اس ــيب زمين ــكل س ــن مش ــم تري مه

 است.
ــيب  ــاورزان س ــى از كش ــش، بخش ــه دان ــه گفت ب
ــه در  ــتند ك ــك هس ــرده مال ــتان خ ــى كار اس زمين
ــى ــيب زمين ــارى س ــا دو هكت ــك ي ــاى ي ــن ه زمي

ــد  ــرى تولي ــول كمت ــن محص ــد، بنابراي ــى كارن م
ــته بندى محصول  ــادر به درجه بندى و بس مى كنند و ق
ــود را به فروش  ــى توانند محصول خ ــتند و نم خود نيس

برسانند.
ــازمان جهاد كشاورزى  معاون بهبود توليدات گياهى س
ــيب زمينى به  ــد تضمينى س ــرح خري ــتان افزود: ط اس
ــن نهاد اجرا  ــط اي ــه هزار ريال توس ازاى هر كيلوگرم س
ــزار و 500 ريال  ــه يكه ــان اينك ــش با بي ــود. دان مى ش
ــاورزان پرداخت مى  ــه كش ــيب زمينى ب يارانه خريد س
ــول خود را  ــيب زمينى كاران محص ــود، گفت: اگر س ش
ــزار ريال  ــش ه ــورت) كنند به قيمت ش دانه بندى(س

خريدارى مى شود.
ــراورى و صنايع تبديلى  ــاخت هاى ف به گفته وى، زيرس
ــبت به ديگر كشورها  محصوالت كشاورزى در ايران نس

ضعيف است.
ــاى  ــكل ه ــا و تش ــه ه ــرد: اتحادي ــح ك ــش تصري دان
ــكالت كشاورزان  ــاورزى مى تواند بخش اعظم مش كش
ــت محصول  ــكالت برداش ــت و مش از جمله الگوى كش
ــح از  ــت صحي ــت الگوى كش ــا رعاي ــا ب ــع كند ت را رف
ــرى  ــوالت جلوگي ــى محص ــه برخ ــى روي ــت ب كش

شود.
ــاورزان  ــز كش ــوارد ني ــى م ــزود: در برخ ف وى ا
ــن بودن  ــل پايي ــود را به دلي ــدى خ ــوالت تولي محص
ــت  ــه در نهاي ــد ك ــى كنن ــروش م ــش ف ــد پي درآم
ــب دالالن  ــه جي ــده ب ــد ش ــول تولي ــود محص س

مى رود.
ــه ظرفيت  ــاى فنى ب ــك انباره ــم اين ــت: ه دانش گف
ــاورزان  ــت تا كش ــتان آماده اس ــن در اس يكصد هزار ت
سيب زمينى كار محصوالت خود را براى نگهدارى به آنها 

تحويل دهند.
ــك  ــش از ي ــارى بي ــال وبختي ــاالنه در چهارمح س
ــى، زراعى،  ــوالت باغ ــن محص ــزار ت ــون و 500 ه ميلي
ــت  ــطح زيركش ــود و س ــيالتى توليد مى ش ــى و ش دام
ــردار  ــره ب ــزار به ــا 66 ه ــار ب ــزار هكت ــتان 270 ه اس

است.

خبر

ــه آمريكا  ــد هرگز ب ــه نباي ــان اينك ــهركرد با بي ــت ش ــام جمعه موق ام
ــا ارزش خاورميانه ــع غنى و ب ــه دنبال مناب ــرد، گفت: آمريكا ب اعتماد ك

 است.
حجت االسالم سيد ابوالحسن فاطمى در خطبه هاى اين هفته نماز جمعه 
ــهركرد با بيان اينكه آمريكا به دنبال منابع غنى خاورميانه است، اظهار  ش
داشت: منابع بزرگ نفت و معادن با ارزش بسيارى در خاورميانه وجود دارد 

كه آمريكا به دنبال اين منابع است.
ــاى  ــب كارى ه ــا و فري ــه ه ــخ توطئ ــول تاري ــرد: در ط ــوان ك وى عن
ــاد  ــكا اعتم ــه آمري ــد ب ــت و نباي ــده اس ــت ش ــه ثاب ــر هم ــكا ب آمري

شود.
حجت االسالم سيد ابوالحسن فاطمى عنوان كرد: آنها از همه ظرفيت ها و 
توطئه ها و فريب كارى ها استفاده مى كنند تا به اهداف شوم خود برسند و 
آمريكا ظالمى بسيار بزرگ است كه اعتماد كردن به آن آينده ناگوارى براى 

دولت و هر ملتى رقم مى زند.
امام جمعه موقت شهركرد اظهار داشت: بايد از توانمندى ها و ظرفيت هاى 
كشور استفاده كرد و در مسير خودكفايى و توسعه كشور گام برداشت و نياز 

به محصوالت خارجى را كم كرد.
ــه اقتصاد  ــه داد: توجه ب ــن فاطمى ادام ــيد ابوالحس ــالم س حجت االس
ــور را حل مى كند و راه توسعه كشور را  مقاومتى مشكالت اقتصادى كش

سرعت مى بخشد.
امام جمعه موقت شهركرد گفت: بايد سياست هاى اقتصاد مقاومتى بيش 
از پيش مورد توجه قرار گيرد و تالش شود كه در اين مسير گام هاى جدى 

برداشته شود.
وى در ادامه با اشاره به هفته كتاب و كتابخوانى، عنوان كرد: بايد تالش كنيم 
ــعه پيدا كند چرا كه مطالعه و باال بودن  فرهنگ كتابخوانى در جامعه توس

سرانه مطالعه سرعت توسعه كشور را شتاب مى دهد.
ــهركرد گفت: تالش كنيم كه فرزندان مان با فرهنگ  امام جمعه موقت ش
كتابخوانى بيشتر انس بگيرند و خواندن كتاب هاى مختلف در هفته براى 

آنها عادت شود.

آمـــريكا
 به دنبال منابع غنى خاورميانه است

مدير سود دسترنج سيب زمينى كاران را دالالن مى برند

آگهي ابالغ 
نظربه اينكه روح اله صالحپورفرزند عليرضامالك ششــدانگ پالك 
48 باستثناء ثمنيه اعياني يك دانگ آن واقع دربلغان هفتاداصلي بخش 
يك شــهرضا در اجراي  تبصره يك ماده 105آييــن نامه اصالحي 
قانون ثبت خواستارپرداخت بهاء ثمنيه اعياني يك دانگ مشاع ازپالك 
فوق راشده اســت كه بهاء ثمنيه اعياني يك دانگ مشاع فوق طبق ثبت 
دفترامالك بنام اويس توانامي باشــدكه موضوع جهت ارزيابي بهاء 
ثمنيه اعياني يك دانگ مشاع توسط كارشناس رسمي دادگستري طي 
شمارة 51145 / 09 / 1394 – 21 / 3 / 94 به كانون كارشناس رسمي 
ودادگستري استان اصفهان اعالم كه كانون مذكور طي نامةشمارة 
02 / 4405 / 112 مورخه 21 / 06 / 94  و 21 / 100 – 7 / 7 / 94 باارسال 
گزارش ارزيابي مبلغي بــراي ثمنيه اعياني مربوطــه درنظرنگرفته 
اســت لذادراجراي تبصره يك ماده 105 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت درروزنامه زاينده رودآگهي مي شود تا ذينفع ( اويس توانا 
) درصورتيكه مدعي تضييع حقي ازخودميباشــد ظرف مدت يك ماه 
پس از انتشارآگهي مي تواندبه دادگاه صالحه مراجعه نمايدوگواهي 
طرح دعوي رابه اين اداره ارائــه نمايدهرگاه ظرف مدت مقرر گواهي 
طرح دعوي ارائه نشوداداره ثبت اسنادشهرضانسبت به حذف بهاء 
ثمنيه اعياني اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهي طرح دعوي 
درمدت مذكورحذف استثناء بهاء ثمنيه اعياني موكول به حكم نهايي 
دادگاه مي باشد. تاريخ انتشــار:1394/8/24  ميرمحمدي رئيس ثبت  

اسنادوامالك شهرضا
ابالغ وقت رسيدگى

8/551  نظر به اينكه در پرونده  كالســه 93-1984 بنا به درخواست 
آقاى محسن گلستانفر با وكالت خانم اسفندى به طرفيت آقاى حسين 
ابن نصيربــا موضوع الزام به انتقال ســند با توجه بــه ارجاع امر به 
كارشناسى و وصول نظريه كارشناسى لذا بدينوسيله به خواندگان 
فوق الذكر كه مجهول المكان مى باشــند اخطار مى گردد. ظرف يك 
هفته جهت رويت نظريه كارشناسى و اعالم نظر به ادرس ذيل مراجعه 
نماييد : اصفهان خ آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراهاى حل اختالف 
اصفهان. م الــف 22991 مدير دفتر شــعبه 9 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
اخطاريه

8/552  شــماره پرونده  93-932  ش 6  1- فاطمه قاسمى 2- نرجس 
السادات حســينى 3-  فخر السادات حســينى 4- سيد جالل حسينى 
5-  سيد محسن حســينى همگى مجهول المكان محل حضور شعبه 
6 شــوراى حل اختــالف اصفهان واقــع در خ ســجاد خ ارباب وقت 
حضور : ظرف يك هفتــه پس از رويت ســاعت ادارى علت حضور : 
در خصــوص رويــت نظريــه كارشناســى در وقــت مقــرر بــه 
شعبه مراجعه شــود . م الف 22963 مدير دفتر شعبه 6 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/538د ر خصوص پرونده  كالســه 94-1133 خواهان آقاى حسن 
رستميان كرمانى با وكالت آقاى مهدى لطف اهللا خواجويى  دادخواستى 
مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفيت  1- فرحناز 2- فريناز 3- مهناز 
4- گلناز 5- مصطفى  همگى صديقى  تقديم نموده است. وقت رسيدگى 
براى شنبه مورخه 94/9/28 ســاعت 11 صبح تعيين گرديده است. 
با توجه به مجهول المكان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، 

تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و 
نســخه ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايــد. در صورت عدم 
حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميــم مقتضى اتخاذ 
مى شــود. م الف 22993 مدير دفتر شــعبه 9 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/537د ر خصوص پرونده  كالسه 940822 خواهان آقاى غالمرضا 
كيوانداريان  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى احمد رضا 
صادقيان لودريچه  تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى شنبه 
مورخه 94/9/28 ســاعت 9/30 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشــر، تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى  
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عــدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 
22988 مدير دفتر شعبه 11 مجتمع شــماره 2  شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/536  در خصوص پرونده  كالســه 731/94 خواهان آقاى اصغر 
كريمى  دادخواســتى مبنى بــر مطالبه به طرفيت آقــاى رضا امينى 
تهرانى  تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى شنبه مورخه 94/9/28 
ساعت 16/30 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر مــاده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى مراتــب  در جرايد منتشــر، تا خوانده قبــل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شــماره 2 شــوراى حــل اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــى 
 دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمايــد. در صورت عــدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.

 م الف 22970 مدير دفتر شــعبه 16 مجتمع شــماره 2  شوراى حل 
اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
8/535  در خصوص پرونده  كالســه 723/94  خواهان آقاى رسول 
مرادى قهفرخى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى حمد اهللا 
اكبرى  تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/29 ساعت 
17/30 تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 22972 مدير دفتر شــعبه 16 مجتمع شماره 2  

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/534  در خصوص پرونده  كالســه 722/94  خواهان آقاى رسول 
مرادى قهفرخى  دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى حمد اهللا 
اكبرى  تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/29 ساعت 
17 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 

تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف 22971 مدير دفتر شعبه 16 مجتمع شماره 2  شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/533  در خصوص پرونده  كالســه 948/94  خواهان آقاى محسن 
عباسى  دادخواســتى مبنى بر مطالبه 50/000/000 ريال به انضمام 
مطلق خســارات به طرفيت آقاى فرهاد فوالدگر  تقديم نموده اســت. 
وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/29 ساعت 11 صبح تعيين گرديده 
است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 
23015 مدير دفتر شعبه 33 مجتمع شــماره 2  شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/520  در خصوص پرونده  كالسه 940810خواهان آقاى حميد رضا 
كاجى حقيقى  دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفيت آقاى  
1- عليرضا زمانى راد فرزند طلب 2- مرتضى شهبازى فرزند احمد 
تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى مورخه 94/9/29 ساعت 9/30 
صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى 
مراتب  در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف 23014 مدير دفتر شــعبه 33 مجتمع شماره 2  

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/521  در خصوص پرونده  كالسه 940814  خواهان زهره شاكران  
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال ســند خودروى سوارى 90L به 
شــماره انتظامى 13-963 ل 54  و مطلق خســارات به طرفيت آقاى 
مجتبى وحدت فر  و ليال محمدى تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى 
براى مورخه 94/9/29 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده  رديف دوم حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 
23013 مدير دفتر شعبه 33 مجتمع شــماره 2  شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/523  در خصوص پرونده  كالسه 794/94  خواهان آقاى عليرضا 

احمدى  دادخواســتى مبنى بر مطالبــه به طرفيت آقاى ســماح نژاد 
تقديم نموده است. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/29 ساعت 16 
تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف 22999 مدير دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2  شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/524  در خصوص پرونده  كالســه 940824  خواهان اكرام نظرى  
دادخواســتى مبنى بر مطالبه 10/000/000 ريال بــه انضمام مطلق 
خســارات  به طرفيت آقاى امين محمودى تقديم نموده اســت. وقت 
رسيدگى براى مورخه 94/9/30 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است. 
با توجه به مجهول المكان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 
23012 مدير دفتر شعبه 33 مجتمع شــماره 2  شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/525  در خصوص پرونده  كالســه 940823  خواهان آقاى مهدى 
شــيروانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى احد نادرى  
تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى مورخه 94/9/30 ســاعت 
10/30 صبح تعيين گرديده اســت. با توجه به مجهــول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنــى مراتب  در جرايد منتشــر، تــا خوانده قبل از وقت رســيدگى
 بــه ايــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــداى خيابــان آتشــگاه
 مجتمع شــماره 2 شــوراى حــل اختــالف مراجعه و نســخه ثانى  
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عــدم حضور وقت 
رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف 
23016 مدير دفتر شعبه 33 مجتمع شــماره 2  شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/522  در خصوص پرونده كالسه 940893  خواهان آقاى محسن 
گلستانفر با وكالت خانم اسفندى دادخواســتى مبنى بر تاييد و تنفيذ 
صلح نامه  به طرفيت آقاى حسين ابن نصير  تقديم نموده است. وقت 
رسيدگى براى مورخه 94/9/29 ســاعت 8/30 صبح تعيين گرديده 
است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب  در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى  دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صــورت عدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م 
الف 22992 مدير دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2  شوراى حل اختالف 

اصفهان
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رييس جهاد دانشگاهى گفت: تا پايان سال جارى استارت كار مجتمع 
فناورى جهاددانشگاهى در زمينه الكترونيك قدرت و الكترومكانيك 

زده مى شود.
حميدرضا طيبى در خصوص مجتمع هاى فناورى گفت: ما پيشنهاد 
ــه حوزه معاونت اول رييس جمهورى  ايجاد مجتمع هاى فناورى را ب

داده ايم و آنها از كليت موضوع استقبال كردند.
ــنجى اقتصادى ايجاد اين  ــت كه گزارش امكان س وى افزود: قرار اس
مجتمع هاى فناورى را تهيه كنيم تا  اطالعاتى از حجم بازار و ميزان 

سرمايه گذارى مورد نياز براى همكارى ها به دست بيايد.
وى با بيان اينكه گزارش امكان سنجى را تا دو الى سه ماه آينده تدوين 
خواهيم كرد، اظهار داشت: تهيه اين گزارش كار سخت و پيچيده اى 
است چراكه حجم اين كار بزرگ و هزينه بر است. به گفته وى، بعد از 

تهيه و تدوين گزارش امكان سنجى به دولت ارائه خواهد شد.
ــتارت  ــال اس ــت: پيش بينى مى كنيم كه تا پايان س وى تاكيد داش
ــت در زمينه الكترونيك قدرت و  كار اين مجتمع فناورى كه قرار اس

الكترومكانيك فعاليت كند، زده شود.
ــه توانايى مالى  ــازمان ك ــن با چندين س ــه داد: همچني طيبى ادام
ــرمايه مجتمع فناورى داشتيم و اين  دارند مذاكراتى براى تامين س

سازمان ها براى سرمايه گذارى، اعالم آمادگى كرده اند.
ــك مجتمع فناورى نزديك به يك  وى با تاكيد بر اينكه براى ايجاد ي
ــان كرد: در هر كدام از اين  ميليارد تومان بودجه نياز است، خاطرنش
مجتمع ها چندين  فعاليت از جمله ساخت دكل هاى حفارى انجام 
ــع فناورى را راه اندازى  مى گيرد. وى با بيان اينكه قرار بود 5 مجتم
كنيم، اظهار داشت: به دليل اينكه راه اندازى 5 مجتمع نياز به منابع 
مالى زيادى دارد به همين دليل فعال در صدد راه اندازى يك مجتمع 
ــگاهى افزود: پيش بينى مى كنيم در يك  هستيم. رييس جهاددانش
مجتمع فناورى حداقل بين 8 تا 22 شركت دانش بنيان مستقر شوند.

ــت: البته بايد دولت هم در تامين بازار محصوالتى  طيبى تاكيد داش
ــركت هاى دانش بنيان اين مجتمع فناورى توليد مى شود  كه در ش

كمك كند و تعهد بدهد.

ــمارت فون ها را براى  ــده كه كار با اس  صفحه كليد جديدى عرضه ش
سالمندان تسهيل مى كند. 

ــروزى در  ــرفته ام ــده و پيش ــاى پيچي ــون ه ــمارت ف ــا اس كار ب
ــن دليل  ــد به همي ــر مى رس ــوار به نظ ــى دش ــالمندان كم نگاه س
ــمند ــى هاى هوش ــالمندان ترجيح مى دهند از گوش ــيارى از س بس

 استفاده نكنند. گجت جديدى با نام EziSmart عرضه شده كه در واقع 
صفحه كليد متحركى است كه روى اسمارت فون هايى با پلتفورم هاى 
ــده و قابليت هاى جديدى را در اختيار سالمندان قرار  اندرويد نصب ش
ــادگى با گوشى هاى هوشمند كار مى دهد تا اين افراد نيز بتوانند به س

 كنند.
ــط محققى با نام Richard Chan طراحى و ساخته اين گجت توس

 شده است.
 اين صفحه كليد متحرك، تمام صفحه نمايش اسمارت فون ها را پوشانده 
ــى را در اختيار كاربرانش قرار مى دهد تا  و كليدهاى بزرگ و قابل لمس

سالمندان به راحتى بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند.
گجت EziSmart به كاربرانش اجازه مى دهد تا از جديدترين و برترين 
تكنولوژى هاى روز برخوردار شوند بدون اينكه كوچك ترين مشكلى در 
برقرارى ارتباط با آن داشته باشند. اگر كاربرى مايل به استفاده از ساير 
گزينه ها يا قابليت هاى ديگرى از اسمارت فون ها باشد نيز به سادگى 

مى تواند صفحه كليد EziSmart را به حالت ديگرى تبديل كند.
ــتقبال  ــده با اس ــه كليد كه باعث ش ــاى اين صفح ــر قابليت ه از ديگ
ــى را نام  ــن خاص ــتفاده از اپليكيش ــود مى توان اس كاربران مواجه ش
ــالمندان با  ــت. س ــه اى براى تماس اضطرارى اس ــه داراى دكم برد ك
فشردن اين دكمه اضطرارى مى توانند سايرين را از وضعيت خود آگاه

ــكل قلبى مواجه شده يا   كنند. براى مثال، زمانى كه سالمندى با مش
ــرارى مى تواند پيامكى  ــردن دكمه تماس اضط زمين مى خورد با فش
ــر كمكى از  ــپس اگ ــال كرده س ــتان خود ارس ــوام يا دوس را براى اق
ــز تماس هاى  ــت كمك را به مرك ــد، درخواس جانب آنها دريافت نش
ــالمند ــدادى به كمك س ــا نيروهاى ام ــل مى كند ت اضطرارى منتق

 بشتابند.

رييس جهاددانشگاهى :

مجتمع فناورى جهاددانشگاهى تا 
پايان سال كليد مى خورد

رونمايى از يك گجت جديد؛

تسهيل استفاده از اسمارت فون ها 
براى سالمندان

ــت به كار بزرگى زده اند كه ضرب المثل  ــمالى دس دانشمندان در ايرلند ش
معروف ايتاليايى ها يعنى «ايجاد سوراخ در آب» اشاره به كار غيرممكن را به 

چالش مى كشد.
ــت ايرلند شمالى كالسى از مايعات را  دانشمندان دانشگاه «كوين» در بلفاس
توليد كرده اند كه بدون شك مهم ترين ويژگى آن وجود حفره ها يا منافذى 
در سطح مولكولى است. اين ويژگى حيرت انگيز از مايعاتى كه دانشمندان در 

ايرلند شمالى ارائه كرده اند هنوز براى جامعه علمى ناشناخته است.
اگرچه اطالعات اندكى در اين باره وجود دارد اما دانشمندان حداقل مى دانند 
كه چنين كالسى از مايعات كاربردهاى فراوانى از جمله در جذب كربن دارد. 
همچنين مى توان از اين نوآورى براى غربال گازها و جداسازى انواع مختلف 
آنها از يكديگر استفاده كرد. به طور كلى مواد متخلخل كاربردهاى فراوانى در 
دنياى مهندسى نوين دارند. اين دسته از مواد نه تنها همچون ساير مواد مشابه 
حجم و سطح زيادى دارند اما وزن كمترى نيز داشته و گذشته از آن مى توان به 

عنوان ابزارى مناسب جهت جداسازى مواد از يكديگر استفاده كرد.
ــاى پركاربردتر  ــا و ابرخازن ه ــمندان موفق به توليد باترى ه ــتر دانش پيش
ــازى دى اكسيد  ــده بودند. جذب و ذخيره س ــتفاده از اين نوع مواد ش با اس
ــتفاده از مواد متخلخل آن هم پيش از خارج شدن از كارخانجات  كربن با اس
ــمار مى آيد. اما به كارگيرى  ــتاوردهاى اين عرصه به ش آالينده از ديگر دس
ــوارى هايى همراه است و حاال  بسيارى از اين مواد در اهداف مورد نظر با دش
ــگاه كوين ايرلند شمالى كار را براى جذب كربن  نوآورى دانشمندان در دانش

ساده تر مى كند.

 با نوآورى دانشمندان چينى، مشاهده نسل آينده هواپيماها در رادارها نه تنها كار 
بسيار دشوارترى خواهد بود بلكه تقريبا ديده نخواهند شد!

ــاخت پوسته جديدى براى هواپيماها دانشمندان چينى موفق به طراحى و س
 شده اند كه مشاهده آنها در سيستم هاى رادارى را به مراتب دشوارتر از قبل مى 
كند. قلب تپنده اين فناورى در اين نقطه متمركز شده كه بدنه مورد نظر قابليت 
تطبيق پذيرى خود با فركانس هاى مختلف راديويى را داشته و واكنش مناسبى 

در اين شرايط از خود بروز مى دهد.
ــه خصوصى برخى از توربين هاى بادى)  در حال حاضر هواپيماها (و در موارد ب
حضور خود در محيط را به دو شيوه از تيررس سيستم هاى رادارى مخفى نگاه 
ــى را از دريافت  ــواج راديوي ــه ام ــى خاص بدنه ك ــاختار هندس مى دارند: س
كننده هاى شان منعكس مى كنند و همچنين مواد مخصوصى كه اين امواج را 

جذب كرده و آن را به جاى منعكس كردن، تبديل به گرما مى كنند.
 35-F 22 و-Spirit، F 2-B اين فناورى هم اكنون در هواپيماهاى مدرنى نظير
و همچنين پهپاد نظامى 47B-X به كار گرفته مى شود. از آن گذشته وزارت 
دفاع آمريكا از اين نگرش براى حفاظت از بمب افكن هاى هسته اى، هواپيماهاى 

جاسوسى و نسل جديد جنگنده هاى خود استفاده مى كند.
اما حتى به رغم صرف ميلياردها دالر در اين پروژه ها، اين فناورى ضعف هايى 
ــتفاده از رادار فركانس بسيار  هم دارد كه مهم ترين آن امكان رديابى اين با اس
ــمندان چينى ماده اى ساخته اند كه تنها حدود  باال (UHF) است.حاال دانش
هشت ميليمتر ضخامت داشته با اين حال قابليت محافظت از هواپيما در برابر

 سيستم هاى رادارى قدرتمند نظير UHF را هم دارد.
ــت كه مى تواند خود را در برابر فركانس هاى  مهم ترين ويژگى اين ماده آن اس

ردياب گوناگون تنظيم كند.

ــارژ كردن باترى تلفن هاى هوشمند در ــى براى ش محققان معتقدند كه روش
 30 ثانيه كشف كرده اند.

ــى آمريكا ادعا مى كنند كه با اصالح  محققان دانشگاه واندربيلت در ايالت تنس
باترى ها از طريق اضافه كردن ميليون ها نقطه كوانتومى توليد شده از پيريت 
آهن، مى توان سرعت شارژ را به طور قابل توجهى باال برد.نقاط كوانتومى، ذرات 
ريزى از يك ماده نيمه هادى هستند كه 10 هزار برابر نازكتر از يك تار موى انسان 
بوده و خواص الكتريكى منحصر به فردى دارند.اين نقاط را مى توان تغيير داد تا 
ويژگى هاى خاصى بگيرند مانند توانايى توليد شارژ هنگامى كه تحت فشار قرار 
مى گيرند.اما تاثير اين نقاط بر افزايش كيفيت شارژ تاكنون تنها براى چند چرخه 
دوام داشته است.اكنون محققان متوجه شده اند كه با ساخت نقاط كوانتومى 
ــرعت شارژ  ــت يافت كه به س از پيريت آهن مى تواند به توليد باترى هايى دس
ــوند و براى ده ها چرخه كار مى كنند. پيريت آهن يا طالى ابلهان كه به  مى ش
وفور در سطح زمين وجود دارد، يك نوع كانى زرد رنگ با جالى فلزى و شبيه 
طال است. محققان نشان داده اند كه مواد نانو مقياس مى توانند موجب تقويت 
ــوند، هر چند محدوديتى نيز در اين زمينه وجود دارد.  قابل توجه باترى ها ش
زمانى كه اين ذرات بسيار كوچك مى شوند، عموما كمتر از 10 نانو متر (40تا 50 
پهناى اتم) اين نانوذرات شروع به واكنش شيميايى با الكتروليت ها مى كنند و 

بنابراين تنها براى چند بار قابليت پر و خالى شدن شارژ را دارند.
ــايز در باترى هاى تجارى ليتيوم يونى ممنوع است.  بنابراين استفاده از اين س
محققان واندربيلت اين مشكل را با افزودن ميليون ها نقطه كوانتومى پيريت آهن 
ــتاندارد برطرف كردند. كارايى  با اندازه هاى مختلف به باترى هاى ليتيومى اس
پيريت آهن به دليل برخوردارى آن از روشى منحصر به فرد در تغيير شكل يافتن 

به آهن و تركيب ليتيوم سولفور براى ذخيره انرژى است.

ــده، اما تمامى مدل هاى  ــاخت جت پك انجام ش تالش هاى زيادى براى س
ــيار بزرگ و سنگين  وزن  ــده تا كنون كارايى الزم را نداشته و بس ساخته ش

بوده اند.
يك مخترع آمريكايى در اقدامى جالب  توجه، موفق به ساخت جت پك مجهز 

به دو موتور جت در اندازه يك كوله پشتى معمولى شده است.
ــته داراى معايبى همچون  ــده در سال هاى گذش اكثر جت پك هاى توليدش
مصرف سوخت بسيار باال، محدوديت زمان پرواز حداكثر 30 ثانيه اى و نصب 

موتورهاى بزرگ و سنگين با سوخت خطرناك هيدروژن پراكسيد بوده اند.
آخرين نسل از جت پك ها با نام تجارى JB-9 به اندازه كافى كوچك و سبك 

است و مى توان آن را به راحتى حمل و از ديوار آويزان كرد.
ــده و تا مسافت  جت پك JB-9 همچنين مى تواند به صورت عمودى بلند  ش

كاربردى و در ارتفاع مورد نظر مسافر خود را حمل كند.
ــب براى توليد نيروى  جت پك JB-9 از دو موتور جت واقعى در اندازه مناس

رانش عمودى استفاده مى كند.
موتورهاى نصب شده بر روى اين جت پك از نظر توليد انرژى در مقايسه با وزن 

از كارايى بسيار مطلوبى برخوردارند.
شركت سازنده مدعى شده كه موتورهاى جت نصب شده بر روى اين جت پك 
در هر دقيقه تنها چهار ليتر سوخت مصرف مى كنند كه اين موضوع بر طول 

مدت پرواز تاثير زيادى داشته است.
ــت تا 10 دقيقه پرواز كند و به سرعت 100 كيلومتر  جت پك JB-9 قادر اس

در ساعت نيز دست يابد.
طبق اعالم شركت سازنده قيمت پيشنهادى براى جت پك و تجهيزات جانبى 

آن حدود 10هزار دالر است.

هواپيماهاى آينده، ديده نمى شوندمايعات منفذدار توليد شد ساخت جت پك سبك با كارايى بهترشارژ تلفن هوشمند در 30 ثانيه

ــكوفايى  عضو هيأت عامل صندوق نوآورى و ش
ــد صالحيت  ــران از تأيي ــالمى اي جمهورى اس
ــركت دانش بنيان و  ــزار و 800 ش بيش از يكه
ــكل ضمانت هاى بانكى شركت ها خبر رفع مش

 داد.
ــوآورى  ــدوق ن ــاهوردى ، صن ــا ش حميدرض
ــن  ــع تامي ــن منب ــكوفايى را اصلى تري و ش
ــت  ــش بنيان دانس ــركت هاى دان ــرمايه ش س
و گفت: از يك هزار و 800 شركت دانش بنيان 
ــده، حدود يك هزار و 350  تاييد صالحيت ش
شركت به صندوق نوآورى و شكوفايى مراجعه 
ــه كرده اند ــا و پروژه هايى را ارائ كرده و طرح ه
ــى ــت بررس ــا در دس ــى از آنه ــه بخش  ك

 است.
به گفته وى حدود 875 طرح و پروژه ارائه شده 
از سوى يكهزار و 350 شركت مراجعه كننده به 
ــده است كه آيا  صندوق، بررسى و مشخص ش
منابع و تسهيالتى براى آنان اختصاص مى يابد 

يا خير و مابقى نيز در دست بررسى است.
ــاهوردى از تصويب اعتبار و تسهيالت براى  ش
ــور  ــركت دانش بنيان در كش ــش از 600 ش بي
ــزان مصوبات وامى و  ــر داد و اظهار كرد: مي خب
اعتبارى ما حدود 250 ميليارد تومان است كه 
در اختيار شركت هاى دانش بنيان قرار مى گيرد

ــار  ــن اعتب ــز، تامي ــص ني ــد از تخصي  و بع
ــكان پذير  ــروژه ام ــرفت پ ــا پيش ــب ب متناس

خواهد بود.
ــن فعاليت هاى  ــر از مهم تري وى به برخى ديگ
ــاره كرد كه از  ــكوفايى اش صندوق نوآورى و ش
مهم ترين آنها مى توان به ارائه بسته تسهيالتى 
براى شركت هاى صادر كننده دانش بنيان، ارائه 
بسته حمايت از فروش محصوالت شركت هاى 
ــرمايه اى آنان و ...  ــان و محصوالت س دانش بني

اشاره كرد.
ــتقرار  ــت از اس ــته حماي ــب بس وى از تصوي
شركت هاى دانش بنيان در مجتمع هاى فناورانه 

ــز در حال اجر ــت: اين موضوع ني خبر داد و گف
است.

ــاره به بحث ضمانت نامه هاى  ــاهوردى با اش ش
ــار  ــان اظه ــش بني ــركت هاى دان ــى ش بانك
ــته  ــز در روزهاى گذش ــوع ني ــن موض كرد: اي
ــت.  ــده اس ــن تكليف ش ــل و تعيي ــل و فص ح
ــدوق و از طريق  ــا معرفى صن ــال حاضر ب در ح
ــور، ضمانت نامه هاى بانكى  دو بانك مطرح كش
ــركت هاى دانش بنيان صادر مى شود و قبل  ش
ــور براى شركت هاى  از اين، سيستم بانكى كش
ــك  ــرمايه كم و ريس ــبيه دانش بنيان كه س ش
ــدور ضمانت نامه  ــدام به ص ــتند، اق بااليى داش

نمى كرد.
ــكوفايى  عضو هيات عامل صندوق نوآورى و ش
ــاره به برگزارى  ــالمى ايران با اش جمهورى اس
ــگاه فناورى هاى نو و پيشرفته  ــومين نمايش س
ــطح  ــگاه را فراتر از س ــطح اين نمايش تبريز س
متوسط نمايشگاه هاى مشابه در ساير استان ها 
ــگاه امسال، مبين شور و  دانست و گفت: نمايش
ــتان وجود دارد و اين  شوقى است كه در اين اس
اشتياق به صورت كامل هم در تمامى مسووالن 
استان و هم در شركت هاى حاضر در نمايشگاه 

به خوبى ديده مى شود.

ــزار كاغذى  ــگران كانادايى اب ــى پژوهش به تازگ
ــه قادر به  ــداع كردند ك ــده  DNA اب آناليزكنن
ــريع و ارزان بيمارى هايى همچون  ــخيص س تش

هپاتيت B و نابارورى در مردان است.
 اين نانوابزار قادر است با هزينه كم و با سرعت باال 

برخى بيمارى ها را شناسايى كند.
همچنين اگرچه آناليز DNA يك ابزار با ارزش 
در پزشكى قانونى، ژنتيك و تشخيص بيمارى ها 
است اما انجام چنين آناليزهايى نيازمند تجهيزات 

آزمايشگاهى گرانقيمت است. 
 DNA ــده تا فرايند آناليز اين موضوع باعث ش
ــوص افرادى  ــه خص ــردم ب ــيارى از م براى بس
ــى مى كنند در  ــروم زندگ ــق مح ــه در مناط ك

ــردن اين  ــرف ك ــراى برط ــد. ب ــترس نباش دس
ــگاه تورنتو و مك گيل از  ــكل، محققان دانش مش
ــيار  ــتفاده كردند كه با هزينه بس نانو موادى اس
ــا فناورى  ــه امكانات خاص، ب ــدون نياز ب كم و ب
ــى ــى را مورد بررس ــواد ژنتيك ــد م باال مى توان

 قرار دهد.
ــتفاده از اين  ــه با اس ــگران اميدوارند ك پژوهش
 American  روش جديد كه نتايج آن در مجله
ــده است، قادر  Chemical Society چاپ ش
ــوص در مناطق  ــخيص بيمارى ها به خص به تش

محروم شوند.
ــخيصى كاغذى ــت تش ــك تس ــن محققان ي اي

ــه مواد به  ــد ك ــداع كردن  ( paper-based) اب
كاررفته در آن كمتر از يك دالر آمريكا به ازاى هر 

ابزار هزينه دارد. 
ــن  ــان اي ــا محقق ــن ابزاره ــتفاده از اي ــا اس ب
ــد از 10  ــا بع ــا تنه ــدند ت ــق ش ــروژه موف پ
 B ــروس هپاتيت ــت، وي ــروع تس ــه از ش دقيق
ــد. ــخيص دهن ــايى و تش ــون شناس را در خ

ــت كه اين روش تشخيصى قادر   الزم به ذكر اس
ــيار پايين  ــت ويروس ها را در غلظت هاى بس اس
ــترش  ــايى كند و از اين رو مى توان از گس شناس
بيمارى جلوگيرى كرد. عالوه براين، اين ابزار قادر 

به تعيين صحت و سالمت DNA اسپرم با دقتى 
مشابه با روش هاى بالينى متداول است.

همچنين در ماه گذشته دانشمندان روسى موفق 
ــدند كه توانايى شناسايى  به ساخت حسگرى ش
ــخيص بيمارى هايى  ــرطانى و تش سلول هاى س
ــال را دارا ــدز و تبخ ــا، اي ــون هپاتيت ه همچ
ــتند. اگرچه درحال حاضر تست هاى بالينى   هس
ــتند پژوهشگران اميدوارند كه  درحال انجام هس
ــود تا اين حسگرها  به زودى اين امكان فراهم ش
در تلفن هاى هوشمند نصب شوند و تغييرات بدن 

افراد را بررسى كنند.
ــت جهانى  ــازمان بهداش ــاس آمارهاى س براس
(WHO)، تقريبا 240 ميليون نفر در جهان به 

ويروس هپاتيت B آلوده هستند. 
ــت  ــى اس ــت ويروس ــك عفون ــت B ي هپاتي
ــث  باع و  ــد  مى كن ــه  حمل ــد  كب ــه  ب ــه  ك
ــود.  مى ش ــاد  ح و  ــن  مزم ــاى  بيمارى ه
اين ويروس از طريق تماس خون يا ديگر مايعات 
ــرايت مى كند و  ــه ديگر افراد س بدن فرد آلوده ب

عامل سرطان كبد است. 
براساس گزارش هاى WHO بيش از 780 هزار 
نفر هر ساله در جهان بر اثر هپاتيت B جان خود 

را از دست مى دهند.
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ــازمان فناورى  ــاون س  مع
ــره بردارى  ــات از به اطالع
 data) ــز داده تمامى مراك
center) در كشور خبر داد 
و گفت: اين مراكز به عنوان 
تامين كننده زيرساخت هاى 
دولت الكترونيك به زودى 
وارد فاز عملياتى مى شوند.

ــاره  على اصغر انصارى با اش
ــق  ــه طب ــى ك ــه تعهدات ب
ــدازى  ــراى راه ان ــون ب قان
ــنترهاى داخلى در  ديتاس
ــده است  ــور تعريف ش كش
ــت: مطابق اين  اظهار داش
تعهدات، تمامى مراكز داده 
ــره بردارى  ــور به به در كش
ــد و ظرفيت خوبى  مى رس
ــاخت هاى  براى ارائه زيرس
ــك فراهم  ــت الكتروني دول
مى شود.وى با تاكيد براينكه 
ــى بر  ــنترهاى داخل ديتاس
ــردازش  ــاى فناورى پ مبن
ــر اتصال در  ــالوه ب ابرى، ع

ــى و ذخيره سازى نيز خدمات  شبكه، در منابع پردازش
خود را به صورت ابرى، ارائه مى كنند، افزود: اين مراكز 
ــده و به تدريج در حال افزوده  هم اكنون راه اندازى ش
ــتند كه پيش بينى  ــدن به زنجيره ارائه خدمات هس ش
مى شود تا پايان سال و طبق قانون برنامه پنجم توسعه، 

ديتاسنترهاى داخلى وارد فاز عملياتى شوند.
انصارى با اشاره به اقدام ديگر وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات در راستاى ايجاد مراكز داده در كشور، گفت: 
وزارت ارتباطات از سرمايه گذارى بخش خصوصى در 
راه اندازى ديتاسنتر حمايت مى كند كه در اين راستا، 
ــدن به  ــاى حمايتى، در حال تبديل ش برخى برنامه ه

مصوبه است.
ــازمان فناورى اطالعات ايران به مصوبه اخير  معاون س
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براى اتصال رايگان 
مراكز داده به سوئيچ هاى مركز تبادل ترافيك شركت 
ارتباطات زيرساخت (IXP) اشاره كرد و ادامه داد: براى 
ــم تا قيمت و  ــم از مراكز داده حمايت كني اينكه بتواني
هزينه هاى تمام شده اين مراكز كاهش يابد، اقداماتى 
براى اقتصادى شدن فعاليت ساخت و ساز و بهره بردارى 
از ديتاسنترها براى بخش خصوصى در دستور كار قرار 

گرفته است.
ــال جارى به عنوان سال پايانى  وى با اشاره به اينكه س
ــعه و نيز سياسست هاى ابالغى مقام  برنامه پنجم توس
ــم مدنظر قرار  معظم رهبرى كه در تدوين برنامه شش

ــان كرد: بايد ظرفيت هاى الزم  گرفته است، خاطرنش
ــد برابر كردن  ــازى را براى چن ــى و ذخيره س پردازش
محتواى داخلى و افزايش ميزان نسبت ترافيك داخل 
ــنترهاى داخلى  ــبت به بين الملل، از طريق ديتاس نس

ايجاد كنيم.
ــت را، هدف ارائه  ــط دول انصارى ايجاد مراكز داده توس
ــت و گفت: آن دسته از  خدمات دولت الكترونيك دانس
مراكز داده كه توسط بخش خصوصى ايجاد شوند براى 
ــى و وب و خدمات كاربردى مورد  حوزه خدمات عموم

نياز مردم، به كار گرفته خواهد شد.
ــاد مراكز داده داخلى در  وى با تاكيد براينكه طرح ايج
كشور تقريبا به ثمر نشسته است، ادامه داد: هم اكنون 
برخى از نيازمندى دستگاه هاى دولتى در پياده سازى 
ــات الكترونيكى  ــامانه هاى الكترونيكى و ارائه خدم س

بايد تامين شود.
ــاورى اطالعات، با  ــازمان فن ــوول در س ــن مقام مس اي
ــى براى  ــتگاه هاى دولت ــه برخى از دس ــاره به اينك اش
ــتند تصريح  ــامانه هاى خود، داراى مراكز داده هس س
ــى توانيم به صورت جايگزين  كرد: اما با اين وجود ما م
ــرار دهيم. به  ــار آنها ق ــات در اختي ــتيبان، امكان و پش
ــاى دولتى در  ــتگاه ه ــب درگاه هاى دس همين ترتي
ــتانى، مى توانند از مجموعه امكانات  ــطح ملى و اس س
ــات و فناورى اطالعات ــاى وزارت ارتباط مراكز داده ه

 استفاده كنند.
ــگام اين فناورى، در  ــان اينكه همراه و هم انصارى با بي

حال ارائه خدمت نيز هستيم، 
ــى  ــه طور مثال بخش افزود: ب
ــاخت ها و منابع را در  از زيرس
ــش ابرى  ــب خدمات رايان قال
–IaaS- ارائه كرديم كه ارائه 
اين خدمات، براى حوزه دولت 
ــل عرضه  ــك هم قاب الكتروني

است.
ــاورى  ــازمان فن ــاون س مع
اطالعات با تاكيد براينكه امكان 
ــرويس هاى محتوايى  ارائه س
ــبكه توزيع محتوا  در قالب ش
(CDN)  از طريق مراكز داده 
وجود دارد، گفت: اين فرآيند 
ــه عالوه  ــت ك به اين معنا اس
ــاى توزيع  ــبكه ه بر ارتباط ش
محتوا با اپراتورهاى محتوايى، 
از امكانات مراكز داده سازمان 
فناورى اطالعات نيز براى اين 

مهم استفاده خواهد شد
ــرد: به اين ترتيب  وى اضافه ك
ــنترهاى  ــك ديتاس كه با كم
استانى و شناسايى اپراتورهاى 
ــان اپراتورهاى ارتباطى و  محتوايى، زنجيره ارزش مي
مراكز داده به صورت سيستمى و توزيع شده برقرار شود.

ــردارى از  ــره ب ــه در به ــه اينك ــاره ب ــا اش ــارى ب انص
ــدارد و  ــى وجود ن ــى محدوديت ــنترهاى داخل ديتاس
ــت  ــعه اس ــب تقاضا، قابل توس افزايش ظرفيت برحس
ــه خدمات  ــرح، اولويت ما ارائ ــرد: در اين ط تصريح ك
ــراى اقدامات  ــراى اج ــت اما ب ــت الكترونيك اس دول
حمايتى به استارت اپ ها و شركت هاى نوپا كه توانايى 
ــرويس  ــنترى را ندارند هم س ــچ ديتاس حضور در هي

مى دهيم.
اين مقام مسوول در سازمان فناورى اطالعات با اشاره به 
اينكه برخى از مراكز داده ايجاد شده توسط اين سازمان 
ــاخت  ــركت ارتباطات زيرس با مركز تبادل ترافيك ش
ــه صورت محلى  ــاط بوده و برخى نيز ب (IXP) در ارتب
ــان كرد: يكى از مزيت هايى كه  فعال هستند خاطرنش
ــاى تامين محتوا  ــنترهاى داخلى براى اپراتوره ديتاس
ــن طريق به صورت  ــت كه مى توانند از اي دارند اين اس
ــركت ارتباطات  ــادل ترافيك ش ــتقيم به درگاه تب مس

زيرساخت متصل شوند.
وى با بيان اينكه مراكز داده، محل نگهدارى، پردازش و 
ذخيره سازى اطالعات است گفت: اين تعداد ديتاسنتر 
ــده به صورت رايانش ابرى، كل ظرفيت كشور  توليد ش
ــازى اطالعات و در نهايت  را براى پردازش و ذخيره س

تبديل شدن به ترافيك تامين مى كند.

معاون سازمان فناورى اطالعات خبر داد؛

بهره بردارى از ديتاسنترهاى ملى  تا پايان سال 
رايانش ابرى مى آيد

استقرار شركت هاى 
دانش بنيان در 

مجتمع هاى فناورانه

 B تشخيص هپاتيت
و نابارورى مردان با 
استفاده از نانو مواد
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ــان گفت: برنامه ها و مصوبات شوراى  ــالمى كاش ــوراى اس رييس ش
ــرايطى براى امنيت خاطر و اطمينان سرمايه گذاران از  شهر ايجاد ش

سرمايه گذارى در اين شهرستان است.
ــهردار كاشان با رييس مركز   حسين حيدريان در نشست مشترك ش
ــى هاى اقتصادى خاورميانه اظهار داشت: مجموعه  مطالعات و بررس
ــدارد تا  ــرمايه گذارى ن ــان نگاه آنى به س ــهردارى كاش ــهرى و ش ش

سرمايه هاى مردم و شهر حفظ شود.
ــهردارى را نگاه كالن به سرمايه گذارى و شكوفايى آن  وى، ديدگاه ش
ــت و افزود: آوازه كاشان هميشه با  با تجميع و تمركز سرمايه ها دانس
ــمند آن از جمله مفاخر،  ــته هاى ارزش استناد به كاشان قديم و داش
ــمند آن بوده  ــى و ارزش ــه و اماكن تاريخ ــاهير، علما و آثار، ابني مش
ــرمايه گذارى  ــمردن فرصت هاى س ــت اما امروز نيز با غنيمت ش اس
ــرفت و تعالى رقم  ــى و  پيش ــا ترق ــان آينده را ب ــوان آوازه كاش مى ت

زد.
ــى هاى  ــمند رييس مركز مطالعات و بررس به گفته وى،حضور ارزش
اقتصادى خاورميانه در شهردارى كاشان در جمع مديران، معاونين و 
مدير عامالن سازمان هاى اين مجموعه شهرى با ارائه تجارب سازنده و 
ديدگاه هاى ارزشمند وى در استفاده از فرصت هاى پيش رو مى تواند 

منشاء آثار و بركاتى شود كه آينده را تضمين كند.
ــان در ادامه با تاكيد بر اينكه مصوباتى در  رييس شوراى اسالمى كاش
دستور كار شورا براى كسب اطمينان خاطر سرمايه گذار و سرمايه پذير 
ــتقبال از سرمايه گذاران  است گفت: كاشان فرش قرمز خود را در اس

بخش خصوصى پهن كرده است.
ــا 900 و احد صنعتى  ــتانى ب ــان شهرس حيدريان تصريح كرد: كاش
ــت  ــات اس ــاجى، گالب، عرقي ــوالت نس ــد محص ــژه در تولي ــه وي ب
ــدى در منطقه فعال ــاى تولي ــن واحده ــه بركت اي ــه اقتصاد آن ب ك

 است.
ــد و  ــان را يادآورش ــزار نفر در صنايع كاش ــتغال 43 ه حيدريان، اش
ــال اخير نگاه گردشگرى به ظرفيت بى شمار  افزود:شهردار طى دو س

اين منطقه داشته است.
ــايى شده و 313 اثر ثبت  به گفته وى، تعداد 1700 اثر تاريخى شناس
ــهرهاى قمصر، نياسر، برزك، نطنز،  ملى شده، تعدد بقاع متبركه و ش
ــان ظرفيت خوب  ــاد در اطراف كاش ــدگل، بادرود و نوش آب آران و بي
ــتفاده از پتانسيل هاى خوب اين منطقه  گردشگرى براى كاشان و اس

را  فراهم كرده است.
نشست «كاشان شهر فرصت ها» با حضور حسين صدر، رييس مركز 
ــعيد رفيعى مشاور  ــى هاى اقتصادى خاورميانه، س مطالعات و بررس
مدير عامل هلدينگ تدبير، شهردار، مديران، معاونين و مدير عامالن 
ــان در سالن جلسات شهردارى اين  سازمان هاى تابعه شهردارى كاش

شهر تاريخى و گردشگرى برگزار شد.

ــميرم گفت: چهاردهمين  ــاد اسالمى س رييس اداره فرهنگ و ارش
آزمون سراسرى قرآن و عترت وزارت ارشاد همزمان با سراسر كشور 

در سميرم برگزار شد.
ــيه چهاردهمين دوره آزمون سراسرى  على اكبر افشارى،در حاش
قرآن و عترت اظهار داشت: چهاردهمين آزمون قرآن و عترت وزارت 
ارشاد اسالمى همزمان با سراسر كشور در مجتمع قرآنى ثامن االئمه 
سميرم برگزار شد. وى افزود: معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
ــالمى به  عنوان متولى اصلى و يك  نهاد مسوول درصدد  و ارشاد اس
ــت و هدف  ــعه و تبيين فرهنگ قرآنى در بين آحاد جامعه اس توس
اصلى برگزارى آزمون قرآن و عترت از سوى معاونت قرآن و عترت 
ــالمى در اين جايگاه عظيم، رسيدن به  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش

اهداف واالى قرآنى در جامعه امروزى است.
ــتودنى خواند و  ــور جوانان در اين آزمون را س افشارى حضور پرش
افزود: 75 نفر در اين آزمون شركت كردند كه 11 نفر آن زير 11 سال 

بوده و 64 نفر شركت كننده باالى 12 نفر هستند.
رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى سميرم گفت: مسابقات قرآن و 
عترت در 2 بخش حفظ و مفاهيم برگزار شد كه در رشته حفظ يك 
جزء و همچنين 3، 5، 10، 15، 20 و 30 جزء و در بخش مفاهيم در 
2 سطح تكميلى و مقدماتى و سه رشته قرآن، مفاهيم نهج البالغه و 
تدبر در قرآن برگزار شد. وى افزود: آزمون قرآن و عترت همزمان با 
سراسر كشور در 2 نوبت برگزار شد و آزمون شفاهى آن روز يكشنبه 

با حضور شركت كنندگان برگزار خواهد شد.

چهاردهمين آزمون قرآن و عترت 
در سميرم برگزار شد

رييس شوراى اسالمى كاشان:
كاشان امنيت الزم براى سرمايه 

گذارى دارد

ــه كتاب، در  ــهم مطالع امام جمعه فالورجان گفت: س
ــت، حتى بعضى از  زندگى ما ايرانى ها خيلى ناچيز اس
ــردن يك وظيفه دينى  بزرگان معتقدند كه مطالعه ك

و ملى است.
ــى در خطبه هاى عبادى   حجت االسالم محمد قدوس
سياسى نماز جمعه اين هفته فالورجان گفت: براساس 
كالم اميرالمومنين (ع)، هيچ خيرى در توشه هاى دنيا 
نيست، مگر توشه تقوا، كه بايد در اين دنيا فراهم شود و 
اگر ما اين مساله را باور كنيم كه بهترين خير در اين دنيا 
تقواست به دنبال آن مى رويم.وى در ادامه موضوع سبك 
زندگى اسالمى، نهمين عامل را اين گونه افزود: در آداب 
زندگى اسالمى و در ارتباط برقرار كردن با ديگران، مقدم 
بر هر چيزى و هر كالمى، سالم است كه امام صادق(ع) 

نيز مى فرمايند: «سالم قبل از هر كالمى است».
امام جمعه فالورجان در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته 
ــان كرد: ورود  ــبت هاى هفته،خاطر نش پيرامون مناس
كاروان اسرا به شام در اول صفر، كه شام را چراغانى كرده 
بودند و از آن به عنوان جشن پيروزى ياد مى كردند، اما 
حضرت زينب(س) و امام سجاد(ع)  در طى مدت اندكى 
كه در شام بودند، با خطبه هاى آتشين خود چهره هاى 
پليد آن ها را افشا كردند به گونه اى كه يزيد مجبور شد 

ــم عزادارى  ــارى كند و حتى مراس با آن ها خوش رفت
برگزار كند.وى اظهار داشت: دوم صفر سال روز شهادت 
ــت كه به خون خواهى  ــين(ع) اس زيد بن على بن حس
ــت به قيام زد، اين بزرگوار انسانى  امام حسين(ع) دس
زاهد، پرهيزگار، مومن و متدين بودند و بسيار شجاع، 
كه قيام اين بزرگوار مورد تاييد امام باقر(ع) بوده است.
قدوسى در ادامه مناسبت هاى هفته تصريح كرد: سوم 
صفر بنا به قولى والدت امام باقر(ع) و همچنين تصويب 
قانون اساسى در 24 آبان  ماه 58، سالروز ارتحال عالمه 

طباطبايى و روز كتاب و كتاب خوانى است.
وى در مورد اهميت كتابخوانى بيان داشت: سهم مطالعه 
كتاب، در زندگى ما ايرانى ها خيلى ناچيز است، حتى 
بعضى از بزرگان معتقدند كه مطالعه كردن يك وظيفه 
دينى و ملى است؛ مخصوصا جوان هاى عزيز بايد برنامه 
ــووالن و خانواده ها بايد  مطالعاتى داشته باشند و مس
تالش كنند كه فرهنگ مطالعه در جامعه رواج پيدا كند.
امام جمعه فالورجان در مورد مسائل روز تأكيد كرد: از 
عزيزان سپاه پاسداران انقالب اسالمى تشكر مى كنيم 
ــبكه  ــات پيچيده و دقيق ش ــرى عملي كه طى يك س
ــتگير كردند؛ ممكن است  جاسوسى آمريكايى را دس
بعضى از دستگاه هاى امنيتى ما غافل باشند، دليلى ندارد 

كه بگويند چرا سپاه دخالت كرده است چراكه ماهيت 
سپاه پاسداران، حفظ انقالب و دستاوردهاى اين نظام 
است.وى در مورد نفوذ دشمن اذعان داشت: براى اجراى 
نقشه نفوذ طرحى تهيه كرده اند كه چهار مرحله دارد، 
ــامل تغيير نگرش در جامعه اسالمى كه اين مرحله  ش
ــاد ملى ايران، القاى ياس  چند گام دارد، تضعيف اقتص
ــازى افكار عمومى  و نااميدى در ميان مردم، شرطى س
نسبت به تحريم ها، انتقاد غرب گرايان ليبرال و سكوالر 

به بحث فتنه 88 و مطرح كردن سران فتنه است.
قدوسى در ادامه تشريح مراحل نفوذ يادآور شد: اشتباه 
ــبات و بزرگ كردن جزئيات  محاسباتى در نبرد محاس
تا از اصول غافل شوند؛ با زبان بازى ها مى خواهند ما را 
بترسانند و از بخشى از اقدامات ما را بر حذر دارند، تامل 
براى تغيير، تعيين سهم و نقش ايران در تامل از سوى 
آمريكا، پنج مرحله نفوذ است ولى روشنگرى هاى رهبر 

انقالب هميشه دستاوردهاى بسيارى داشته است.
وى با بيان اينكه صدا و سيما به عنوان يك دانشگاه نياز 
ــتيم،  به پااليش دارد، اظهاركرد: ما همه يك ملت هس
ــيما اصالح شود كه به هيچ هويتى  اميدواريم صدا و س

توهين نشود.

ــهرضا از مساعدت  مدير كميته امداد شهرستان ش
ــتان به مددجويان  7 ميليارد ريالى مردم اين شهرس
ــيب پذير خبر داد و گفت:  تحت حمايت و اقشار آس
ــهرضا در كمك به  ــردم ش ــانه م روحيه خير انديش
ــازى انجام شده  ــار نيازمند، در كنار فرهنگ س اقش
ــاهد افزايش روز افزون  در اين رابطه، باعث شد تا ش

كمك هاى مردمى به نيازمندان باشيم. 
ــازنده  على محمد كاظم زاده اظهار كرد: تعامالت س
ــذف موازى  ــتان و ح ــاى حمايتى شهرس با نهاده
ــيدن به خط مشى مشترك در  كارى در راستاى رس
خدمت رسانى باعث تثبيت جايگاه كميته امداد شده 

است. وى با بيان اينكه بيش از 39 درصد از تعهدات 
ــاى مردمى  ــداد در زمينه جذب كمك ه كميته ام
ــده است، اظهار  در 7 ماهه نخست امسال محقق ش

ــب صدقات، كفارات،  كرد: كمك هاى مردمى در قال
زكات، اكرام، طرح محسنين، اطعام و نذورات، جشن  
ــت.مدير كميته امداد  عاطفه ها و نيكوكارى بوده اس
ــهرضا با بيان اينكه مردم اين شهرستان عالوه بر  ش
ــاعدت هاى غير  ــاعدت هاى نقدى در زمينه مس مس
ــاركت دارند، اظهار كرد: ارزش ريالى  نقدى نيز مش
كاالهاى اهدايى مردم به كميته امداد در سال جارى، 

بيش از 856 ميليون ريال برآورد شده است.
ــد: مجموع مساعدت هاى مردم  كاظم زاده يادآور ش
ــپرى شده از سال  ــتان در 7 ماهه س نيكوكار شهرس

بيش از 8 ميليارد ريال است.

كمك 7 ميليارد ريالى 
شهرضايى ها 
به نيازمندان

ابالغ راى
8/531 كالســه پرونده: 94-513 شــماره دادنامه: 94/5/31-958 
مرجع رسيدگى: شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آرش 
بخشيان فرزند حبيب به نشانى شيخ صدوق شمالى جنب پل هوائى 
مير آژانس هفت اقليم خوانده: رهام فتحى فرزند امراله مجهول المكان 
خواسته: مطالبه 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 قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى آرش بخشــيان به طرفيت آقاى رهام فتحى به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ريال وجه يكفقره چك به شــماره هاى 350348-
94/3/20 به عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه 
به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پســندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابــراز و ارايه ننموده لــذا دعوى خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به اســتناد مــواد 313و314 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى 
حكم به محكوميــت خوانده به پرداخــت مبلــغ 10/000/000 هزار 
ريال بابت اصل خواســته و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (94/3/20) 
تا تاريخ اجراى حكــم درحق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد راى 
صــادره غيابــى و ظــرف مهلــت بيســت روز پــس از ابــالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 
ميباشد. م الف: 22312 شــعبه ششم حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

8/528 كالسه پرونده: 94-532 شــماره دادنامه: 94/6/26-1026 
مرجع رسيدگى: شــعبه 13 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
مهدى عظيمى كيا به نشانى پل بزرگمهر، مشــتاق سوم، بعد از فلكه 
پينارت روشن دشــت، آپارتمانهاى روشن شــهر، بلوك 6 واحد 4 
خوانده: رهام فتحى مجهول المكان خواســته: مطالبــه چك به مبلغ 
ســى ميليون ريال عهــده بانك ملى شــعبه زاگرس ياســوج جارى 
0108789575002 به تاريخ 93/12/20 و هزينه دادرســى و نشــر 
آگهى و كليه خســارات با عنايت به محتويات پرونــده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
مهدى عظيمى كيا فرزند سيف اله به طرفيت آقاى رهام فتحى فرزند 
امراله به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه يك فقره چك 
به شــماره هاى 350345-93/12/20 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 از طريق نشر آگهى در 
جلســه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 

ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه 
به اســتناد مواد 313و314 قانون تجــارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميت خوانــده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 هزار ريال بابت اصل خواســته و 160/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر با احتساب اجراى حكم و خسارت 
تاخير و تاديــه از تاريخ سررســيد چك موصــوف (93/12/20) تا 
تاريخ اجراى حكــم درحق خواهان صــادر و اعــالم مى نمايد راى 
صــادره غيابــى و ظــرف مهلــت بيســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــى در اين شــعبه مى باشــد و پــس از اتمــام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان ميباشد. م الف: 22318 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

8/530 كالسه پرونده: 94-877 شماره دادنامه: 1349-94/8/4 مرجع 
رسيدگى: شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا بهزاد 
منش فرزند محمد ابراهيم به نشــانى خيابان عبدالرزاق بازارچه نيم 
آورد پاساژ انقالب خوانده: سعيد اميد پرور مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه يك فقره چك بانضمام هزينه دادرســى و تاخير تاديه با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى رضا بهزاد منش به طرفيت 
آقاى ســعيد اميد پرور به خواســته مطالبه مبلغ 36/750/000 ريال 
وجه يك فقره چك به شــماره هاى 1529/957549/52-94/3/20 به 
عهده بانك ملت شعبه خيام اروميه به انضمام مطلق خسارات قانونى، 
با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابــراز و ارايه ننموده لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد مواد 
313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 36/750/000 هزار 
ريــال بابــت اصــل خواســته و 290/000 ريــال بابــت هزينــه 
دادرســى و هزينه نشــر بــا احتســاب اجــراى حكم و خســارت 
تاخيــر و تاديه از تاريخ سررســيد چــك موصــوف (94/3/20) تا 
تاريــخ اجــراى حكم درحــق خواهــان صــادر و اعــالم مى نمايد 
پــس  بيســت روز  مهلــت  غيابــى و ظــرف  راى صــادره 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان ميباشــد. م الف: 22314 شعبه ششــم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/526 كالسه پرونده: 94-829 شــماره دادنامه: 94/7/29-1150 
مرجع رسيدگى: شعبه نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
فرهاد مانيان به نشــانى رهنان خ كهندژ كوچه 121 پالك 3 به وكالت 
على شيرزاده به نشــانى اصفهان نبش سه راه ســيمين طبقه سوم 
داروخانه ســالمت خوانده: ســعيد دژبانى مجهول المكان شورا با 

عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى فرهاد مانيان با وكالت 
آقاى على شيرزاده به طرفيت آقاى سعيد دژبانى به خواسته مطالبه 
مبلغ 36/750/000 ريال وجه چك به شــماره93/11/30-027660 
به عهده بانك ملى به انضمام مطلق خســارات قانونــى، با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يــد 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 از طريق نشر آگهى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننمــوده لذا دعوى خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر مى رســد كه با توجه به نظريه مشورتى اعضاء 
شــوراى حل اختالف و به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 36/750/000 هزار ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 320/000 ريال بابت هزينه نشــر آگهى 180/000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت 
تاخيــر و تاديه از تاريخ سررســيد چــك موصــوف (93/11/30) 
تــا تاريخ اجــراى حكم درحــق خواهان صــادر و اعــالم مى نمايد 
راى صــادره غيابــى و ظــرف مهلــت بيســت روز پــس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در اين شــعبه مى باشــد و پــس از اتمــام مهلت

 واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى 
حقوقى اصفهان ميباشد. م الف: 22324 شــعبه نهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/529 كالسه پرونده: 94-249 شــماره دادنامه: 94/7/13-1163 
مرجع رسيدگى: شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على 
مخترع به نشــانى اصفهان، خ كاوه، خ باهنر، چهارراه خادمى، كوچه 
17 شــهريور پالك 56 به وكالت ريحانه نورالهى به نشانى اصفهان، 
خ نيكبخت، پشت ساختمان دادگســترى، مجتمع ادارى نيكخت طبقه 
5 واحــد 214 خوانده: حجت الــه رضايى مجهول المكان خواســته: 
تقاضــاى محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ پنجــاه ميليون ريال 
وجه يكفقره سفته به شــماره 0940300 تاريخ سررسيد 91/3/6 به 
انضمام پرداخت مطلق خسارات دادرسى و هزينه هاى قانونى و حق 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى على مخترع با وكالت ريحانــه نورالهى به طرفيت آقاى 
حجت اله رضايى به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه 
مدركيه با توجه به فتوكپى مصدق يك فقره سفته مدركيه به شماره 
خزانه دارى كل 0940300 به مبلغ پنجاه ميليون ريال و اينكه خوانده 
با اطالع در جلسه دادرســى حاضر نگرديده و از دعوى مطروحه و 
مســتند و منســوب به خود هيچ گونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده 
و دليلى بــر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده اســت لذا 
دعوى خواهان را ثابت تشــخيص داده مســتندا به مواد 307 و 309 
قانون تجارت  و مــواد 198و 519 و 522 ق آ د م حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخــت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 

160/000 ريال هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه قابل محاسبه
 در واحــد اجــراى احــكام از تاريــخ 94/2/21 و حــق الوكالــه 
وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى اصفهان 
مى باشــد. م الف: 22316 شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

8/527 كالسه پرونده: 94-351 ش 9 شماره دادنامه: 94/5/31-878 
مرجع رسيدگى: شعبه نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى رســول چراغيان آفارانى به نشــانى اصفهــان خ خرم، كوچه 
فيض، پالك 1. وكيل آقاى محمد امينى بصيرى به نشــانى اصفهان،
 خ شــيخ صــدوق شــمالى پــالك 384 واحــد 6. خوانــده: آقــاى 
عبــاس ســعدى مجهــول المــكان خواســته : تقاضــاى صــدور
 حكــم بــر الــزام خوانــده به اســترداد الشــه چــك مفقــودى به 
بــه مقــوم   93 /1 /10 مــورخ   129029 /  962695 شــماره 
 پنجــاه ميليون ريــال به انضمــام هزينه دادرســى و حــق الوكاله
 گردشــكار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه ايــن شــعبه و ثبت آن
 بــه كالســه فــوق و طــى تشــريفات قانونــى و اخــذ نظريــه
 مشــورتى اعضاء قاضى شــورا ختــم رســيدگى را اعــالم و به
 شــرح زيــر مبــادرت بــه صــدور راى مــى نمايــد: راى قاضى 
شــورا در خصــوص دعــوى آقــاى محمــد اميــن بصيــرى به
 وكالت از آقاى رســول چراغيان آفارانى فرزند رســول به طرفيت 
آقــاى عباس ســعدى فرزنــد باقر بــه خواســته الــزام خوانده به
 اســترداد الشــه چــك بــه شــماره 129029/962695 مــورخ 
93/1/10 مقوم به پنجــاه ميليون ريال به انضمام مطلق خســارات
 قانونــى بــا توجــه بــه شــرح دادخواســت و اظهــارات وكيــل
 خواهــان و خواهــان در جلســه رســيدگى مبنــى بــر اينكه چك 
مورد ادعــا توســط مــوكل در ســال 83 مفقــود گرديــده كه در 
همان زمــان طى اقدامــات قانونى مــوكل اعالم مفقودى از ســوى 
دادســراى عمومــى و انقــالب ناحيــه 4 شهرســتان اصفهــان به 
بانك محــال عليه در راســتاى اجــراى تبصره 20 مــاده 14 قانون 
صدور چك شده اســت و خوانده در سال 94 در شــعبه 28 دادگاه
 عمومى اقدام به درخواست تامين خواسته نموده و به علت عدم ارائه 
دادخواست ظرف مدت 10 روز قرار مذكور لغو گرديده است و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور نيافته و 
اليحه اى نيز ارائه ننموده است و پاســخ استعالم انجام شده از بانك 
محال عليه كه داللت بــر صحت اظهارات خواهان دارد لذا شــورا با 
عنايت به جميع محتويات پرونده با استناد به مواد 619 و 620 قانون 
مدنى و 198 و 519 قانون آئين دادرســى مدنــى حكم به محكوميت 
خوانده استرداد الشه چك به شــماره 129029/962695 از حساب 
جارى 0104144292002 عهده بانك ملى ايران شــعبه خ فردوسى 
اصفهان به خواهان و پرداخت يكصــد و هفتاد و پنج هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه كانون وكال در حق خواهان صادر و اعالم و مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در 
همين شعبه مى باشــد. م الف 22323 شعبه نهم شوراى حل اختالف 

اصفهان 

امام جمعه فالورجان:

مطالعه كردن 

يك وظيفه دينى و ملى است

اجراى طرح عضويت رايگان در 
كتابخانه هاى عمومى تيران و كرون

ــتان تيران و كرون گفت:    مدير اداره كتابخانه هاى عمومى شهرس
ــاى عمومى تيران و كرون اجرا  طرح عضويت رايگان در كتابخانه ه

مى شود.
ــبت هفته كتاب و كتاب خوانى  احمد احمدى اظهار كرد: به مناس
طرح عضويت رايگان در كتابخانه هاى عمومى شهرستان  در طول 
اين هفته اجرا مى شود.وى افزود: كتاب يكى از ارزشمندترين ابزارها 
ــت و فرهنگ كتابخوانى بايد در  ــد و تعالى يك جامعه اس براى رش

شهرستان تيران و كرون بيش از پيش فراگير شود.
ــتان تيران و كرون تصريح  مدير اداره كتابخانه هاى عمومى شهرس
ــبت هاى  ــتان به مناس ــاى عمومى شهرس ــرد: اداره كتابخانه ه ك
گوناگون به ويژه هفته كتاب، زمينه عضويت رايگان شهروندان را در 
كتابخانه هاى عمومى فراهم مى كند و اين اقدام راهكارى براى جذب 

اقشار مختلف جامعه به كتابخانه هاى عمومى است.
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طب سنتى

بيشتر بدانيم خبر

كليه عضوى بسيارى سرسخت است و حتى با 20 درصد از توانش مى تواند 
همانند يك عضو سالم بدون آنكه عالمتى از بيمارى نشان دهد كار كند. 
برخى عادت ها براى كليه ها سم است و بهر است براى كاهش فشار وارده 

بر كليه ها مراقب اين عادت باشيم.
1- زياده روى در مصرف گوشت قرمز

ــى افزايش  ــز به معن ــت قرم ــت و به خصوص گوش ــاد گوش مصرف زي
ــه مى كنند روزانه  ــت. متخصصان توصي ــموم و ضايعات در خون اس س
ــتر تجاوز نكنيد  ــرم پروتئين بيش ــب هر كيلو، از مصرف يك گ و برحس
ــرم پروتئين مصرف كند). اين  (يك فرد 60 كيلويى نبايد بيش از 60 گ
ماده غذايى را بايد در حد متعادل ميل كرد. بررسى ها نشان داده رژيم هاى 

پر پروتئين در درازمدت آسيب هاى غيرقابل جبرانى بر كليه ها دارند.
2- عدم مصرف كافى مايعات

ــد و حدود 2 ليتر  ــادى از خون را تصفيه مى كنن روزانه كليه ها حجم زي
ــود. كم آبى، وقتى فردى مبتال به  آب همرا با ضايعات از بدن دفع مى ش
ــيار خطرناك است. در اين  ــايى كليه ها يا عفونت ادرارى است بس نارس
ــب كليه ها كمك  ــرايط مصرف به اندازه آب مى تواند به كاركرد مناس ش
ــرايط طبيعى مصرف بيش از 2 ليتر آب در روز فايده اى براى  كند. در ش
كليه ها ندارد بلكه برعكس كار بيشترى به كليه ها تحميل كرده و باعث 

خستگى آنها مى شود.
3- مصرف زياد داروها

مصرف داروهاى ضدالتهابى غيراسترئيدى مانند ايبوبروفن و داروهايى 
ــتامول براى طوالنى مدت مى تواند براى كليه ها  ــپرين و پاراس مانند آس
خطرناك باشد. اين داروها در درازمدت آب رسانى به سلول هاى كليوى 

را كاهش مى دهند.
4- عدم توجه به فشارخون و ديابت

ــايى كليه  هستند.  ــارخون و ديابت نوع دو دليل اصلى نارس افزايش فش
اين دو بيمارى با آسيب رساندن به عروق و قلب، آب رسانى به سلول هاى 
كليوى را كاهش داده و در نهايت باعث تصلب آن مى شوند. متخصصان 
توصيه مى كنند براى كنترل اين بيمارى ها دارو مصرف كنيد و ساالنه با 
ــالمت كليه ها مطمئن شويد! فراموش  اندازه گيرى كراتينين خون از س
ــر كاركرد كليه ها  ــم مى تواند تاثير منفى ب ــه وزن و چاقى ه نكنيد اضاف
ــد و بيش از ــد. در مصرف نمك هم حد تعادل را حفظ كني ــته باش داش

 6 گرم نمك در روز نخوريد.
5- سيگار كشيدن

ــنگين موجود در سيگار در درازمدت  به گزارش medisite، فلزات س
ــاند. برخى تحقيق هاى علمى، به اثبات رسانده  به كليه ها آسيب مى رس
ــيگارى ها 4 برابر بيش از افراد  كه احتمال ابتال به نارسايى كليه ها در س

غيرسيگارى است.

روغن كنجد براى ماساژ بدن نوزادان مفيد است و استفاده از روغن كنجد 
موجب افزايش سطح حافظه و رشد مغزى در كودكان مى شود.

دكتر حسين اكبرى، دكتر تغذيه و رژيم درمانى حوزه بهداشت و درمان 
ــت كه ارتفاع آن به  ــكى گفت: كنجد گياه يك ساله اس گروه علمى پزش
يك متر مى رسد. قسمتى كه براى انسان قابل استفاده است دانه كنجد 

نام دارد.
ــراوان مى تواند به عنوان  ــيدان هاى ف كنجد به دليل دارا بودن آنتى اكس

يك داروى ضدسرطانى مورد استفاده قرار گيرد.
ــراوان از پوكى  ــيم ف ــتن كلس ــت: كنجد به علت داش اكبرى اظهار داش
استخوان جلوگيرى مى كند و باعث تقويت ضربان قلب مى شود. اضطراب 
و اختالالت عصبى را كاهش مى دهد و بى حالى و خستگى و بى حوصلگى 
را درمان مى كند اين دارو را در گذشته به علت خواص بسيار زياد آن توصيه 

مى كردند كه روى نان ها، شيرينى ها و كلوچه ها پاشيده مى شد.
ــى را از بين مى برد و در  ــن داروى گياهى درد عضالن وى تصريح كرد: اي
بهبود بيمارى هاى رماتيسمى بسيار موثر است. همچنين براى آرام شدن 
گريه شبانه نوزادان مفيد است. ماساژ بدن نوزاد با روغن كنجد مى تواند 
ــرات مثبت بگذارد. ــتم عصبى تاثي ــد مغزى و سيس بر روى حافظه، رش
ــرى از بروز آلزايمر  ــاالن باعث جلوگي  كنجد در كودكان دو برابر بزرگس

مى شود.
ــد در جلوگيرى از پيرى زودرس نيز مفيد  وى در ادامه تصريح كرد: كنج
است همچنين به دليل داشتن امالح معدنى كلسيم، از بروز پوكى استخوان 
ــگيرى مى كند. كنجد به علت دارا بودن عنصر مس موجب كاهش  پيش

دردهاى رماتيسمى مى شود.
اكبرى خاطرنشان كرد: كنجد داراى عناصرى مانند منيزيم، آهن، فسفر، 
ــت دارا بودن خواص  ــت و به عل منگنز، روى و گروه ويتامين هاى B اس

مختلف جلوى ريزش مو و چروكيدگى پوست صورت را مى گيرد.
ــيار زياد كنجد پيشنهاد مى گردد از اين  وى افزود: با توجه به خواص بس
ــيرينى ها و كيك ها  ــمند گياهى روى تمام نان ها، ش داروى بسيار ارزش
استفاده شود و مادران باردار و شيرده، بچه هاى مدرسه اى و دانشجويان 
آن را با عسل به عنوان داروى تقويت حافظه و افزايش قدرت سلول هاى 
ايمنى و افزايش رشد و نمو سلول هاى بدن جزو رژيم هاى غذايى روزمره 

قرار  دهند.

ــى بيوتيكى  ــا خاصيت آنت ــب ب ــان موفق به طراحى نوعى چس محقق
ــتفاده از آنتى بيوتيك و  ــترش اس ــه گس ــه ب ــا توج ــه ب ــد ك ــده ان ش
ــه  ــد ب ــيوه مى توان ــن ش ــر آن، اي ــت در براب ــده مقاوم ــز پدي ني

درمان موثرتر بسيارى از عفونت ها بيانجامد.
ــطح  ــاندن س ــم، پوش ــب زخ ــاى چس ــن كاربرده ــى از اصلى تري يك
ــه درون آن  ــارى زا ب ــل بيم ــواع عوام ــت از ورود ان ــم و ممانع زخ

است. 
ــراى آن تعريف  ــاى ديگرى را نيز ب ــايد بتوان كاربرده با اين وجود ش

كرد.
ــيده نشان مى دهد با  ــى جديد كه در اين خصوص به انجام رس پژوهش
ــتن تعداد قابل توجهى از  ــتفاده از تحريك الكتريكى به منظور كش اس
ــديد را  باكترى هاى مقاوم در برابر دارو، مى توان درمان عفونت هاى ش

تسريع كرد.
ــى داد ــان م ــيد نش ــه انجام رس ــش ب ــاه پي ــه چند م ــه اى ك مطالع

ــى  ــاى خون ــود رگ ه ــبب مى ش ــى س ــك الكتريك ــه تحري  ك
ــل عفونى  ــترى به مح ــه خون بيش ــده و در نتيج ــترى ايجاد ش بيش
ــريع تــر آن  ــود س ــه بهبــ ــر ب ــن امــ ــت اي ــيده و در نهاي رس

مى انجامد.
ــمندان بر اين باور بودند كه يكى از داليل  با اين وجود، گروهى از دانش
اثربخشى باالى تحريك الكتريكى، واكنش الكتروشيميايى ايجاد شده 

توسط جريان الكتريكى است.
 اين تيم پژوهشى به اين نتيجه رسيد كه در طى اين فرآيند، هيدروژن 
ــطح الكترود ايجاد مى شود كه البته اين ماده نقش  پروكسيد بر روى س

موثرى در عفونت زدايى دارد.
ــه نازك از  ــى را به يك الي ــپس جريان الكتريك ــى س اين تيم پژوهش

باكترى هاى مقاوم در برابر دارو اعمال كرد.
ــاعت  ــى 24 س ــا را ط ــن باكترى ه ــه اي ــت هم ــان توانس ــن جري  اي
ــته ــالم اطراف داش ــطح س از بين ببرد، بدون اينكه تاثيرى بر روى س

 باشد.
ــه عنوان  ــاناى كربنى ب ــمندان از يك اليه رس ــن دانش در گام بعد، اي

چهارچوب استفاده كردند.
ــده  ــر روى ناحيه زخم ش ــم ب ــب زخ ــك چس ــد ي ــه همانن  اين الي

قرارمى گيرد. 
ــاده هيدروژن  ــود كه م ــبب مى ش ــى در اين اليه س ــان الكتريك جري
ــود و همه باكترى هاى موجود را  پروكسيد به صورت پيوسته ايجاد ش

از بين ببرد.
ــيوه نوين مى تواند جايگرينى  اين پژوهشگران بر اين باورند كه اين ش

براى آنتى بيوتيك ها باشد. 
ــتفاده از آنتى بيوتيك و نيز پديده مقاومت در  ــترش اس با توجه به گس
ــيارى از عفونت ها  ــان موثرتر بس ــيوه مى تواند به درم برابر آن، اين ش

بيانجامد.

5 عادت خطرناك براى كليه ها

فوايد روغن كنجد 
براى مغز كودكان 

شيوه نوين درمان عفونت ها با 
چسب آنتى بيوتيكى 

نكته ها

در  ــنگك  س ــان  ن
ــاي  نان ه ــدر  ص
ــرار دارد و  ــي ق ايران
ــبوس دار  از آرد س
ــود. از  درست مي ش
ــاي خوب  ويژگي ه
اين نان طعم، عطر، 
و  ــودن  ب ــذي  مغ
قابليت سيركنندگي 

آن است.
ــيوه پخت سنتي   ش
ــكل و  ــان و ش اين ن
ــز آن از  طعم متماي
ــا باعث  ــاير نان ه س
ــگ  ــده در فرهن ش
ــي  ن يرا ا ــفره  س و 
ــي يافته  ارزش باالي
ــراي  ب ــژه  به وي و 
ــه، وجود نان  صبحان
ــنگك در اولويت  س
ــرد. از نظر  ــرار گي ق
مصرف كنندگان نان 
خوب ناني است كه 
ــر، خوش  خوش عط
طعم و تازه باشد و به 
خوبي تخمير شده و 
ــيرين يا  از جوش ش
ــاير مواد مضر در  س

آن استفاده نشده باشد. 
ــتي  ــرايط بهداش نان بايد در محيطي پاكيزه و با ش
ــد، ارزش تغذيه اي كاملي داشته و  ــده باش تهيه ش

دور ريز نداشته باشد و گران نيز نباشد.
سنگك؛ از قديمي ترين نان هاي ايراني

ــاي ايراني  ــنگك يكي از قديمي ترين نان ه نان س
ــت؛ به طوري كه برخي قدمت اين نان را پيش از  اس
ورود اسالم به ايران و برخي نيز عهد شاهان صفوي 

مي دانند. 
ــامل  ــي ايران ش ــنتي و مل ــان هاي س ــان ن در مي
ــنگك از نظر  ــري، نان س ــواش، تافتون و برب نان ل
ــت و حتي  ــان تغذيه بهترين نوع نان اس كارشناس
ــن نوع نان در  ــوع نان را بهتري برخي با اغراق اين ن

دنيا مي دانند. 
چرا نان سنگك؟

ــي از ويتامين ها،  ــطح باالي ــنگك حاوي س  نان س
كلسيم، پروتئين و آهن است.  نان سنگك به دليل 
ــاني داشته و  ــتن مقدار زيادي فيبر، هضم آس داش

بسيار مورد توجه متخصصان تغذيه است. 
ــيار خوب است،  ــنگك براي كودكان نيز بس  نان س

مخصوصا در دوراني كه سلول هاي عصبي در حال 
ــتند، آهن موجود در نان سبوس دار سبب  رشد هس

باهوشي و رفتار خوب كودكان مي شود. 
 چون براي نان سنگك بيشتر از آرد كامل استفاده 
ــالح آن  ــا و ام ــل، ويتامين ه ــود و آرد كام مي ش
ــتر به مصرف اين نان توصيه  حفظ شده است بيش

مي شود.
ــنگك به دليل اينكه فيبر زيادي دارد، هضم   نان س
ــت و از ارزش غذايي بااليي برخوردار  ــان اس آن آس

است. 
سبوس، عامل خوشمزگي 

ــت  ــنگك كه از نظر مزه، طعم، هضم، بهداش نان س
ــت از آرد مرغوب  ــالمت بهترين نان ايراني اس و س
ــود.  ــص و كمي نمك پخته مي ش ــالم، آب خال و س
ــش از همه موجب  ــان، آنچه بي به اعتقاد كارشناس
ــنتي ايران  ــنگك در صدر نان هاي س ــده نان س ش
قرار گيرد. آرد اين نان است. آرد اين نان بايد از گندم 
ــالم و بدون هيچ نوع آرد ديگري مانند  مرغوب و س

آرد جو يا حبوبات باشد. 
يكي از داليل خوش طعم بودن نان سنگك، سبوس 
ــبوس يك ماده با  ــت؛ س موجود در آرد اين نان اس

ــواد  ارزش و داراي م
ــت  غذايي فراوان اس
و براي كساني كه به 
بيماري ديابت مبتال 
نـــان  ــتنــد،  هس
ــيار  ــبوس دار بس س

مفيد است. 
ــه با  ــي ك ــان هاي ن
ــل و  ــاي كام آرده
ــه  ــبوس دار تهي س
ــبت  ــوند، نس مي ش
ــاي تهيه  ــان ه به ن
ــفيد  ــده با آرد س ش
ــب ارزش  ــه مرات ب
غذايي باالتري دارند 
و مصرف روزانه آن ها 
مي تواند، مقداري از 
ــه بدن به  نياز روزان
ــن،  ــالح، پروتئي ام
فيبر و ويتامين ها را 

تامين كند. 
نان سنگك با 

طعم تافتون!
ــد  معتقدن ــي  برخ
ــنگك  ــان هاي س ن
ــه  ب ــته  گذش در 
از  ــه  اينك ــل  دلي
ي  ــا هــــــــ د ر آ
ــدند  ــن تهيه مي ش ــيار پايي ــبوس گيري بس با س
ــت  ــا مدتي اس ــد ام ــا بودن ــن نان ه ــذي تري ازمغ
برخي نانواها براي پخت نان سنگك از آرد «تافتون 
ــده  ــتفاده مي كنند و همين باعث ش يا لواش» اس
نان هاي سنگك امروزي طعم، مزه و كيفيت گذشته 

را نداشته باشد. 
ــنگك بايد هفت درصد  ميزان سبوس گيري آرد س
ــت از نانواها از آرد تافتون يا لواش  باشد اما اين دس
ــت،  ــبوس گيري آرد آن 13 درصد اس كه ميزان س

استفاده مي كنند. 
ــود  ــاال موجب مي ش ــري ب ــبوس گي ــد س هر چن
ــت الزم را ــا كيفي ــود ام ــفاف تر ش ــدري ش نان ق

 ندارد.
ــد  ــان مي گوين ــواب ش ــر در ج ــي ديگ ــا برخ ام
ــرايط  ــت زيرا ش ــاله اي خيلي بعيد اس چنين مس
ــت ــا آرد تافتون و لواش متفاوت اس ــنگك ب آرد س
ــب پخت ــد اين گونه نان مناس  و نانواها نمي توانن

 كنند.
ــود  ــن نان با آرد خودش پخت ش  به هرحال اگر اي

بهترين نان دنياست. 

حنا فقط براى پوشاندن موهاى سفيد نيست. حنا موهاى شما را قوى، حجيم و درخشان 
ــراى موهاى تان خوب ــتن ب مى كند. در اين راهنما خواهيد فهميد كه چرا حنا گذاش

 است.
ــيرى  ــورهاى گرمس ــد و كش ــى، در هن ــان زيباي ــن گياه ــى از محبوب تري ــا يك حن
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــى اش ش ــك كنندگ ــر خن ــراى تاثي ــاه ب ــن گي ــت. اي اس
ــان كردن و سالم نگاه داشتن موهاى شان از  سال هاى سال است كه مردم براى درخش

حنا استفاده مى كنند.
قدرت اين گياه سبز، فقط در آذين كردن دست و پا يا پوشاندن موهاى سفيد نيست، بلكه 

استفاده از آن روى موها، سالمت گيسوان شما را دوباره به آن بر خواهد گرداند.
موهاى سالم

ــالم، درخشان و حجيم شود.  دو بار در ماه روى موهاى تان حنا بگذاريد تا موهاى تان س
ــت رفته ى موهاى تان بازگردد و تار موهاى  اين كار كمك خواهد كرد تا سالمت از دس

آسيب ديده تان درمان شود.
ــرتان را باز  ــت س ــيد قليايى پوس ــدون از بين بردن تعادل موهاى تان، تعادل اس حنا ب
مى گرداند. براى دريافت بهترين نتيجه، حنا را دو ساعت در آب دم كرده ى انگور فرنگى 

هندى بخيسانيد و آن را به موها و پوست سرتان بماليد.
نرم كنندگى مو

حنا يك نرم كننده ى عالى براى موهاى شماست. حنا با احاطه ى هر تار موى شما، يك 
اليه ى محافظ دور آن خواهد ساخت كه از موهاى شما در برابر آسيب ها محافظت

 مى كند.
ــتن رطوبت در موها، گيسوان شما را پرپشت و قوى   استفاده ى منظم از حنا با نگهداش

مى سازد.

ــما مى بخشد و آنها را  ــش و جاليى طبيعى به گيسوان ش اين درمان گياهى مو، درخش
دو برابر قوى تر از قبل مى كند.

پوشاندن موهاى سفيد
ــيميايى  ــيب رنگ موهاى ش ــدون اينكه موهاى تان را در معرض آس اگر مى خواهيد ب
ــت. حنا داراى هيچ آمينو اسيد يا ماده ى  قرار دهيد رنگ كنيد، حنا بهترين راه حل اس
شيميايى ديگر كه رطوبت موهاى شما را مى زدايد نيست، پس موهاى شما خشك نشده 

و آسيب نخواهد ديد.
آب را به همراه دو قاشق غذاخورى انگور فرنگى هندى خشك، يك قاشق چايخورى چاى 
سياه و دو گل ميخك بجوشانيد. آب را از صافى رد كنيد و به حنا اضافه كنيد تا خميرى 
به دست بيايد. حاال آن خمير را در طول شب يا حداقل براى دو ساعت روى موهاى تان 

رها كنيد.
درمان شوره ى سر

حنا به عنوان يك راه درمانى كامال موثر براى شوره ى سر نيز شناخته مى شود. يكى دو 
قاشق چايخورى تخم شنبليله را شبانه در آب بخيسانيد و صبح آنرا بكوبيد. كمى روغن 
خردل را حرارت دهيد و كمى برگ حنا به آن اضافه كنيد. اجازه دهيد خنك شود و حاال 

خميرى كه از تخم شنبليله درست كرديد را به آن اضافه كنيد.
ــر آن خالص  ــا از ذره هاى زب ــده را از صافى رد كنيد ت ــت آم مى توانيد مخلوط به دس
ــاعت قبل از اينكه به حمام برويد و از شامپو استفاده كنيد،  ــويد. اين روغن را يك س ش

به موهاى تان بماليد.

دريچه

ــه را  ــراد جامع ــر اف ــج در اكث ــاى راي ــواع اعتياده ان
مى بينيد مواردى مانند وابستگى شديد به تلفن همراه، 
وابستگى شديد به قهوه، وابستگى شديد به شكالت و...

ــيار  ــى توانند بس ــن چنينى كه م ــيارى موارد اي بس
اعتياد آور و وابسته كننده باشند.

ــروبات  ــواد افيونى يا مش ــرف م ــا به مص ــاد تنه اعتي
ــايت  ــه نقل از س ــود، بلكه ب ــر نمى ش ــى منحص الكل
ــامل موارد  ــى تواند ش ــاد م «Prevention»، اعتي
ديگرى مانند استفاده از تلفن همراه، مصرف شكالت 

و… نيز باشد.
تلفن همراه

ــه همراه شماست و وابستگى شديد  اين وسيله هميش
به آن باعث مى شود كه به اطراف خود بى اعتنا باشيد.

ــه  ــت ك ــادى اس ــراد معت ــد اف ــت همانن ــن حال  اي
ــود  ــراف خ ــط اط ــان و محي ــه اطرافي ــبت ب نس

بى توجهند.
قهوه

ــيدنى اعتيادآور است زيرا  ــتيد اين نوش آيا مى دانس
ــدن از خواب به سمت آن مى رويد.  به محض بيدار ش

ترك آن 7 تا 10 روز طول مى كشد.
شكالت

ــى  ــدرات، چرب ــار از كربوهي ــى سرش ــواد غذاي م
ــر  ــز تاثي ــدر روى مغ ــواد مخ ــد م ــد همانن و قن

مى گذارد.
ــه  ــورد عالق ــيدنى م ــك نوش ــردن ي ــوس ك ه
ــت؛  ــه آن نيس ــما ب ــدا كردن ش ــاد پي ــر اعتي بيانگ

ــرل  كنت ــل  غيرقاب ــادت  ع ــن  ي ا ــى  گاه ــا  ام
ــه خطر  ــما را ب ــالمت ش ــد س ــى توان ــود و م مى ش

بيندازد.
خريد

ــدارى مى كنيم كه اصال  خيلى از ما چيزهايى را خري
به آن نياز نداريم؛ اعتياد به خريد در اصل به دوپامين 
ــاس خوبى در ما  برمى گردد؛ماده شيميايى كه احس

ايجاد مى كند. 
گاهى هم فرد مشكل اضطراب دارد و در نتيجه با افراط 

ــدارى چيزهايى كه الزم ندارد، خود را  در خريد و خري
آرام مى كند.

جراحى زيبايى
برخى افراد از جراحى هاى زيبايى دست بردار نيستند و 
به هر بهانه اى دوست دارند قسمتى از بدن خود را تغيير 
دهند. اين مشكل به علت همان ماده شيميايى است كه 

در اعتياد نقش دارد.
برنزه كردن پوست

ــيميايى به  ــعه ماوراى بنفش، باعث توليد ماده ش اش

ــاده به قدرى  ــود. اين م ــام آندروفين در بدن مى ش ن
احساس خوبى ايجاد مى كند كه فرد خطر سوختگى 
ــت را ناديده  ــرطان پوس ــاول زدگى و س ــاب، ت از آفت

مى گيرد.
شبكه هاى اجتماعى

ــراى  ــود را ب ــت خ ــدرى وق ــه ق ــراد ب ــى اف برخ
ــد كه  ــى كنن ــرف م ــر و… ص ــوك، توييت ــس ب في
ــود. ــاد تبديل مى ش ــوع اعتي ــك ن ــادت به ي اين ع

ــن روى  ــد كوكائي ــام همانن ــت پي ــرعت درياف  س
ــادل  ــات و تب ــب اطالع ــد كس ــى كن ــل م ــز عم مغ
ــاد  ــرد ايج ــى در ف ــاس خوب ــران احس ــا ديگ آن ب

مى كند.
بايد دانست هر چيزى كه در خلق و خو تغييرى ايجاد 

كند، مى تواند اعتيادآور باشد.
ورزش

ــد؛  ــا اعتياد موثر باش ــه ب ــد در مقابل ــى توان ورزش م
ــرطى كه به خود آن اعتياد پيدا نكنيد! در زمان  به ش
بيمارى به بدن خود استراحت دهيد تا فرصت بازسازى 

پيدا كند.
آيا همه انواع اعتياد مانند هم است؟

ــرص اعتيادآور  ــد همانند مصرف ق آيا اعتياد به خري
است؟

ــد  همانن ــوارد  م ــن  ي ا ــه  ك ــم  ني دا ــى  م ــا  م  
ــر  تاثي ــز  مغ روى  ــد  ن توا ــى  م ــدر  مخ ــواد  م
ــابه بودن  ــان، در خصوص مش ــا متخصص بگذارد. ام

اين نوع اعتيادها هنوز به نتيجه نرسيده اند.

چرا سنگك مفيدترين نان است؟

خواص بى نظير حنا براى مو

انواع موارد اعتياد آور در افراد مختلف
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گردشگرى

دريچه

ــرم و ميان دو  ــاده گرمه به جاج ــه جالل الدين در حّدفاصل ج قلع
شهرستان جاجرم و گرمه، بر روى تپه نسبتا مرتفع سنگى قرار گرفته 
است. اين قلعه با پالنى شش گوش، داراى شش برج مدور در اطراف 
است و دِر ورودى آن در ضلع جنوبى قرار دارد كه در گذشته عمارتى 
ــت. در داخل اين قلعه از چهار  ــته اس نيز باالى دِر ورودى قرار داش
اطاق در ميان برج ها ساخته شده و خمره هايى نيز در بدنه ديوارهاى 

داخلى جهت جمع آورى آب و آذوقه ايجاد شده است. 
در ضلع جنوبى و سمت راست دِر ورودى اين قلعه راه پله اى جهت 
دسترسى به برج هاى نگهبانى قرار دارد و روزنه هايى در تمام طول 

ديوارهاى اطراف و برج ها نيز ايجاد شده است.
ــمه آب شيرينى وجود دارد   در پايين و ضلع جنوب غربى قلعه چش
ــوم به جالل الدين مى باشد و آب آن به طرف جنوب  كه آن نيز موس

شرق و به طرف جاجرم جريان دارد. 
ــاروج و در بعضى نقاط از  عمده مصالح اين قلعه از سنگ و مالط س
آجر مى باشد. ارتفاع برج ها و ديوارهاى آن حدود 12 متر مى باشد. 
ــه طبقه بوده و گفته مى شود كه يك  ــته دو يا س اين قلعه در گذش
ــهر جاجرم مربوط  ــى، اين قلعه را به ش تونل يا راه زيرزمينى مخف

مى ساخته است.
ــى  نظريات مختلفى در خصوص اين كه اين قلعه متعلق به چه كس
ــد، وجود دارد. عده اى اين قلعه را به جالل الدين سلجوقى  مى باش
ــبت  ــله جالليه نس و عده اى آن را به جالل الدين؛ بنيان گذار سلس
ــر مطمئن تر و محتمل تر از  مى دهند اما نظريه اى كه در حال حاض
بقيه به نظر مى رسد اين است كه قلعه جالل الدين يك قلعه نظامى 
ــد و آن را به  ــم هجرى قمرى مى باش ــت كه مربوط به قرن هفت اس

سلطان جالل الدين خوارزمشاه نسبت مى دهند.
ــد كه اين قلعه به دستور سلطان   بر اساس اين نظريه به نظر مى رس
ــران و در جريان جنگ و  ــن و در هنگام حمله مغول به اي جالل الدي
گريزهاى سلطان جالل الدين و در زمانى كه وى پس از مرگ پدرش 
در جزيره آبسكون (آشوراده كنونى) از جانب مازندران به سمت شرق 
ايران حركت كرد تا خود را براى مقابله با سپاهيان مغول آماده سازد، 

ساخته شده باشد.

حضرت انوش (عليه السالم) سومين پيامبر الهى و اولين كسى بود 
كه درخت خرما نشاند و زراعت كرد . حضرت انوش (عليه السالم) در 
زمان حيات حضرت آدم ابوالبشر (عليه السالم) به دنيا آمد . حضرت 
شيث (عليه السالم) دومين پيامبر الهى بود ، ايشان هنگامى كه مرگ 
ــالم) را وصى  خود را نزديك ديد فرزندش حضرت انوش (عليه الس
ــده  خود گردانيد . و او را از نورى كه به هنگام تولد به وى منتقل ش
است – يعنى نور پيامبر خاتم (صلى اهللا عليه و آله و سلم) كه از نسل 
ــرده و او را فرمان داد كه فرزندانش را  او به دنيا خواهد آمد - آگاه ك
از اين افتخار و شرف كه از بزرگى به بزرگى ديگر و از نسلى به نسل 
ــد آگاه كند . در كتاب تاريخ مسعودى آمده  ديگر منتقل خواهد ش
ــالم) اولين كسى بود كه به كمك و  است : حضرت انوش (عليه الس

راهنمايى حضرت جبرائيل (ع) درخت خرما كشت كردند .
در تاريخ يعقوبى آمده است :

ــالم)  فرزند حضرت شيث (عليه السالم)  ،  حضرت انوش (عليه الس
بعد از پدر وصى و جانشين وى در امر نبوت و راهنمايى و هدايت بشر 
شد و وارد كشور ايران گرديد و به هدايت خلق پرداخت و به حفظ و 
نگهدارى مفاد وصيت پدر و جد بزرگوارش برخاست . او به نيكوترين 
ــرد ، و قومش را نيز فرمان داد تا به  وجهى خدا را بندگى و عبادت ك

نحو احسن خداى را عبادت كنند .
ــالم) در دو هزار و 864 سال پيش از ميالد  حضرت انوش (عليه الس
ــالگى در قلعه فهران( شهر قهدريجان 20  سر انجام در سن 905 س
ــهر  كيلومترى اصفهان) بدرود حيات گفت بدرود حيات گفت ، ش
فهران در زمان خود يكى از شهرهاى بزرگ و يكى از مراكز تجارت 
نيز بوده است و رشته كوههاى اطراف اين شهر به نام رشته كوه هاى 

فهران معروف مى باشد .
ــى عمر حضرت انوش  ــايت هاى ايران ضمنا در منابع ، كتاب ها و س
ــال تخمين شده ولى بر اساس منابع  (عليه السالم) 950 تا 965 س

موجود در ايران عمر ايشان همان 965 سال مى باشد .

قلعه جالل الدين

سومين نبى خدا 
اولين پيامبر در ايران

دريچه

ــى كه در ــوم هخامنش ــان، داريوش س ــزرگ ايراني ــاه ب ــه پادش گنجين
ــايدبزرگ ترين گنج  ــال هاى 380 تا 330 قبل از ميالد مى زيست، ش  س
ــى از اين گنج را امپراتور مقدونيان، اسكندر  ــد.  بخش تمام دوران ها باش
ــدود (334 ق.م)  ــاى ح ــال ه ــه در س ــى ك (232 – 356 ق.م) زمان
ــوس  ــوش، ايس ــخير و گنجينه هاى ش ــران را تس ــاهى اي ــور پادش كش
(شهرى در كشور تركيه كنونى)، دمشق و تخت جمشيد را چپاول كرد، به 
ــيد حدود 9/000 تالنت طال و  تاراج برد. امپراتور فاتح تنها در تخت جمش
40/000 تالنت نقره به غنيمت گرفت. هر تالنت با معيارهاى امروزى حدود 
2/26 كيلوگرم بود، يعنى بيش از 1000 تن يا به حساب ديگر بيش از 50 
كاروان بزرگ از حيوانات باركش كه فقط غنيمت يكى از شهر هاى ايران را 

با خود حمل مى كردند.
ــورخ و ــت. م ــكان دهنده اس ــران كمى ت ــاى اي ــهر ه ــا آمار نهايى ش ام

ــتانى يونان، «ديودور» چنين نگاشته است كه ”اسكندر   وقايع نويس باس
ــران را بر  ــده اي ــخير ش كبير گنج هاى حاصل از تمام گنج خانه هاى تس
ــش از 23/000 ــتر باركش و 10/000 جفت قاطر (بي بيش از 3/000 ش

 حيوان باركش) سوار كرد و به كشور خود برد. اسكندر در آن زمان در ايران 
بدون احتساب بخشى از گنجينه ها كه داريوش سوم به نقاط امن برده بود، 
ــا 980 كاميون بارى  750/000 تالنت (حدود 19/650 تن) يعنى تقريب
ــبه سنگ ها،  20 تنى پر از طال و نقره به غنيمت گرفت، البته بدون محاس

جواهرات و هزاران شى گران بهاى ديگر. 
ــود به مصر  ــد ها با ارتش خ ــتانى، وقتى كه او بع ــاى باس بنا بر نگارش ه
ــربازانش را با نقره  ــتور داد كه سپرهاى حفاظتى س لشكر كشى كرد، دس
خالص آب كارى كنند كه نشان از عظمت غارت لشگر مقدونى در ايران بود.

اما سرنوشت باقى گنجينه ها چه شد؟

ــال 1281 ش برابر  عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي در س
ــالگي مادر و در ــد و در 5 س با 1321 قمري در تبريز متولد ش

9 سالگي پدرش را از دست داد. در همان زمان عالوه بر فراگيري 
قرآن مجيد و كتاب هاي متداول روز و خوش نويسي، به تحصيل 

ــرف  ــالگي عازم نجف اش مقدمات عربي روي آورد و در 23 س
شد. 

عالمه، طي يازده سال اقامت در نجف از محضر عالمان نامداري 
همچون ميرزاي ناييني، سيدابوالحسن اصفهاني، محمدحسين 
ــتفاده هاي  غروي اصفهاني و ميرزاعلي آقا قاضي طباطبايي اس

فراوان برد و مدارج علمي و كماالت اخالقي را پيمود.  
ــال در تبريز اقامت گزيد و سپس  وي پس از آن به مدت ده س
در سال 1325 ش راهي شهر قم شد. عالمه از آن پس با درك 
ــفه، به تدريس اين دو پرداخت و در  نياز حوزه به تفسير وفلس
ــت آورد. عالمه طباطبايي  ــامخي به دس اين دو رشته مقام ش
ــودمند غفلت  ــف آثار گران بها و س همزمان با تدريس، از تالي
ــر درآورد كه اصول  ــته تحري نورزيد و كتب متعددي را به رش
فلسفه و روش رئاليسم در 5 جلد، بدايه الحكمه، نهايه الحكمه، 
ــعور مرموز، علي(ع) و فلسفه الهي و حاشيه بر اسفار  وحي يا ش
صدرالدين شيرازي و.... از آن جمله اند.  اما مهم ترين اثر عالمه، 
ــريف كه اصل آن به زبان  تفسيرالميزان نام دارد، اين كتاب ش
ــران  ــوي ناش ــت جلد تاليف گرديده بارها از س عربي و در بيس
ــر  ــي چاپ و منتش داخلي و خارجي به زبان هاي عربي و فارس

شده است. 
ــير مي گويد:  ــهيدمرتضي مطهري در مورد اين تفس استاد ش
ــت  ــيري اس ــزان، يكي از بهترين تفاس ــير المي «كتاب تفس

ــت و مي توان ادعا كرد  ــده اس ــته ش كه براي قرآن مجيد نوش
ــني از  ــيعه و س ــان ش ــه در مي ــت ك ــيري اس ــن تفس بهتري

صدر اسالم تا امروز نوشته شده است».
 عالوه بر تاليفات متعددي كه از عالمه طباطبايي به يادگار مانده 
است، شاگردان فاضلي در حلقه درس ايشان مراتب كمال علمي 
ــده اند. حضرات آيات و  ــاء خدمات فراواني ش را پيموده و منش
دانشمندان فرهيخته اي از قبيل شهيد مرتضي مطهري، شهيد 
ــي صدر، ناصر مكارم  ــتي، امام موس سيد محمدحسيني بهش
شيرازي، شهيد دكترمحمد مفتح، شهيد علي قدوسي، يحيي 
ــيدمحمدعلي قاضي طباطبايي،  ــهيد س انصاري شيرازي، ش
ــوي اردبيلي، محمدتقي مصباح يزدي،  ــيدعبدالكريم موس س
ابراهيم اميني، حسين نوري همداني، حسن حسن زاده آملي، 
عبداهللا جوادي آملي، سيدمهدي روحاني و ده ها عالم فرزانه در 
طي سال ها حضور در محضر پرفيض استاد، خوشه چين خرمن 

معرفت عالمه بوده اند. 
در  ــرانجام  س ــي  طباطباي ــين  سيدمحمدحس ــه  عالم
ــا هجدهم محرم  ــان 1360 ش برابر ب ــنبه 24 آب ــح يكش صب
ــتاد  ــاري، دارفاني را در هش ــك هفته بيم ــس از ي 1402 ق پ
ــزارش در كنار  ــتافت.  م ــالگي وداع كرده و به ديار باقي ش س
ــيفتگانش  ــقان و ش حرم حضرت معصومه(س) زيارتگاه عاش

است. 

ــخصيتى بحث برانگيز در تاريخ معاصر ايران  امير كبير ش
است و طرفداران و منتقدان سرسخت دارد. 

ــا اصالحاتى كه آغاز كرد  طرفداران امير معتقدند كه او ب
ــس از خود به  ــاليان پ ــيارى از متجددين س در ميان بس
ــعه خواهى  ــرفت و توس ــادى از نوگرايى و پيش عنوان نم
ــه او را به  ــتند ك ــم هس ــا ديگرانى ه ــد؛ ام ــناخته ش ش
ــطه ى بى توجهى به بخش هاى ديگرى از مدرنيسم  واس
ــرزنش  ــتبداد مطلقه، س چون حكومت مردم و گذر از اس

مى كنند.
ــت،  ــه ماس ــش ها وظيف ــن پرس ــه اي ــت ب ــخ درس پاس
ــطوره بسازيم و نه  چون نه مى خواهيم از بزرگان مان اس
همچنين بزرگانى كه بزرگ باشند را از اوج قله هاى اوراق 

تاريخ به ته دره بدنامى بياندازيم. 
ــيد آن اندازه بزرگ  ــال نرس مردى كه صدارتش به 4 س
ــد و مكث  ــى ايرانيان بدل ش ــرت تاريخ ــه به حس بود ك
ــد؛ تا  ــت را موجب ش ــن دوس ــى وط ــر ايران طوالنى ه
ــتاب روى اين مرد  ــاى پرش ــه اى در اين دني ــراى لحظ ب
ــج ذهنش  ــش را در كن ــد و اين پرس ــى توقف كن تاريخ
ــتى ديگر  ــر امير مى ماند، ايران سرنوش مطرح كند كه اگ

پيدا مى كرده. 
ــرفت  ــعه و پيش برخى از او با توجه به رهيافتى كه از توس
ــات آن روزگار و  ــه ملزوم ــدون توجه ب ــروزى دارند ب ام
امكانات آن دوران مهر استبداد بر پيشانى اين مرد بزرگ 
ــند كه  ــكوالر بر تن مردى مى پوش مى زنند، و يا قباى س
فتنه باب را خاموش كرد و به همين دليل او را از آزاد مردى 

دور مى دانند.
ــا خاركوهى  ــا غالمرض ــدن اين مرد ب ــوف ش  براى مكش
تاريخ پژوه و نويسنده، همراه مى شويم تا ببينيم امير كبير 

سكوالر بود و يا ديندار؟  
ــات امير كبير ، اين بحث  بعد از يادآورى كوتاهى از اقدام

را ادامه مى دهيم:
«ميرزا محمد تقى خان فراهانى» مشهور به «امير كبير» 
ــاه  ــم هاى ايران در دوران ناصر الدين ش يكى از صدراعظ
قاجار است. او در دوران صدرات خود قطار اصالحات را با 
چند صد واگن و به منظور توسعه  همه جانبه به راه انداخت 
شعارش حضور «افراد قابل و عاقل» بر سركارها بود؛ روزگار 
ــناس  امير، روزگار قحط  الرجالى امين و آگاه و دشمن ش

بود.
ــاب و عناوين مبارزه  ــدون كار را حذف، با الق او مناصب ب
ــعه صنعت، تنظيم  عملى كرد؛ به حفظ آثار تاريخى، توس
ــا پرداخت.  ــوه و ارتش ــور مالياتى و مبارزه جدى با رش ام
ــتان،  ــيس بيمارس حقوق مفت خوران را قطع كرد، تاس
ــاماندهى ارتش، ايجاد نيروى دريايى، ساخت  تقويت و س
ــازى، نخ ريسى، كاغذ سازى  كارخانه شكر ريزى، قند س
ــالم رضا خاركوهى  ــتور كار اجرايى قرار داد. غ را در دس
ــت كه  ــد: واقعيت اين اس ــى گوي ــر كبير م در مورد امي
ــن، بلكه يك  ــه مخالف دي ــكوالر بود و ن ــر نه س اميركبي

دولتمرد مسلمان بود و به حفظ ارزش هاى اسالم و تشيع 
باور داشت.

ــر دنبال  ــر كبي ــر امي ــش كه اگ ــن پرس ــا طرح اي وى ب
ــى آن  ــع روحان ــا و مراج ــرا علم ــود، چ ــم ب سكوالريس
ــار  ــد، اظه ــام نكردن ــد و قي ــوا ندادن ــه او فت ــان علي زم
ــه گران  ــت فتن ــكوالرى داش ــه س ــت: او اگر انديش داش
ــارزه با  ــاى مب ــه ج ــرد، و ب ــى ك ــركوب نم ــاب را س ب
ــه ايران  ــا را ب ــاى آنه ــس، پ ــاى روس و انگلي دخالت ه
باز مى  كرد، و پادشاه نااليق قاجار هم جرات نمى كرد او را 

از صدارت عزل كند و به قتل برساند.
ــه خاطر  ــر كبير ب ــفانه امي ــه داد: متاس ــى ادام خاركوه
ــمنان داخلى  خدمات ارزنده اش مورد كينه و عداوت دش
و خارجى  قرار گرفت و به طور ظالمانه در بيستم دى ماه 
ــاه به قتل  ــتور ناصرالدين ش سال 1230 شمسى به دس

رسيد. 
ــخنانى در حق  ــراد طى س ــه برخى اف ــان اينك وى با بي
ــكوالر ناميد،  ــرده و او را س ــى ك ــم لطف ــر ك ــر كبي امي
ــا كمكى  ــا نه تنه ــه حرف ه ــن گون ــزود: در حالى اي اف
ــت را به  ــن ذهني ــان ما اي ــراى جوان ــد؛ بلكه ب نمى كن
ــته  ــخصيت بزرگ و شايس ــرا ش ــى آورد كه چ وجود م
ــده ، بعد از   ــات ارزن ــا آن همه خدم ــل اميركبير ب اى مث
ــى مهرى  ــهادتش مورد ب ــال از ش ــن س ــت چندي گذش

قرار مى گيرد.
امير كبير؛ شهيد راه عزت و استقالل 

ــهيد  ــك امير كبير ش ــه داد: بدون ش ــورخ ادام اين م
ــت و ما نبايد به خاطر  ــتقالل ايران اس راه عزت و اس
ــون، خدمات  ــكوالر در دارالفن ــتاد س وجود دو اس
برجسته اين بزرگ مرد عصر آشفته قاجار را نا ديده 

بگيريم.
ــات امير كبير اين  وى گفت: تاريخ خدمات و زحم
ــون امير  ــد. چ ــوش نمى كن ــزرگ را فرام ــرد ب م
ــتقالل  ــربلندى و اس ــزت و س ــال ع ــر به دنب كبي
ــرى  ــود. او وزي ــران ب ــردم اي ــاه م ــى و رف و ترق
ــون  لفن را ــيس دا ــا تاس ــه ب ــود ك ــلمان ب مس
ــى و  ــوزش عال ــز آم ــتين مرك ــوان نخس ــه عن ب
ــت  ــبك جديد، مى خواس ــه س ــى ايران ب تخصص

ــا را در  ــا، آن ه ــه اروپ ــان ايرانى ب ــزام جوان ــاى اع به ج
ــى متخصص  ــودى نيروهاي ــران و با فرهنگ خ داخل اي
ــدام در دوره  ــن اق ــد و اي ــت  كن ــرده تربي و تحصيلك
ــت ايران  ــه مل ــى ب ــت بزرگ ــارى خدم ــت قاج جاهلي

است.
ــته ترين و  ــه اميركبير وارس ــاره به اينك خاركوهى با اش
ــت،گفت:  ــم دوره قاجار اس ــر اعظ ــن وزي ــا ُعرضه تري ب
ــاه  ــوى پادش به همين دليل او از يك طرف همواره از س
ــورش، و از طرف ديگر   ــان ُمفت خ ــق قاجار و درباري ناالي
توسط دولت هاى روسيه و انگليس تحت فشار و كارشكنى 

بود.

ــم طمع دول  ــه داد: امير چش اين مورخ ادام
ــى و  ــت ارض ــس را از تمامي ــيه و انگلي روس
ــتقالل ايران كور كرد و حقوق كالن شاه  اس
و درباريان را كاست و برخى را هم قطع كرد. 
بنابراين اميركبير در عصر خود، هم قهرمان 
مبارزه با استعمار خارجى بود و هم قهرمان 

مبارزه با استبداد داخلى و فساد حكومتى.
و  قومـى  وحـدت  اميركبيـر 

يكپارچگى اراضى ايران را حفظ كرد
وى با بيان اينكه اميركبير به وحدت قومى 
ــيد  ــى ارضى ايران مى انديش و يكپارچگ
ــد،گفت: امير  ــران ش ــه اي ــع تجزي و مان
طرفدار مردم محروم و طبقه مستضعف 
ــى و ادارى  ــاد مال ــود و با فس ــه ب جامع

ماموران و ُحكام دولتى و شاهزادگان 
ــدت مبارزه  ــه ش ــازادگان ب و آق

كرد. 

ــاك و خدمتگزار  ــى پ ــق دولت ــال تحق ــر، دنب اميركبي
ــران  ي ا ــور  كش ــربلندى  س و  ــتقالل  اس و  ــت  مل

بود.
صدارت امير كبير كمتر از 4 سال طول كشيد

ــه همه  ــد بدانيم ك ــا باي ــه م ــان اينك ــى با بي خاركوه
ــد در دوران  ــم و جدي ــى قدي ــات دولت وزرا و مقام
ــچ  ــته اند و هي ــتى هايى داش ــود كاس ــووليت خ مس
ــد  ــت: نباي ــد ، گف ن ــوده ا ــب نب ــى عي ــدام ُگل ب ك
ــر كه فقط  ــل اميركبي ــزرگ و ارزنده اى مث ــخصيت ب ش
سه سال و چند ماه حكومت كرده را به خاطر وجود اندك 
مشكلى در دولتش، نسبت سكوالريسم و ضد دينى بدهيم 

و او را بد نام كنيم.
وى تاكيد كرد: ما بايد در بررسى 
عملكرد هر شخصيت، آن را در 
ــودش ارزيابى  ظرف زمانى خ
ــخصيت  كنيم. مگر ما چند ش
ــر كبير در تاريخ  موثر مثل امي
ــه او را طرد  ــم ك ــران داري اي

مى كنيد؟
ــد: رهبر  اين مورخ يادآورد ش
ــال 1368  معظم انقالب در س
ــل از اميركبير فرمودند:  با تجلي
« در طول هفتاد سال اخير، به جز 
ــل اميركبير و  عده  معدودى از قبي
بعدها هم چند نفرى كه بسيار 
ــتر  معدود بودند، بيش
ــه  ــانى ك كس
م  ما ز

ــت آنها بوده  ــور به دس ــور تحصيالت عاليه در اين كش ام
ــائل آموزش عالى به اراده و تدبير آنها ارتباط  است و مس
پيدا مى كرده، بقيه كسانى بوده اند كه منافع ملت ايران در 
مقابل منافع بيگانگان، براى آنها از هيچ رجحانى برخوردار 

نبود».
ــه مردان  ــر ملتى ب ــرد: ه ــان ك ــان خاطرنش  وى در پاي
ــه داريم  ــا هم وظيف ــذارد پس م ــود ارج مى گ بزرگ خ
ــخ ايران زنده  ــر را در تاري ــى مثل امير كبي نام مرد بزرگ
ــادن به بزرگان  ــام او را ارج نهيم و ارج نه نگه داريم و مق
ــجويان خود نيز  ــان و دانش ــودكان و جوان ــى به ك را حت

بياموزيم.

سرنوشت بزرگ ترين گنجينه باستان

دولتمرد مسلمان بود و به حفظ ارزش هاى اسالم و تشيع 

ــر دنبال  ــر كبي ــر امي ــش كه اگ ــن پرس ــا طرح اي وى ب
ــى آن  ــع روحان ــا و مراج ــرا علم ــود، چ ــم ب سكوالريس
ــار  ــد، اظه ــام نكردن ــد و قي ــوا ندادن ــه او فت ــان علي زم
ــه گران  ــت فتن ــكوالرى داش ــه س ــت: او اگر انديش داش
ــارزه با  ــاى مب ــه ج ــرد، و ب ــى ك ــركوب نم ــاب را س ب
ــه ايران  ــا را ب ــاى آنه ــس، پ ــاى روس و انگلي دخالت ه
باز مى  كرد، و پادشاه نااليق قاجار هم جرات نمى كرد او را 

ــه خاطر  ــر كبير ب ــفانه امي ــه داد: متاس ــى ادام خاركوه
ــمنان داخلى  خدمات ارزنده اش مورد كينه و عداوت دش
و خارجى  قرار گرفت و به طور ظالمانه در بيستم دى ماه 
ــاه به قتل  ــتور ناصرالدين ش  شمسى به دس

ــخنانى در حق  ــراد طى س ــه برخى اف ــان اينك وى با بي
ــكوالر ناميد،  ــرده و او را س ــى ك ــم لطف ــر ك ــر كبي امي
ــا كمكى  ــا نه تنه ــه حرف ه ــن گون ــزود: در حالى اي اف
ــت را به  ــن ذهني ــان ما اي ــراى جوان ــد؛ بلكه ب نمى كن
ــته  ــخصيت بزرگ و شايس ــرا ش ــى آورد كه چ وجود م
ــده ، بعد از   ــات ارزن ــا آن همه خدم ــل اميركبير ب اى مث
ــى مهرى  ــهادتش مورد ب ــال از ش ــن س ــت چندي گذش

ــهيد  ــك امير كبير ش ــه داد: بدون ش ــورخ ادام اين م

ــم طمع دول  ــه داد: امير چش اين مورخ ادام
ــى و  ــت ارض ــس را از تمامي ــيه و انگلي روس
ــتقالل ايران كور كرد و حقوق كالن شاه  اس
و درباريان را كاست و برخى را هم قطع كرد. 
بنابراين اميركبير در عصر خود، هم قهرمان 
مبارزه با استعمار خارجى بود و هم قهرمان 

مبارزه با استبداد داخلى و فساد حكومتى.
و  قومـى  وحـدت  اميركبيـر 

يكپارچگى اراضى ايران را حفظ كرد
وى با بيان اينكه اميركبير به وحدت قومى 
ــيد  ــى ارضى ايران مى انديش و يكپارچگ
ــد،گفت: امير  ــران ش ــه اي ــع تجزي و مان
طرفدار مردم محروم و طبقه مستضعف 
ــى و ادارى  ــاد مال ــود و با فس ــه ب جامع

ماموران و ُحكام دولتى و شاهزادگان 
ــدت مبارزه  ــه ش ــازادگان ب و آق

كرد. 

و او را بد نام كنيم.
وى تاكيد كرد: ما بايد در بررسى 
عملكرد هر شخصيت، آن را در 
ــودش ارزيابى  ظرف زمانى خ
ــخصيت  كنيم. مگر ما چند ش
ــر كبير در تاريخ  موثر مثل امي
ــه او را طرد  ــم ك ــران داري اي

مى كنيد؟
ــد: رهبر  اين مورخ يادآورد ش
ــال 1368 معظم انقالب در س

ــل از اميركبير فرمودند:  با تجلي
« در طول هفتاد سال اخير، به جز 
ــل اميركبير و  عده  معدودى از قبي
بعدها هم چند نفرى كه بسيار 
ــتر  معدود بودند، بيش
ــه  ــانى ك كس
م  ما ز

فيلسوف شهير 
سيدمحمد حسين 

طباطبايي 

ــتانى خود  ــه اقامتگاه تابس ــى از گنج هايش ب ــا كاروان كوچك داريوش ب
ــتانى  ــا به نگارش هاى باس ــدان كنونى) رفت. بن ــهر هم در هگمتانه (ش
ــه تمام طالها،  ــتور داد ك ــى قبل از آن كه بميرد دس « داريوش هخامنش
ــد. وقتى كه  ــهر دفن كنن ــياى قيمتى ديگر را در نزديكى ش نقره ها و اش
ــرى از گنج  ــخير در آورد، هيچ اث ــه تس ــتانى را ب ــكندر اقامتگاه تابس اس
بر جاى نمانده بود. اسكندر نيروهايش را وادار كرد هفته ها در اطراف شهر 

به دنبال گنج مدفون بگردند كه جستجويى بى حاصل بود».
ــى خاندان  ــدودا نصف داراي ــان ح ــه كارشناس ــه كه به گفت اين گنجين
ــازى ايران و جمع آورى لشكرى انبوه توسط  هخامنشى بوده، براى بازس
ــردار رومى،  ــت. نزديك به 250 سال بعد، س ــده اس داريوش حمل مى ش
ــتجوى اين  ــوس (53 – 115 ق.م) به جس ــوس كراس ــوس ليزيني مارك
ــر از اقوام  ــا، يكى ديگ ــراى آن حتى با پارت ه ــال پرداخت و ب گنجينه ط
ــاهى  ــله پادش ــا در آن زمان سلس ــارت ه ــگ كرد؛ پ ــياى صغير جن آس
ــرداران  ــكانيان). س ــله اش ــر پا كرده بودند (سلس ــدى را در ايران ب جدي
ــوس آنتونيوس (30 – 83  ــزار ( 44 – 100 ق.م)، مارك رومى ژوليوس س
ــالدى) نيز، همگى  ــرون (68 – 37 مي ــن امپراتور روم، ن ق.م) و همچني
ــانه اى داريوش  ــج افس ــتجوى گن ــى به جس ــه موفقيت ــدون هيچ گون ب

پرداختند.
ــاه وقت ايران دستور كاوش اين گنج  در سال 1973 (1352 شمسى) ش
ــرفته ترين تجهيزات حفارى و اكتشاف  را داد؛ يك هيات آمريكايى با پيش
ــن ترتيب: گنجينه  ــدا كند.به اي ــت گنج را پي به كار پرداخت، اما نتوانس
ــعاع 100 كيلومتر،  ــان در مكانى به ش ــا به امروز همچن طالى داريوش ت
در اطراف شهر همدان خفته است. گنجينه اى كه معلوم نيست كى و كجا 

بيدار شود و جهانيان را محو عظمتش كند.

داليـل  تـاريخى رد سكـوالر بـودن
 اميـر كبيــر
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ــهر اصفهان گفت: ما بايد 400  رييس شوراى اسالمى ش
كتابخانه  عمومى در شهر اصفهان داشته  باشيم و آن هم 

كتابخانه فعال و جذاب نه كتابخانه با صندلى هاى خالى.
رضا امينى در نطق پيش از دستور يكصد و دهمين جلسه 
علنى دوره چهارم شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره 
ــالمى ما  به 25 آبان گفت: اين تاريخ در تقويم ميهن اس

سالروز حماسه سازى و ايثار مردم شهر اصفهان است.
وى در ادامه افزود: هنگامى كه ايران به  ظاهر در عمليات 
ــمن به جهت  ــت نيافت دش ــه اهداف خود دس رمضان ب
ــزرگ عمليات هاى  ــاى ب ــرپوش نهادن بر پيروزى ه س
ــال 1361 و بيت المقدس در  فتح المبين در فروردين س
خرداد سال 1361 به تبليغات جهانى خود دامن مى زد تا 

ايران را از ادامه نبرد ناتوان جلوه دهد.
ــهر اصفهان خاطرنشان كرد:  ــالمى ش رييس شوراى اس
ــام فرافكنى هاى عراق و  عمليات محرم مهر باطلى بر تم
اربابانش بود و همچنين ضرب شصت ديگرى بود از سوى 
رزمندگان سخت كوش تا بار ديگر مستكبران جهان سر 
در الك خود فرو ببرند.وى اظهارداشت: عمليات محرم از 
جمله عمليات هايى بود كه عمده بار آن بر دوش فرزندان و 
رزمندگان شهر اصفهان بود و اين خود برگ زرين ديگرى 

از مبارزات، مقاومت و ايثارگرى اين شهر است.
جوانان ما در دفاع مقدس به خاطر اداى دين، 

حركت را بر ايستايى ترجيح دادند
امينى تصريح كرد: شهرى كه در طول دوران دفاع مقدس 
باالترين سهم را از حضور در جبهه گرفته، تا خط شكنى 
ــب موفقيت ها و پيروزى هاى بزرگ،  در عمليات ها و كس
ــى و نظامى،  ــدى و خالقيت هاى فوق العاده دفاع توانمن

ــتيبانى جبهه و جنگ و صدها ابتكار  تجلى مردم در پش
ــدان نبرد را  ــى از عالئم حضور جدى در مي كه همه ناش

نشان مى دهد.
ــكرهاى امام حسين(ع)، نجف اشرف و  وى ادامه داد: لش
ــى از كادر و فرماندهى آن اصفهانى  كربال كه بيش از نيم
بودند و تيپ قمر بنى هاشم، عمليات محرم را انجام دادند، 
عملياتى كه در نخستين دقايق آن محور عبور لشكر امام 

حسين(ع) در التهاب طغيان رودخانه درگير شد.
ــهر اصفهان تأكيد كرد: جوانان  رييس شوراى اسالمى ش
ــر اداى دين و انجام وظيفه و در  ما بى محابا و تنها به خاط
اطاعت محض از فرماندهى حركت را بر ايستايى ترجيح 
دادند، اما اقتضاى طبيعت چيز ديگرى را براى اينان رقم 
زده بود و رودخانه دوئيرج همه را در كام خود بلعيد و اين 
ــه جوانان اصفهانى بود كه لحظه اى  طليعه ايثار و حماس
ــر منزل مقصود به بيش  درنگ نكردند و عمليات را تا س

بردند.
در روز 25 آبان حماسـه بزرگ مردم اصفهان 

شكل گرفت
ــهيد  ــات محرم هزار و 250 ش ــه كرد: در عملي وى اضاف
ــهر اصفهان  داديم كه از ميان آن ها 750 نفر مربوط به ش
بودند و در 24 آبان سال 1361 نخستين كاروان شهداى 
محرم به اصفهان بازگشت و در روز 25 آبان حماسه بزرگ 
مردم اصفهان شكل گرفت و نهايتا پيكر 370 الله گلگون 

اصفهانى روى دستان مردم غيور اين شهر تشييع شد.
ــت: پيام امام خمينى(ره) به مناسبت  امينى اذعان داش
ــكرهاى اصفهان در  ــدگان لش ــهادت جمعى از رزمن ش
ــب با عرض تبريك  ــرم كه فرمودند «اينجان عمليات مح

ــهيدپرور استان نيرو خيز  و تسليت به مردم قهرمان و ش
ــادارى خود را به  اصفهان و همه ملت بزرگ ايران كه وف
اسالم و خداى متعال به نحو احسن به اثبات رسانيده ايد 
، اطمينان دارم كه اين فداكارى ها و جانبازى ها در آينده 
نزديك، شجره طيبه اسالم را بيش از پيش بارور مى كند 
ــالم را به نابودى و اضمحالل  و دشمنان قسم خورده اس

محكوم خواهد ساخت.»
ــان  ــخنان ش ــه س ــام(ره) در ادام ــرد: ام ــان ك وى بي
ــد جايى را مثل  ــما در كجاى دنيا مى تواني فرمودند«ش
ــش، فقط در  ــه همين چند روز پي اصفهان پيدا كنيد ك
شهر اصفهان حدود سيصد و هفتاد نفر را تشييع كردند؟ 
ــا و داغديده ها همچنان  ــهيد داده ه مع ذالك همين ش
ــالم ادامه مى دهند؛ امروز مردم ما  به خدمت خود به اس
فهميده اند كه تا فداكارى نباشد، اسالم را نمى شود پيش 

برد و مى دانند كه همه ما بايد براى اسالم فدا شويم.»
ــهر اصفهان با اشاره به سخنان  رييس شوراى اسالمى ش
ــردم اصفهان در دفاع  رهبر معظم انقالب درباره نقش م
مقدس، انقالب و حماسه مردم اصفهان در 25 آبان سال 
ــهداى عمليات محرم  1389 در ديدار با خانواده هاى ش
ــان مى فرمايند «اين ها شناسنامه اين  عنوان داشت: ايش
ــاب  ــتاده پاى كار به حس مردم مؤمن و غيرت مند و ايس
مى آيند؛ مردم اصفهان در يك روز، سيصد و هفتاد شهيد 

را تشييع كردند و خم به ابرو نياوردند.»
ــد: رهبر معظم انقالب تأكيد كردند:«بماند  وى يادآور ش
ــتيبانى  كه مردم اصفهان همان روز اعزام به جبهه و پش
ــتند و حركت كردند. اين خيلى مهم است، امام(ره)  داش
از اين حركت اصفهان تجليل كردند؛ در آبان سال 1361 
ــيصد و هفتاد شهيد در اصفهان تشييع  كه در يك روز س
شد كه تعداد شهداى اصفهان در همان ماه بيش از هزار 

نفر است.»
تبليغات كتاب خوانى همه گير شود

ــاب، كتابخوانى و  ــان روز كت ــه 24 آب ــاره ب امينى با اش

كتابدار اظهار كرد: ابتدا بايد به همه فعاالن حوزه كتاب، 
ــوت گفت و  ــا تبريك و خداق ــاب دارى و كتابخانه ه كت
ــاره نمود كه  ــم رهبرى اش ــپس به بيانات مقام معظ س
ــاج ما به كتاب  ــه ما پيش برويم، احتي مى فرمايند«هرچ

بيشتر خواهد شد.»
سرانه مطالعه در كشورمان بسيار پايين است

وى تصريح كرد: در ايران آمار متناقضى از سرانه مطالعه 
ارائه شده است؛ منابع مختلف، سرانه مطالعه را از 2 دقيقه 
مطالعه به ازاى هر نفر در روز تا 75 دقيقه عنوان كرده اند 
ــبت به خيلى از  ــاس همين آمار نس ولى متأسفانه براس

كشورها سرانه مطالعه در ايران بسيار پايين است.
ــهر اصفهان ادامه داد: سرانه  ــالمى ش رييس شوراى اس
مطالعه كشورمان نسبت به بسيارى از كشورهاى جهان 
ــت چراكه ما هنوز ضرورت نياز به مطالعه را در  پايين اس
زندگى درك نكرده و نتوانسته ايم آن را تبديل به يكى از 

كارهاى روزمره در زندگى خود كنيم.
وى اضافه كرد: مقام معظم رهبرى درباره اهميت كتاب 
مى فرمايند«كتاب بايد واالترين جايگاه را در گستره هاى 
ــوگ مندانه و  ــد؛ حال آنكه س فردى و اجتماعى دارا باش
ــن موقعيتى به  ــى اكنون كتاب از چني به داليل گوناگون

شايستگى در جامعه ما برخوردار نيست».
امينى با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در سال 90 
در ديدارى كه با مسووالن كتابخانه ها و كتاب داران گفت: 
ايشان فرمودند «اينكه گفته مى شود در شبانه روز سرانه  
ــا آمارهاى راضى  ــت، اين ه مطالعه  كتاب فالن مقدار اس
كننده اى نيست و خيلى بيشتر از اين بايد باشد، هيچ وقت 

انسان از كتاب مستغنى نيست.»
در شـهر اصفهان بايـد 400 كتابخانه عمومى 

داشته باشيم
وى اذعان داشت: اگر به همان اندازه كه براى اينترنت وقت 
ــتيم سرانه مطالعه  مى گذاريم براى كتاب وقت مى گذاش
ــتيم؛ كمبود كتابخانه   باالترى نسبت به وضع فعلى داش
طبق  آمار كنفرانس  بين المللى كتابدارى و اطالع رسانى 
در هر جامعه اى براى هر 3 تا 5 هزار نفر بايد يك كتابخانه  

عمومى وجود داشته  باشد.
ــهر اصفهان بيان كرد: اگر ما  ــالمى ش رييس شوراى اس
حداقل  استاندارد را در نظر بگيريم  بايد براى هر 5 هزار نفر 
يك كتابخانه  موجود داشته باشيم؛ يعنى در شهر اصفهان 
ــد 400 كتابخانه   ــدود 2 ميليون نفر ما باي با جمعيت ح
عمومى داشته  باشيم و آن هم كتابخانه فعال و جذاب نه 

كتابخانه با صندلى هاى خالى است.
وى تأكيد كرد: در حال حاضر حدود 105 كتابخانه اعم از 
شهردارى و ديگر سازمان ها داريم  كه البته كتابخانه هايى 
ــاجد در محله هاى مختلف سطح شهر فعاليت  كه در مس
كه بخشى از اين كاستى را جبران مى كنند ولى نياز است 
كه كتابخانه هاى سطح شهر از لحلظ كيف و كمى بهبود 

پيدا كنند.

مصطفى رحماندوست گفت:قصه گويى رسانه اى است كه كهنه نشده چرا 
كه در  هيچ يك از رسانه ها تا اين حد عاطفه رد و بدل نمى شود.

ــت تأثير قصه گويى در تربيت دينى  اين نويسنده و شاعر كودك در نشس
كودكان با بيان اينكه همه قصه ها را با جمله «قصه ما به سر رسيد كالغه به 
خونش نرسيد» به اتمام مى رسانيم، اظهار كرد: اين اشعار را ياد گرفته ايم 
ــه ها را ندارند، بنابراين بايد براى آن ها با  اما بچه هاى امروز حوصله كليش

نوآورى قصه را آغاز و به پايان برسانيم.
ــد و  ــت كه زمان و مكان نمى شناس ــه داد: قصه گويى هنرى اس وى ادام
ــانه هاى ديجيتال  مى توان با كمك آن بچه ها را بدون  جلب توجه از رس
ــد و به محبت ما به عنوان يك  دور كرد. بچه ها به دعوت ما به دنيا آمده ان

ميزبان نياز دارند.
ــاره به اينكه قصه گويى هنر بزرگى است اما سخت  ــت با اش رحماندوس
ــت كه كهنه نشده چراكه در  نيست، اضافه كرد: قصه گويى رسانه اى اس
ــانه ها تااين حد عاطفه رد و بدل نمى شود. تبديل كردن  هيچ يك از رس
ــن در قصه ها بايد از  ــت، همچني قصه مكتوب به قصه گفتن يك هنر اس
يكنواختى بپرهيزيم و قصه بايد به گونه اى باشد تا مخاطب را به فكر فرو

 ببرد.

ــاره به انتخاب قصه گفت: در ابتداى انتخاب قصه به  ــت با اش رحماندوس
ــرگرمى و  ــان را تربيت كنيد، اما به فكر س ــتيد كه كودك ت اين فكر هس
ــتيد. قصه گويى يك آموزش  ــحالى بچه ها در طول يك قصه نيس خوش
غيرمستقيم است اما در مرحله اول بايد كارى كنيد كه كودك از قصه لذت 

ببرد.
ــاره به تحقيقاتى كه بر صداى مادر و جنين و تأثير قصه پيش از  وى با اش
تولد انجام داده است، اظهار كرد: بچه اولين و بهترين صدايى كه مى شنود 

صداى مادر  و بعد از آن صداى مورد قبول براى او صداى پدر است.
ــر  ــه نبايد بچه ها را از س ــاعر كودك با تأكيد بر اينك ــنده و ش اين نويس
ــتانى را  ــما مى خواهد داس ــك كودك از ش ــزود: چرا ي خود باز كرد، اف
ــما نياز  ــه او به محبت ش ــن دليل ك ــف كنيد؟ به اي ــراى او تعري بارها ب
ــودك ديگر به  ــه را تعريف مى كند ك ــادر بار دهم يك قص دارد. وقتى م
ــادر را دريافت  ــيگنال هاى محبتى م ــاى آن توجه نمى كند فقط س معن

مى كند.
ــا تأثير خود را  ــد ت وى با بيان اينكه همه چيز در قصه بايد با عاطفه باش
بگذارد، خاطرنشان كرد: كودك به دعوت شما وارد خانواده مى شود پس 

بايد خرج عاطفى او را نيز بدهيد.

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

نيازمندان از قانون كار 
مستثنى شوند

اختصاص خط اعتبارى 28 ميلياردتومان 
به توسعه مكانيزاسيون كشاورزى 

رنگ ها و خطوط 
در موزه هنرهاى معاصر

ثبت نام 60 هزار اصفهاني براي سفر 
به كربال

مديرعامل مؤسسه نذر اشتغال امام حسين (ع) گفت: براى رفع بيكارى نيازمندان، 
طرحى توسط اين مؤسسه پيشنهاد شده تا آنها از قانون كار به جز بخش دستمزد 
ــوند.اكبر اخوان مقدم با بيان اينكه جامعه عارى از بيكارى مهم ترين  مستثنى ش
هدف مؤسسه نذر اشتغال است، اظهار كرد: حرفه هاى خياطى، مليله دوزى، چرم 
دوزى، ميناكارى، روبان دوزى و عروسك سازى در مؤسسه ايجاد شده و200 زن 
ــتند. هم چنين 300 زندانى زن نيز در  سرپرست خانوار در آن مشغول به كار هس
ــتغال امام حسين (ع) اظهار  ــتغال دارند.مديرعامل مؤسسه نذر اش 10 حرفه اش
ــتى، آموزش و پرورش، اتاق بازرگانى  كرد: در اين راستا همكارى هايى با بهزيس
ــنهادهايى از طرف  ــت.اخوان مقدم با بيان اينكه پيش و شهردارى انجام شده اس
مؤسسه براى اصالح قوانين به مجلس شوراى اسالمى و رسانه ها ارائه شده است، 
ــط مؤسسه پيشنهاد  اضافه كرد: براى رفع بيكارى نيازمندان جامعه طرحى توس
شده تا آنها از قانون كار به جز بخش دستمزد مستثنى شوند، زيرا اين طرح بهتر از 
پرداخت پول، پوشاك و بن به نيازمندان است و اين طرح عزت نفس نيازمندان را 
افزايش مى دهد و باعث پيشرفت آنها خواهد شد.مديرعامل مؤسسه نذر اشتغال 
ــت خانوار، معلولين، افراد داراى سوء سابقه،  امام حسين (ع) گفت: زنان سرپرس
معتادين يا رهايافتگان از اعتياد، سالمندان بدون دريافت مستمرى و دانشجويان، 
جامعه هدف مؤسسه نذر اشتغال هستند، زيرا اگر براى اين شش گروه كار و اشتغال 
وجود نداشته باشد، اثرات منفى بيكارى اين شش گروه به خودمان بازخواهد گشت.
ــرايط  اخوان مقدم با بيان اينكه بايد امكان آموزش در زمان تحصيل مطابق با ش
ــود، افزود: در حال حاضر دو و نيم ميليون نفر  بازار كار براى دانشجويان ايجاد ش
فارغ التحصيل بى كار وجود دارد و پيش بينى مى شود در دو سال آينده اين رقم به 

شش ميليون نفر و در 10 سال آينده به 10 ميليون نفر افزايش يابد.

ــگاه مخاطب را در روايت ها غرق مى كند روايت خونى كه از  سكوت نمايش
فرق على(ع) بر سجاده چكيده و صحراى خون فام كربال روايت هايى است 
ــا روزى كه منتظران انتظارش  كه اصالنى با وفادارى به روايت ها از غدير ت
ــى به زيبايى به تصوير كشيده است. را مى كشند را بر روى تابلوهاى نقاش
كوروش اصالنى اظهار كرد: در اين نمايشگاه 20 اثر آبرنگ در ابعاد مختلف و 
با موضوعاتى همچون ضربت خوردن حضرت على (ع) ، وقايع عاشورا، شهادت 

حضرت ابوالفضل (ع) و ظهور حضرت مهدى (عج) را به تصوير آورده ام.
اين نقاش افزود: در كنار آثار نقاشى، عباس عمومى نيز آثار خوشنويسى خود 
را در قالب نستعليق و چليپا با  استفاده از تذهيب قطعه شعرى كه مربوط به 
همان اثر بوده است را نوشته و به نمايشگاه آورده است.وى با اشاره به سبك 
و تكنيكى كه كار كرده است گفت: تكنيك خط و نقاشى تكنيكى است كه 
داخل يك كادر با هم يك بخش آن خطاطى  و  بخش ديگر نقاشى باشد ولى 
ــده است تابلو هاى خطاطى و  دراين  نمايشگاه  از اين تكنيك  استفاده نش
نقاشى جدا از هم هستند.اصالنى ادامه داد: آثار سبك روايى دارد و محدوديت 
ــك و اصول پايه  ــبك وجود دارد ضمن اجراى تكني هاى خاصى در اين س
نقاشى روايت هم بايد بيان شود و سبك آثار از لحاظ نقاشى شايد يك روش 
ــت هر كدام رئال يا سورئال باشد به نوعى هر  ساختارى نباشند و ممكن اس

كدام از آثار با يكديگر فرق مى كند.
ــبت ايام محرم  و صفرتا 13 آذرماه امسال در گالرى  اين نمايشگاه به مناس
ــماره يك موزه  هنرهاى معاصر اصفهان داير خواهد بود. عالقه مندان به  ش
تماشاى آثار نقاشى و خوشنويسى مى توانند همه روزه 9 تا 13:30 و 15 تا 

17:30 به موزه هنرهاى معاصر واقع  در خيابان استاندارى مراجعه كنند.

ــه به پيش رو بودن  ــتان اصفهان گفت: با توج مديركل حج و زيارت اس
اربعين حسيني تعداد متقاضيان ثبت نامي در سامانه سماح براي حضور 
در كربال نسبت به سال گذشته سه برابر افزايش داشته و تاكنون 60 هزار 

اصفهاني ثبت نام كرده اند.
محمدعلي زاهدي اظهار كرد: با توجه به پيش رو بودن اربعين حسيني 
تعداد زيادي از مردم اصفهان براي اعزام به كربال به سايت سماح مراجعه 
ــته نزديك به 20 هزار نفر در  ــال گذش كرده اند.وي با بيان اينكه در س
سامانه سماح ثبت نام كردند، افزود: اين ميزان در سال جاري نسبت به 
سال گذشته سه برابر افزايش پيدا كرده است و تاكنون 60 هزار اصفهاني 

براي اعزام به كربال به سماح مراجعه كرده اند.
ــال حاضر هيچ  ــتان اصفهان ادامه داد: در ح مديركل حج و زيارت اس
ــكلي براي ثبت نام از ديگر متقاضيان اعزامي به كربال نداريم و قرار  مش
ــت در روزهاي آينده نماينده وزارت امور خارجه در اصفهان تحويل  اس

ويزاها را آغاز كند.
زاهدي با بيان اينكه براي سفري ايمن در اربعين سال جاري وزارت امور 
ــداران امنيت مسير را كنترل  خارجه و وزارت كشور در كنار سپاه پاس
ــارت وظيفه تحويل ويزا را بر عهده دارد  مي كنند، تصريح كرد: حج و زي
ــود. ــده كه ويزا براي گروه هاى پنج و 10 نفره صادر ش و قرار بر اين ش
ــاي فاجعه منا  ــن وضعيت اصفهاني ه وي هم چنين در خصوص آخري
خاطرنشان كرد: در حال حاضر از سه نفر مفقودي باقي مانده دو نفر در 
ــت يك اصفهاني خبري در دست  مكه دفن شده اند، اما هنوز از سرنوش

نيست.

مصطفى رحماندوست:

بچه هاى امروز 
حوصله كليشه ها 

را ندارند

رييس شوراى شهر اصفهان مطرح كرد:

در اصفهـان
 بايد 400 كتابخانه عمومى 

داشته باشيم

خبر 

ــان اصفهان  ــودكان و نوجوان ــرى ك ــرورش فك ــر كل كانون پ مدي
ــودكان و  ــرورش ك ــون پ ــز كان ــاب در مراك ــن كت ــت: جش گف
ــزار  ــان برگ ــودكان و نوجوان ــور ك ــا حض ــان ب ــان اصفه نوجوان

مى شود.
ــتان اصفهان  ــگرى فر با اعالم برنامه هاى كانون اس سيد حامد عس
ــت: توسعه و تعميق فرهنگ  در هفته كتاب و كتابخوانى اظهار داش
ــطح آگاهى والدين و  ــواده و مدارس، باالبردن س كتابخوانى در خان
مربيان در مورد شيوه هاى مطالعه، تقويت انگيزه مطالعه و كتابخوانى 
ــاى تربيتى از جمله  ــا خانواده ها و اولي و برقرارى تعامل فرهنگى ب

اهداف برگزارى برنامه هاى كانون در هفته كتاب است.
ــت با  ــش از 10 فعالي ــون بي ــز كان ــون در مراك ــزود: هم اكن وى اف
ــى مراكز ــز تمام ــال ني ــود و امس ــزار مى ش ــت كتاب برگ محوري
60 گانه كانون استان اصفهان اين فعاليت ها را به صورت ويژه انجام 

مى دهند.
ــان اصفهان از  ــودكان و نوجوان ــرورش فكرى ك ــر كل كانون پ مدي
ــودكان و نوجوانان خبر  ــن كتاب در مراكز با حضور ك برگزارى جش
داد و بيان كرد: در اين ايام مربيان كانون با حضور در مدارس استان 
ــاى برگزيده  ــوع كانون از اعض ــى فعاليت هاى متن اصفهان با معرف

كتابخوان تقدير مى كنند.
وى تصريح كرد: اعضاى نوجوان فعال كتابخوان مراكز نيز با حضور 
ــود را به نوجوانان براى مطالعه  در مدارس، كتاب هاى مورد عالقه خ

معرفى مى كنند.
ــم جشن كتاب با حضور  عسگرى فر گفت: در روز 24 آبان ماه مراس
اعضا در مجتمع فرهنگى هنرى كانون برپا مى شود و همچنين روز 
بيست و هفتم آبان، نشست كتابخوانى ويژه مربيان كانون و با حضور 
اساتيد دانشگاه، باموضوع شيوه هاى ترغيب كودكان به مطالعه نيز 

برگزار مى شود.
ــون نيز به  ــماره نهم فصل نامه چارباغ كان ــان كرد: ش وى خاطرنش
موضوع كتاب اختصاص يافته كه با مصاحبه با كارشناسان، موضوع 

كتابخوانى بررسى مى شود.
مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان اصفهان با اشاره به 
وجود بيش از 770 هزار كتاب در مراكز كانون استان اصفهان بيان 
كرد: 100 هزار عضو مراكز 60 گانه كانون اصفهان در تمامى ايام سال 
از كتابخانه هاى مراكز كانون سطح استان استفاده مى كنند و مربيان 
ــى، هنرى و ادبى اين  ــدى از برنامه هاى متنوع فرهنگ نيز با بهره من

اعضا را هرچه بيشتر با فرهنگ كتابخوانى و مطالعه آشنا مى سازند.
ــت و دومين هفته كتاب و كتاب خوانى از 24 الى 30  همچنين بيس

آبان ماه در سراسر كشور برگزار مى شود.

مدير كل كانون پرورش كودكان ؛

برگزارى جشن كتاب با حضور كودكان و 
نوجوانان در اصفهان 

ــاورزى و شركت نمايشگاه   دومين نشست مشترك سازمان جهادكش
هاى بين المللى استان براى هماهنگى برگزارى چهاردهمين نمايشگاه 
ــالن جلسات اين سازمان  مكانيزاسيون و تجهيزات آبيارى در محل س

برگزار شد.
ــاره به  ــاون توليدات گياهى با اش ــت مهندس كرمانى مع در اين نشس
توانمندى هاى حوزه مكانيزاسيون و توليدات ادوات كشارزى در سطح 
كشور گفت : نمايشگاه ، محل عرضه آخرين يافته ها و فرآورى تكنولوژى  
مكانيزاسيون و تجهيزات آبيارى است كه در راستاى اقدامات انجام شده 
در اين حوزه مى توان الگوى مناسبى را در راستاى توسعه مكانيزاسيون 
ارائه كنند .وى در ادامه با توجه به ضرورت به روزرسانى ماشين آالت و 
ــاورزى گفت : 28 ميليارد تومان خط اعتبارى به روز رسانى  ادوات كش
ــاورزى به استان اعالم شده كه  امكانات و تجهيزات مكانيزاسيون كش
ــاورزى  ــرى از آخرين يافته هاى كش ــاورزان مى توانند با بهره گي كش
امكانات مورد نياز خود را به روزرسانى كنند. در اين نشست در خصوص 
برنامه ريزى براى حضور كشاورزان سراسر استان و استان هاى همجوار و 
استان هاى جامعه هدف كشاورزى مورد بررسى كارشناسى قرار گرفت.

ــيون و تجهيزات آبيارى از 7 الى  شايان ذكر است نمايشگاه مكانيزاس
10 آذر طى چهار روز در محل دائمى نمايشگاه بين المللى واقع در پل 
شهرستان با برگزارى 4 كارگاه آموزشى تخصصى در حوزه مكانيزاسيون 
و تجهيزات آبيارى براى بهره برداران و توليد كنندگان بخش كشاورزى 
ــى توسط مديريت همهنگى  همراه با صدور گواهى پايان دوره آموزش

ترويج كشاورزى در محل دائمى نمايشگاه برگزار خواهد شد .



پيشكسوت پرسپوليس با اشاره به مشكالت اخير داورى ايران با بيان 
ــى شده است گفت: متاسفانه  اين كه مشكالت داورى ها كامال مهندس
ــپوليس است تا سه امتياز بازى  همه مشكالت داورى ها عليه تيم پرس

از اين تيم گرفته شود.
ــكالت  ــپوليس و مش ــى، در رابطه با وضعيت تيم پرس محمد پنجعل
ــپوليس امسال متاسفانه  اخير داورى ها عليه اين تيم اظهار كرد: پرس
ــت و داورى ها لطمه زيادى  با فراز و نشيب هاى زيادى مواجه بوده اس
به اين تيم وارد كرده است. در حقيقت آنچه كه من مى دانم اين است 
كه اين گونه اعتراضات احساسات مردم را جريحه دار كرده و داورى ها 
كامال مهندسى شده و عليه تيم پرسپوليس است تا سه امتياز بازى از 

اين تيم گرفته شود.
وى افزود: ما نبايد فوتبال را جدا از داورى بدانيم و برعكس. آنچه كه در 
اين زمينه بايد بدانيم اين است كه اين گونه مسايل و مشكالت همه به 

مديريت بر مى گردد. مشكل اصلى ما در مديريت فوتبال است.
ــش كه آيا اين مشكل مديريت مربوط به  پنجعلى در پاسخ به اين پرس
رييس فدراسيون فوتبال شخص على كفاشيان است يا خير، گفت: ما 
نبايد دنبال مقصر و شخص خاصى بگرديم. فوتبال ما آماتور است و به 
خاطر همين آماتور بودن همواره دچار مشكالت زيادى است فوتبال ما 
پول زيادى دارد، ولى متاسفانه بى حساب و كتاب پول هزينه مى شود 
و در آن درآمدزايى وجود ندارد و اين پول ها همه از بيت المال است كه 

هزينه مى شود و اين چيزى است كه درهيچ كجاى دنيا وجود ندارد.
ــپوليس در رابطه با حق پخش تلويزيونى نيز  كاپيتان اسبق تيم پرس
ــه ما بخواهيم از  ــت ك افزود: حق پخش تلويزيونى به اين منظور نيس
طريق هزينه دولتى اجازه پخش تلويزيونى براى فوتبال داشته باشيم. 
ــگاه ها به صورت كابلى  در دنيا معموال براى حق پخش تلويزيونى باش
بازى ها را در اختيار دارند و بايد باشگاه مربوطه از جيب خود هزينه كند 
ــه اين كه بخواهيم دولت را مجبور به  تا اجازه پخش تلويزيونى بگيرد ن
پخش بازى هاى فوتبال از طريق جيب دولت كنيم. متاسفانه در فوتبال 
ــت و در جاى خود قرار ندارد و اين مساله  ــت نيس ما هيچ چيزى درس

بر مى گردد به اين كه سيستم ما دچار مشكل است.
ــق به وزارت ورزش  ــان كرد: در كجاى دنيا فوتبال متعل وى خاطرنش
ــكل نشود.  ــود تا دچار مش ــت؟ فوتبال بايد از طريق مردم اداره ش اس
ــورى كه روزى صدها نفر زمانى كه فوتبال ما به تيم عراق مى بازد كش

ــته مى دهد ما بايد بياييم به اين تيم رقابت را واگذار كنيم. به نظر  كش
شما مقصر سيستم است يا فوتبال كشور ما؟

ــت دادكان به فوتبال گفت: محمد دادكان  پنجعلى در رابطه با بازگش
ــه وى را ــت كه هم ــال و فرد پاكى اس ــك متخصص فوتب به عنوان ي

قبول دارند. واقعا بازگشت دوباره وى به فوتبال جاى بسيار خوشحالى 
ــاله ــپوليس از اين مس ــابق پرس ــان س ــوان كاپيت ــن به عن دارد و م

 استقبال مى كنم زيرا وى خاك خورده فوتبال است و به خوبى مى داند 
كه چگونه فوتبال را در مسير درستش هدايت كند.

ــزى مديريت در  ــكل ما برنامه ري ــد مش وى اضافه كرد: به نظر مى رس
ــكل حل نشود،  ــت و تا زمانى كه اين مش ــاخت هاى فوتبال اس زيرس
ــد و هيچ چيزى در فوتبال تغيير  فوتبال در حد آماتور باقى خواهد مان
ــپوليس.  ــتقالل و پرس ــرد، به ويژه وضعيت دو تيم اس پيدا نخواهد ك

مطمئن باشيد به همين روالى كه هست، باقى خواهد ماند.
ــش كه آيا شما  ــپوليس در پاسخ به اين پرس ــابق تيم پرس كاپيتان س
راهكارى براى رهايى فوتبال از شرايط كنونى داريد يا خير، ادامه داد: 
ما به دنبال انجام كار ادارى در فوتبال نيستيم، ما بايد تنها به كار فنى 
بپردازيم. متاسفانه ما از  افرادى كه در فوتبال توانايى دارند كه به صورت 
ــاالرى فوتبال را پيش ببرند، در حال حاضر از وجود چنين  شايسته س

افرادى در فوتبال برخوردار نيستيم.
ــتقالل  ــگاه اس ــازى دو باش پنجعلى در پايان در رابطه با خصوصى س
ــى اتفاق  ــگاه زمان ــازى اين دو باش ــپوليس گفت: خصوصى س و پرس
ــوند. همچنين براى  ــط مردم اداره ش ــگاه ها توس مى افتد كه اين باش
ــود. در يك سيستم حرفه اى  ــازى بايد زمينه ها فراهم ش خصوصى س
براى اين كه ما بتوانيم در زمينه ى خصوصى سازى گام مثبتى برداريم 
بايد مطبوعات، كادر فنى، صدا وسيما و ساير زمينه ها خصوصى شود تا 
اين مساله اتفاق بيفتد و اينها چيزهايى هستند كه ما در رويا مى بينيم 
ــاله ــه 10 س ــازى به يك پروس نه در واقعيت. همچنين خصوصى س

 نياز دارد كه بعيد مى دانم با شرايطى كه اين دو باشگاه دارد ما بتوانيم 
مسير خصوصى سازى را براى آنها فراهم كنيم.
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سرخابى ها

اشتباه هاى داورى  عليه پرسپوليس 
مهندسى  شده است

ــه و آلمان  ــگاهى كه ديدار دو تيم ملى فوتبال فرانس در اطراف ورزش
برگزار شد، سه انفجار تروريستى رخ داد.

ــت  ــه كه ميزبان جام ملت هاى اروپا 2016 اس تيم ملى فوتبال فرانس
در ديدارى دوستانه به مصاف آلمان، قهرمان جام جهانى 2014 برزيل 
رفت كه اين ديدار در نهايت با پيروزى دو بر صفر شاگردان ديديه دشان 
به پايان رسيد تا آنها نشان دهند در شرايط خوبى قرار دارند و يكى از 

شانس هاى اصلى كسب عنوان قهرمانى به شمار مى آيند.
به هنگام برگزارى اين ديدار حساس سه انفجار تروريستى هم زمان در 
اطراف ورزشگاه رخ داد كه باعث نگرانى حاضران در ورزشگاه و بازيكنان 
شد. رسانه هاى فرانسوى اعالم كردند همزمان چند انفجار تروريستى 
ــه، تاكنون  ــت و بنا به اعالم راديو RTL فرانس در پاريس رخ داده اس

حدود 340 تا 350 نفر كشته و زخمى شده اند. 
ــگاه بود، تماشاگران را به  صداى دو انفجار مهيب كه نزديك به ورزش

وحشت انداخت .
اين حوادث بمب گذارى در حالى رخ داد كه فرانسه ميزبانى يورو 2016 
ــك بعد از اين انفجارها، حرف و حديث هاى  را بر عهده دارد. بدون ش
ــركت كننده در اين رقابت ها  زيادى به وجود خواهد آمد و تيم هاى ش
خواستار برپايى امنيت بيشترى از پليس و ارتش فرانسه خواهند شد و 

حتى اين احتمال وجود دارد كه اين رقابت ها را تحريم كنند.

ــتى مى گويد ورزش ايران از ورزش دنيا فاصله زيادى  پيشكسوت كش
گرفته و وضعيت خوبى براى المپيك ندارد.

ــراى حضور در  ــور ب ــدى، در رابطه با وضعيت ورزش كش عباس جدي
ــال حاضر  ــور در ح ــار كرد: ورزش كش ــاى المپيك ريو، اظه بازى ه
ــه آن وارد كنيم. اين  ــرايط خوبى ندارد و جا دارد كه ايراد زيادى ب ش
ــد ما از ورزش دنيا به اندازه  وضعيت به شكلى است كه به نظر مى رس

كوه قاف فاصله داريم.
وى افزود: از 100 سال گذشته تاكنون ما در دو رشته همواره مدال آور 
ــدو از نظر  ــته تكوان ــته نيز تنها رش ــال گذش بوديم و در 10 تا 20 س
ــت. ما نبايد به اين مساله توجه كنيم كه در  مدال آورى اضافه شده اس
ــه اين موضوع بپردازيم  المپيك قبلى چند مدال آورده ايم بلكه بايد ب
ــى موفق بوديم. بنابراين تا زمانى كه اين خالء  كه در چند رشته ورزش

برطرف نشود، ما به نتايج خوبى در المپيك دست پيدا نخواهيم كرد.
ــتيم و براى  ــا خيلى عقب هس ــا از ورزش دني ــدى اضافه كرد: م جدي
ــم و در حد و  ــى فكر كني ــد المپيك ــدن اين عقب ماندگى باي رفع ش
ــفانه تصميمات ما در ورزش  ــوع تصميم بگيريم. متاس قواره اين موض
ــنده كرده ايم و از  ــى بس ــته ورزش ــا به چند رش ــت و تنه نقطه اى اس
شايسته ساالرى كه دم مى زنيم به دور هستيم. بدون شك نگاه نقطه اى 

دردى از ورزش را دوا نخواهد كرد.

درپى سه انفجار همزمان تروريستى در پاريس؛

آيا ميزبانى فرانسه در يورو 2016 به خطر افتاده است؟
عباس جديدى؛

 از ورزش دنيا به اندازه كوه قاف فاصله داريم

ــخت گيرانه را براى مبارزه با دوپينگ  ــيار س ــور آلمان قوانينى بس كش
ــيه در دوپينگ فراگير ورزشكاران  وضع كرد.رسوايى اخير ورزش روس

اين كشور باعث شده زنگ خطر براى كشورهاى اروپايى به صدا درآيد.
پارلمان آلمان قانونى بسيار سخت گيرانه براى مبارزه با دوپينگ و عامالن 
آن به تصويب رساند كه اين قانون با موافقت كميته المپيك اين كشور 
ــت براى ورزشكاران سرشناسى كه از  مواجه شد.در اين قانون آماده اس
حمايت مالى كشور آلمان برخوردار هستند، مجازات هاى سنگينى در 
ــدن دوپينگ آنها در نظر گرفته خواهد شد. در صورت  صورت محرز ش
مثبت شدن آزمايش دوپينگ، آنها به سه سال زندان محكوم مى شوند.
ــت كه  ــون پارلمان آلمان وجود دارد اين اس نكته جالبى كه در اين قان
چنانچه مواد ممنوعى در خانه يا هر جاى ديگرى كه متعلق به ورزشكار 
ــتفاده نكرده باشد، بازهم  است، پيدا شود حتى در صورتى كه از آن اس
ــود و بايد دوران حبس خود را كه  ــمول اين مجازات سنگين مى ش مش
سه سال است، پشت سر بگذارد.اين قانون سختگيرانه اما پيشگيرانه و 
مفيد، تنها شامل ورزشكاران نمى شود بلكه دامن آنهايى را كه در اين جرم 
ــته اند نيز خواهد گرفت تا جايى كه در بيانيه پارلمان آلمان  دست داش
آمده است دالالن و پزشكانى كه مواد ممنوعه را به ورزشكاران مى دهند 
به 10 سال زندان محكوم و جريمه هاى مالى سنگينى براى شان در نظر 

گرفته خواهد شد.

3 تا 10 سال زندان براى مبارزه 
با دوپينگ در آلمان

 هافبك عراقى تيم فوتبال استقالل تهران گفت: مسووالن باشگاه متعهد به 
پرداخت مطالبات من شدند كه اين موضوع هنوز عملى نشده و براى همين 

به جدايى از استقالل تاكيد دارم.
ــتقالل و جلسه اش با  ــگاه اس ــم درباره آخرين وضعيتش در باش كرار جاس
مسووالن اين باشگاه تصريح كرد: بعد از نشستى كه پيش از سفر به تايوان با 
باشگاه استقالل داشتم، مديريت اين باشگاه و مسووالن فنى خود را متعهد 
به تامين شرايط مالى من در اسرع وقت كردند؛ موضوعى كه طرفين درباره 
ــگاه  ــد. بنابراين من به جدايى از باش ــت پيدا نكردن آن به نقطه مثبتى دس
استقالل تاكيد كردم.وى افزود: مديريت باشگاه استقالل شرط گذاشت اگر 
ــگاه ديگرى برايم ارسال شود و استقالل اجازه ندهد  پيشنهاد رسمى از باش
ــوم، آنها بايد طبق بند قراردادم مبلغ 250 هزار دالر ديگر  از اين تيم جدا ش

پرداخت كنند. قرار شد جلسه ديگرى براى بررسى اين موضوع برگزار شود تا موانع ديگرى بر 
سر راه تمايل من براى انتقال به باشگاه ديگر وضع نشود!

ــاوت رقابت هاى  ــيا 2015 براى قض داور فينال رقابت هاى جام ملت هاى آس
جام باشگاه هاى جهان 2015 در ژاپن انتخاب شد.

ــگاه جهان 2015 با ميزبانى ژاپن از 19 لغايت 29 آذر 94  رقابت هاى جام باش
ــيا از انتخاب عليرضا فغانى جهت  ــيون فوتبال آس برگزار مى شود و كنفدراس

قضاوت اين مسابقات خبر داد.
ــيون فوتبال آسيا منتشر شده،  در گزارشى كه در وب سايت رسمى كنفدراس
ــال 2008 تاكنون  ــن المللى ايرانى از س ــت: فغانى به عنوان داور بي آمده اس
ــاى جام ــه نهايى رقابت ه ــور در مرحل ــدى همچون حض ــاى كلي قضاوت ه

 رياست جمهورى 2009 آسيا و مرحله نهايى چلنج كاپ 2010 آسيا با حضور 
ــت.وى هم چنين  ــمالى را برعهده داشته اس ــتان و كره ش تيم هاى تركمنس
ــترن سيدنى  ــيا با حضور تيم هاى وس مرحله نهايى ليگ قهرمانان 2014 آس
استراليا و الهالل عربستان را قضاوت كرده است.رضا سخندان و محمدرضا منصورى به عنوان 

كمك داوران فغانى در رقابت هاى جام باشگاه جهان 2015 حضور خواهند داشت.

شرط 250 هزار دالرى هافبك عراقى براى استقالل! قضاوت فغانى در جام باشگاه هاى جهان 2015

با خارج شدن نام سهراب مرادى از ليست مسابقات جهانى 
ــابقات تا ارديبهشت،  و ادامه دار بودن مدت دورى او از مس
ــتاورد واقعى ديدار على  ــت كه دس اكنون پرسش اين اس
ــوده كه اين ماجرا به يك  مرادى و تاماش آيان دقيقا چه ب

كالف سردرگم تبديل شده است؟
ــابقات جهانى  ــده به آغاز مس ــه زمانى 7 روز مان در فاصل
ــر روى  ــى را ب ــى آب پاك ــيون جهان ــردارى، فدراس وزنه ب
ــرادى كه اين  ــهراب م ــت و تكليف س ــت ايران ريخ دس
ــت را  ــرداران تيم ملى ايران اس ــا از آماده ترين وزنه ب روزه
ــكوها  ــخص كرد به طورى كه اين وزنه بردار بايد از س مش
ــت  ــگار قرار نيس ــد. البته ان ــا باش ــن رقابت ه ــاهد اي ش
ــابقات  ــه همين نرفتن به مس ــهراب مرادى ب ماجراى س
ــنگ تازه اى پيش روى اين  ــود و باز هم س جهانى ختم ش
ــرايط او را از المپيك  وزنه بردار قرار گرفته است كه اين ش

هم دور كرده است.
آغاز ماجرا از قهرمانى آسيا 2015

ــر گذاشتن ناكامى در  سهراب مرادى كه پس از پشت س
ــاله، خود را  ــدن و همچنين محروميت دو س المپيك لن
براى حضور مجدد در تيم ملى آماده مى كرد، اما در اولين 
ــابقات قهرمانى آسيا  ــد و نتوانست در مس پله متوقف ش
ــيون جهانى اين وزنه  شركت كند چرا كه به گفته فدراس
بردار بازنشسته معرفى شده بود و حق شركت در مسابقات 

قهرمانى آسيا 2015 را نداشت. 
ــيون، مقصر را مسووالن قبلى كه  مسووالن فعلى فدراس
ــين رضازاده بود،  تنها تصميم گيرنده آن فدراسيون حس
ــدند از فدراسيون  ــتنداتى مدعى ش عنوان كردند و با مس
ــهراب مرادى  ــته بودن س قبلى نامه اى مبنى بر بازنشس
ــت هر چند كه  ــده اس ــال ش ــيون جهانى ارس به فدراس
حسين رضازاده به صراحت اعالم كرد به هيچ عنوان چنين 
ــت تا  ــداده و حتى از اين ماجرا بى اطالع اس كارى انجام ن
بحث بر سر اين موضوع به شكل نامشخصى ادامه داشته 

ــد كه البته با توجه به نامه فدراسيون جهانى،  به نظر  باش
ــت قبلى  ــات در دوره مديري ــن اتفاق ــه اي ــد هم مى رس

فدراسيون رخ داده است.
وعده بى نتيجه على مرادى و اميد به المپيك

ــهراب مرادى در تمرينات ركوردشكنى  در شرايطى كه س
ــا وجود  ــگ برتر ب ــت هاى لي ــى در رقاب ــرد و حت مى ك
ــون و چراى  ــين بى چ ــتن وزن 96 كيلوگرم صدرنش داش
ــراى رايزنى به  ــرادى ب ــرم بود، على م ــته 105 كيلوگ دس
ــى از اين  ــت مدت ــتان رفت كه اكنون بعد از گذش مجارس
مالقات و رخ دادن اتفاقات جديد معلوم نيست دستاورد آن 
ــت زيرا عمال از ماجراى بازنشستگى  رايزنى ها چه بوده اس

سهراب مرادى هيچ گره اى باز نشده است.
ــتان  ــت از مجارس ــس از بازگش ــيون پ ــس فدراس ريي
ــكل  ــه بخش بوده و مش ــى هايش نتيج ــالم كرد رايزن اع
سهراب مرادى براى حضور در المپيك حل شده است و هم 
چنين نام او در ليست مقدماتى مسابقات جهانى آمريكا 
قرار گرفته است.اما حاال در فاصله يك هفته اى تا مسابقات 
ــركت كنندگان  ــهراب مرادى از فهرست ش جهانى نام س
حذف شده و حتى على مرادى مى گويد نامه اى به دستش 
ــهراب مرادى تا ارديبهشت  رسيده كه در آن اعالم شده س

ماه هم نمى تواند در مسابقه اى شركت كند.
چرا مدت دورى مرادى از مسابقات ناگهان بيش   

تر شد؟
ــش ماه پس از اعالم پايان  ــهراب مرادى ش طبق قانون، س
ــابقات برگردد بنابراين او  بازنشسته بودن مى تواند به مس
ــابقات گرند پرى و قهرمانى آسيا  با شركت در يكى از مس
ازبكستان شانس حضور در المپيك را داشت و حتى على 
مرادى پس از بازگشت از مجارستان هم خبر از حل شدن 
ــهراب در المپيك داد اما اكنون رييس  ــكل حضور س مش
ــهراب  ــه اى مبنى بر اينكه س ــيون اعالم كرده نام فدراس
ــت دريافت كرده اند و  ــت بازنشسته اس مرادى تا ارديبهش

ــيا  ــابقات قهرمانى آس ــرايط اين وزنه بردار مس در اين ش
ــود را هم از دست  ــم ارديبهشت آغاز مى ش 2016 كه شش
مى دهد و با اين شرايط او از المپيك دورتر خواهد شد.اما 
ــت او از  ــت كه چرا مدت محرومي ــوال اصلى اينجاس س
ــت؟در صورتى كه  ــتر شده اس ــابقات بيش حضور در مس
ــيون بالفاصله پس از اطالع از بازنشسته بودن  اگر فدراس
ــياى 2015 در مرداد  او  ــابقات آس مرادى، قبل از آغاز مس
ــد بنابراين ــردار فعال معرفى كرده باش را به عنوان وزنه ب
شش ماه بعد مى توانست در مسابقات شركت كند. حاال 
ــوال وجود دارد كه چرا سهراب مرادى تا ارديبهشت  اين س

95 محروم از حضور در مسابقات است.
موضع واقعى تاماش آيان چه بوده است؟

ــه حاصل  ــود مى آيد ك ــوال به وج ــرايط اين س با اين ش
ــكل  ــان براى رفع مش ــا تاماش آي ــرادى ب ــى على م رايزن
ــرا اكنون  ــت؟ زي ــوده اس ــز ب ــه چي ــرادى چ ــهراب م س
ــده  ــل نش ــرادى ح ــهراب م ــكلى از س ــا مش ــه تنه ن
ــت.قبل  ــده اس ــكل جديدى نيز اضافه ش ــت كه مش اس
ــن  ــود اي ــيون ش ــس فدراس ــى مرادى،ريي ــه عل از اينك
ــا تاماش  ــرد او ب ــه س ــه رابط ــت ك ــود داش ــى وج نگران
ــود. حتى خيلى ها از دست رفتن  ــاز ش ــر س آيان دردس
دبير كلى على مرادى در كنفدراسيون آسيا و واگذارى آن 
ــان مى دانند اما خود مرادى  به يك عراقى را كار تاماش آي
بعد از به رياست رسيدن اعالم كرد كه مشكلى وجود ندارد 

و همه چيز حل خواهد شد. 
ــفر به  ــس از س ــرادى پ ــه م ــى ك ــار خوش ــى اخب حت
ــه وجود  ــحالى را ب ــن خوش ــرد، اي ــالم ك ــتان اع مجارس
ــيون  ــس فدراس ــكلى با ريي ــر مش ــان ديگ ــه آي آورد ك
ــى گويند  ــر چيز ديگرى م ــا اتفاقات اخي ــدارد ام ايران ن
ــران به  ــيون اي ــنگ رييس فدراس ــاى قش ــا وعده ه كه ب
ــات حتى صداى  ــم خوانى ندارند.اين اتفاق هيچ عنوان ه
ــهراب مرادى را نيز درآورده و او مى خواهد رك و شفاف  س

ــيون بگويند واقعا قضيه چه چيزى است  مسووالن فدراس
و چرا هر روز مشكل جديدى براى او به وجود مى آيد. اگر 
ــردارى جهان قبول كرده  واقعا تاماش آيان مرد اول وزنه ب
ــالوه بر اينكه  ــتا كمك كند پس چرا اكنون ع در اين راس
ــابقات جهانى حذف  ــت مس ــهراب مرادى از ليس نام س
ــابقات قهرمانى آسيا  ــده ، او حتى براى حضور در مس ش
ــكل  ــت نيز با مش ــى المپيك ريو هس ــه گزينش 2016 ك
ــده و در جايزه بزرگ دهه فجر هم كه اين رقابت  روبه رو ش
هم به گفته مسووالن فدراسيون جزو رقابت هاى گزينشى

ــرايط  ــركت كند. با اين ش ــت نمى تواند ش  المپيك اس
المپيك هم براى سهراب دور از دسترس شده است؟

ــا در مالقات  ــود دقيق ــخص ش ــد مش ــك باي ــدون ش ب
ــاده و آيا آيان  ــه اتفاقى افت ــا على مرادى چ تاماش آيان ب
ــكل نكرده؟  ــه ايران براى رفع اين مش واقعا هيچ كمكى ب
ــى حاصل  ــاى على مرادى ب ــورت وعده ه ــه در اين ص ك

جلوه مى كند.
ــووالن ورزش از  ــيارى از مس ــه بردارى حتى بس اهالى وزن
ــيون جهانى وزنه بردارى خبر دارند و  ــت پرده فدراس پش
مى دانند خيلى از تصميمات در پشت صحنه گرفته مى 
ــيون ايران چاره اى جز بهبود روابط با  شود بنابراين فدراس
تاماش آيان ندارد اما حقيقت ماجرا اين است كه آيا رابطه 
على مرادى و تاماش آيان واقعا بهبود يافته يا تنها تظاهر 
به حسنه بودن روابط شده است؟ اين چيزى است كه حتى 
ممكن است لطمه اش در المپيك هم به وزنه بردارى ايران 

برسد، بنابراين بايد تا دير نشده دست به كار شد تا روابط
ــن به  ــش از اي ــخصى بي ــات ش ــرده و اختالف ــت پ  پش

وزنه بردارى ايران لطمه نزند.
ــه بيش از همه  ــن ميان تنها چيزى ك در هر صورت در اي
ــدن يك ورزشكار يا ورزشكاران  به چشم مى خورد نابود ش
احتمالى ديگر است كه فرصت كسب افتخار براى مردم و 

مملكت هم از آنها گرفته مى شود.

ــب  ــتقالل در خارج از زمين فوتبال به تفريح با اس پروپيچ، مهاجم تيم اس
مى پردازد.

لنز دوربين

سلفى پروپيچ با اسب

از وعده هـاى شيرين

 «على مـرادى»

تا واقعيت تـلخ

 «سهراب مـرادى»
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بازى هاى محلىراز موفقيت

ــت و در تعامل با ديگر انسان هاست كه  ــان، موجودى اجتماعى اس انس
مى تواند به حيات اجتماعى خود ادامه دهد.

ــز در همين تعامالت اجتماعى   اما از آن جا كه پيچيده ترين كنش ها ني
بين انسان ها ايجاد مى شود، برقرارى و حفظ ارتباط سالم بين افراد يكى 

از دشوارترين كارها محسوب مى شود. 
ــا در گذر  ــت ام ــان هاى ديگر اس ــان در نهاد خود پذيراى تمام انس انس
ــن باور را از  ــف به ميزان زيادى اي ــب تجربيات مختل زمان و به علت كس
ــاط با ديگران  ــب به برقرارى ارتب ــت مى دهد و در وضعيت نامناس دس

مى پردازد.
1- وقتي مشكلي داريد، به جاي مناسبي برويد و كمي قدم بزنيد، وقتي 
ــده ــويد كه ديدتان به كلي عوض ش به خانه بر مي گرديد، متوجه مي ش

است.
ــته مي شوند،  ــود و راه هاي ارتباطي بس ــخت مي ش 2- وقتي زندگي س

وضعيت را با شوخي و خنده روشن كنيد.
3- روبه رو شدن با مشكل، پيروزي بزرگي است، سعي كنيد با هر مشكلي 

كه روبه رو مي شويد، راه حلي براي آن پيدا كنيد.
ــكلي را مي بيند، ولي برنده در هر مشكلي،  4- بازندگان در هر جواب مش

جوابي را مي بيند، مثل برنده ها فكر كنيد.
ــت، زندگي برخورد با موانع، غلبه بر  5- هميشه راه براي همه هموار نيس

آن و حركت است.
6- فرار از مشكالت يكي از خصوصيات طبيعي انسان ها است. براي تغيير 
اين خصوصيت، براي انجام كارهاي پيچيده تر ارجحيت قايل شويد و آن ها 

را تا زمان اتمام شان نيمه كاره رها نكنيد.
ــل آن ــي از ح ــا نيم ــر وقت ه ــكالت، بيش ت ــردن مش ــو ك 7- بازگ

است.
ــيدن هر كاري بدون  ــرانجام رس 8- تمركز در كار، باعث موفقيت و به س

دوباره كاري مي شود.
ــت  ــق موفقي ــما الي ــه ش ــيد ك ــته باش ــاد داش ــه ي ــه ب 9- هميش

هستيد.
10- امام علي (ع) مي فرمايند: از سقوط و شكست ديگران شادي مكن، 

زيرا نمي داني روزگار بر سر تو چه مي آورد. 

نقل كرده اند بهلول چوبى را بلند كرده بود و بر قبرها مى زد.
ــن قبر  ــت: صاحب اي ــول گف ــى؟ بهل ــن مى كن ــد: چرا چني گفتن
دروغگوست، چون تا وقتى در دنيا بود دايم مى گفت: باغ من ، خانه 
من ، مركب من و... ولى حاال همه را گذاشته و رفته است و اكنون هيچ 

يك از آن ها، مال او نيست كه اگر مال او بود حتما با خود برده بود.

شعرحكايت

و بدانم ديگر، قهر هم چيز بديست
سر صحبت را با آينه، من باز كنم

به سر و روى دل آبى بزنم
پر كنم ساحت دل را از نور

نذر خوبى بكنم، خرج شادى بدهم
كاسه كاسه بدهم مردم شهر

تا كه اين مردم خوب، دلشان سير محبت بشود
ياد من باشد فردا سر راه
بروم تا ته آن كوچه عشق

وزن خوشبختى خود را آن جا، از ترازوى صداقت پرسم
و ببينم آيا،

وزن اين نعمت ها، با قد بندگيم، چه تناسب دارد؟
سنگ را از سر ره بردارم

تا كه هموار شود، راه رسيدن به نگاه
راه آكنده از اين گرد و غبار

نم عشقى بزنم، تا كه شايد بنشانم فردا
گرد نفرت، من از اين راه وصال

ياد من باشد فردا حتما،
باور اين را بكنم، كه دگر فرصت نيست

و بدانم كه اگر دير كنم، مهلتى نيست مرا
و بدانم كه شبى، خواهم رفت

و شبى هست مرا، كه نباشد پس از آن فردايى
ياد من باشد،

باز اگر فردا غفلت كردم، آخرين لحظه فردا شب هم
من به خود باز گويم اين را،

ياد من باشد فردا حتما
دو ركعت راز بگويم با او
صبح بر نور سالمى بكنم
پرده از پنجره ها بردارم

بگشايم در آن پنجره بر وسعت نور
بذر اميد بكارم در دل

آه، اى غفلت هر روزه ى من
من به هر سال كه بر من بگذشت

غرق انديشه آن فردايى،
كه نخواهد آمد

كاريكاتور( صرفه جويى در مصرف گاز)

جواب سودوكو  شماره 1728سودوكو  شماره 1730

جواب معما 1728معما 1730
ــداى محل بود  ــره فقط يك نفر كه كدخ در آبادى زف
ــرش  ــد از اين كاله س ــاب مى بردن و اهالى از او حس
ــوار االغى بوده و از  ــت. روزى اين كدخدا س مى گذاش
ــته بين راه مى بيند يك نفر از  اصفهان به ده برمى گش
اهالى عامى و ساده آبادى كه تا آن وقت به شهر نرفته 
ــته، دارد مى رود  ــار هيزم روى خرش گذاش بود يك ب

اصفهان كه آن را بفروشد.
ــد: «به كجا مى روى؟» مرد مى گويد:   كدخدا مى پرس
«به شهر مى روم كه اين بار هيزم را بفروشم» كدخدا 
ــدر از تو  ــان اين بار چق ــد: «در آبادى خودم مى گوي
ــى؟» مرد  ــان به چند مى فروش ــد و در اصفه مى خرن
روستايى جواب مى دهد: «در آبادى اين بار را دو ريال 
ــم». ــش ريال مى فروش مى خرند ولى در اصفهان ش
كدخدا فورى از جيبش هفت ريال در مى آورد و به او 

مى دهد و مى گويد: «برگرد به آبادى و بارت را بياور خانه 
ما خالى كن». مرد دهاتى از اينكه يك ريال هم از شهر 
گران تر فروخته خوشحال مى شود و بارش را به آبادى 
مى آورد و به خانه كدخدا مى برد.يكى از دوستان كدخدا 
كه شاهد ماجرا بوده از او مى پرسد: «بار هيزم در آبادى 
دو ريال است تو آن را به هفت ريال خريدى يعنى يك 
ــهر، چه رمزى در اين كار بود؟»  ريال هم گران تر از ش
كدخدا جواب مى دهد: «اين مرد دهاتى تا به حال به 
ــهر نرفته بود و مردم اصفهان را كه «كاله قرچى»  ش
ــان مى گذارند نديده بود اگر به شهر مى رفت و  سرش
مى ديد كه هزار نفر كاله قرچى به سر دارند مى فهميد 
كه اين فقط من نيستم كه كاله قرچى دارم بلكه هزار 
نفر ديگر هم مثل من هستند آن وقت چشم و گوشش 

باز مى شد و ديگر از من حساب نمى برد»

گزنيه 1000-1، چون هزار دالرى كه 
پيرزن داده بود تقلبيه و حاال رو دست 

فروشنده مونده است. 

ــدن تعدادى گاو،  روزى يك قصاب براى خري
ــر گاو ، 15  ــازار رفت . قيمت ه غاز و مرغ به ب
سكه ، قيمت هر غاز ، 1 سكه و قيمت هر مرغ، 
ــكه  ــكه بود . اين قصاب صد س يك چهارم س
همراه داشت و مى خواست با اين پول ، دقيقا 
ــت ؟  صد حيوان بخرد . آيا اين امكان پذير اس
توجه كنيد كه اين قصاب از هر حيوان حداقل 

يكى الزم دارد .

معما ايستگاه ضرب المثل
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ضرب المثل كاله قرچى ديده

داستان

ــى مهم ديگر هم  به اين ترتيب از يك موضوع خيل
سر در آوردم: اين كه سياره ى او كمى از يك خانه ى 
ــن نكته آن قدرها به حيرتم  معمولى بزرگ تر بود. اي
نينداخت. مى دانستم گذشته از سياره هاى بزرگى 
ــد كه هركدام براى  مثل زمين و كيوان و تير و ناهي
خودشان اسمى دارند، صدها سياره ى ديگر هم هست 
كه بعضى شان از بس كوچكند با دوربين نجومى هم 
به هزار زحمت ديده مى شوند و هرگاه اخترشناسى 
يكى شان را كشف كند به جاى اسم شماره اى به اش 
مى دهد. مثال اسمش را مى گذارد «اخترك 3251».

داليل قاطعى دارم كه ثابت مى كند امير كوچولو از 
اخترك ب612 آمده بود.

ــال 1909 يك  ــار به س ــرك را فقط يك ب اين اخت
ــه در يك  ــته بود ببيند ك ــناس ترك توانس اخترش
ــفش هياهوى  كنگره ى بين المللى نجوم هم با كش
زيادى به راه انداخت اما براى خاطر لباسى كه تنش 
بود هيچ كس حرفش را باور نكرد. آدم بزرگ ها اين 

جورى اند!
بخِت اخترك ب612 زد و ترك مستبدى ملتش را 
ــيدن لباس اروپايى ها  به ضرب دگنك وادار به پوش
كرد. اخترشناس به سال 1920 دوباره و اين بار با سر 
و وضع آراسته براى كشفش ارائه ى دليل كرد و اين 

بار همه جانب او را گرفتند.
ــن جزئيات را  ــت كه من اي به خاطر آدم بزرگ هاس
ــل مى كنم يا  ــرِك ب612 براى تان نق در باب اخت
ــماره اش را مى گويم چون كه آن هاعاشق عدد و  ش
ــت تازه تان حرف  رقم اند. وقتى با آن ها از يك دوس
بزنيد هيچ وقت ازتان درباره ى چيزهاى اساسى اش 
سوال نمى كنند كه هيج وقت نمى پرسند «آهنگ 

صداش چه طور است؟ 
ــت دارد؟ پروانه جمع  چه بازى هايى را بيشتر دوس
ــند: «چند سالش است؟  مى كند يا نه؟» – مى پرس
ــت؟ پدرش  ــرادر دارد؟ وزنش چه قدر اس چند تا ب
چه قدر حقوق مى گيرد؟» و تازه بعد از اين سوال ها 

است كه خيال مى كنند طرف را شناخته اند.
اگر به آدم بزرگ ها بگوييد يك خانه ى قشنگ ديدم 
ــمعدانى و  از آجر قرمز كه جلو پنجره هاش غرِق ش

بامش پر از كبوتر بود محال است بتوانند مجسمش 
كنند. بايد حتما به شان گفت يك خانه ى صد ميليون 
ــود كه: – واى چه  تومنى ديدم تا صداشان بلند بش

قشنگ!
يا مثال اگر به شان بگوييد «دليل وجوِد امير كوچولو 
ــد و دلش يك بره  ــرو بود و مى خندي اين كه تودل ب
ــتن، خودش بهترين دليل  مى خواست و بره خواس

وجود داشتن هر كسى است» شانه باال مى اندازند و 
باتان مثل بچه ها رفتار مى كنند! اما اگر به شان بگوييد 
«سياره اى كه ازش آمده بود اخترك ب612 است» 
بى معطلى قبول مى كنند و ديگر هزار جور چيز ازتان 

نمى پرسند. اين جورى اند ديگر. 
ــد. بچه ها بايد نسبت به آدم  نبايد ازشان دلخور ش

بزرگ ها گذشت داشته باشند.

 

براى مالقات شخصى به يكى از بيمارستان  هاى روانى رفتيم. بيرون بيمارستان 
ــد. چند راننده  ــت به يقه بودن ــين دس ــر جاى پارك ماش غلغله بود. چند نفر س
ــتگان همديگر را مورد لطف قرار  مسافركش سر مسافر با هم دعوا داشتند و بس

مى  دادند.
وارد حياط بيمارستان كه شديم، ديديم جايى است آرام و پردرخت. بيماران روى 

نيمكت  ها نشسته بودند و با مالقات كنندگان گفت  وگو مى  كردند.
بيمارى از كنار ما بلند شد و با كمال ادب گفت: من مى  روم روى نيمكت ديگرى 

مى  نشينم كه شما راحت  تر بتوانيد صحبت كنيد.
ــته بود. بيمارى پروانه را نگاه مى  كرد و نگران بود  پروانه زيبايى روى زمين نشس

كه زير پا له شود. 
ــرواز كند  ــا پ ــت ت ــتش گذاش ــف دس ــت و ك ــه را برداش ــته پروان ــد آهس آم

و برود.
ما باالخره نفهميديم بيمارستان روانى اين  ور ديوار است يا آن  ور ديوار.

بهلول و چوب زدن او بر قبرها

معرفى بازى محلى يك گل دو گل
 اهداف بازى: سرگرمى، افزايش هماهنگى عصبى عضالنى، افزايش دقت و تمركز 

و چابكى
 تعداد بازيكن: بيشتر از دو نفر (2 تا 10)

 ابزار بازى: 5 سنگ گرد كه كمى بزرگ تر از فندق باشد
 محوطه بازى: فضاى بسته

 شرح بازى: ابتدا با جفت يا تك آمدن، آغاز كننده بازى را مشخص مى كنند، به 
اين گونه كه يكى از بازيكنان سنگ ها را در مشت مى گيرد تا ديگرى بگويد زوج است يا 
فرد اين بازى چندين مرحله دارد و بازيكن با اجراى موفق هر مرحله، به مرحله ديگر راه 
مى يابد، ولى اگر در هر مرحله مرتكب اشتباه شود، مى بازد و بايد بازى را به نفر بعدى 

واگذار كند.
ــنگ را به گونه اى كه جدا از هم باشد روى زمين  مرحله اول (قل اول): پنج س
پخش مى كنند، آغاز كننده بازى يكى از سنگ ها را بر مى دارد و به باال مى اندازد و در 
فاصله زمانى پايين آمدن سنگ، يكى از سنگ هاى روى زمين را بر مى دارد و با همان 
ــت مى گيرد و به همين شيوه همه  دست، سنگ باال انداخته را كه در حال سقوط اس

سنگ ها را بر مى دارد.
 مرحله دوم (دو قل): 5 سنگ را به گونه اى كه دو به دو قرار بگيرد، روى زمين 
پخش مى كند؛ يكى را برمى دارد و به باال مى اندازد و سنگ ها را دوتايى از روى زمين 

بر مى دارد.
 مرحله سوم (سه قل): مانند مراحل مذكور است؛ با اين تفاوت كه چهار سنگ 

روى زمين را بايد در دو حركت يك تايى و سه تايى بردارد.
 مرحله چهارم: يك سنگ را به هوا مى اندازد و چهار سنگ را با هم از روى زمين 

بر مى دارد و سنگ معلق در هوا را مى گيرد.
مرحله پنجم (قرتك): يك سنگ را به هوا مى اندازد، در حالى كه چهار سنگ 

ديگر در مشت است انگشت سبابه را به زمين مى كشد، بعد سنگ را در هوا مى گيرد.
ــى دارد و باال  ــنگ ها را پخش مى كند يكى را بر م  مرحله ششـم: بازيكن س
مى اندازد، در فاصله بازگشت، يكى از سنگ هاى روى زمين را بر مى دارد و سنگ هوا را 
مى گيرد و با يك پرتاب ديگر، سنگى را كه از روى زمين برمى دارد با يكى از سنگ ها 
عوض مى كند و به همين روش، مرحله را با تعويض تمامى سنگ ها به پايان مى رساند.
مرحله هفتم: در اين مرحله، بازيكن بعد از ريختن سنگ ها روى زمين، دست 
چپ را در يك طرف آن ها به شكل عمودى بر زمين مى گذارد و ديوارى درست مى كند.
با دست راست يكى را بعد از برداشتن به طرف باال مى اندازد و دو بار مى گيرد و دراين 
فاصله بايد يكى از سنگ ها را بردارد و آن سوى ديوار بگذارد و اين حركت را براى تمامى 

سنگ ها اجرا كند.
 مرحله هشتم: در اين مرحله، بازيكن سنگ ها را يك جا به طرف باال مى اندازد 
و در فاصله بازگشت آن ها، به سرعت دست ها را به هم مى چسباند و با دو كف دست، 
سنگ ها را مى گيرد. دوباره آن ها را در همان حالت با دو دست به طرف باال مى اندازد و 
ــت ها را وارونه مى كند و از ناحيه انگشت سبابه به هم مى چسباند در اين فاصله دس
 و آن ها را با پشت دست هايش مى گيرد و سپس سنگ ها را به باال پرتاب مى كند و با 
ــت و هر كدام از  ــت مى گيرد. افتادن حتى يك سنگ موجب سوختن اس كف دو دس
بازيكنان كه اين مراحل را بدون اشتباه بگذرانند، برنده بازى معرفى مى شوند و اگر در 

هر مرحله بسوزند، بايد بازيكن حريف بازى را ادامه بدهد.
 مرحله آخر: مرحله تنبيه است و دو بازيكن رو به روى هم مى نشينند؛ بازنده كف 
دستش را به زمين مى چسباند و نفر برنده سنگ ها را يكى يكى با اسامى تنبيه ها مانند: 
«نوازش و برداشتن عسل از كندو» پشت دست او مى چسباند، سپس بايد با يك حركت 
ــت بگيرد، اگر توانست همه را بگيرد  همه سنگ ها را به سوى باال بيندازد و با كف دس
تنبيهى متوجه او نيست اما اگر سنگى روى زمين بيفتد به تعداد سنگ هاى افتاده براى 

او جريمه تعيين مى كنند.

شازده كوچولو  ( قسمت سوم)

بيمارستان روانى!

پيرى براى جمعى سخن مى راند...
لطيفه اى براى حضار تعريف كرد همه ديوانه وار خنديدند.

بعد از لحظه اى او دوباره همان لطيفه را گفت و تعداد كمترى از حضار 
خنديدند. او مجدد لطيفه را تكرار كرد تا اينكه ديگر كسى در جمعيت 
به آن لطيفه نخنديد. او لبخندى زد و گفت: وقتى كه نمى توانيد بارها 
ــان بخنديد، پس چرا بارها و بارها به گريه و  و بارها به لطيفه اى يكس

افسوس خوردن در مورد مساله اى مشابه ادامه مى دهيد؟

فرودگاهها، بوسه هاى بيشترى از سالن هاى عروسى به خود ديده اند.
 و ديوار بيمارستان ها بيشتر از عبادتگاه ها دعا شنيده اند.

 به راستى چرا اين گونه ايم؟
ــت   همه چيز را موكول مى كنيم به زمانى كه چيزى در حال از دس

رفتن است.

گذشته را فراموش كنيد 
و به جلو نگاه كنيد

چرا اين گونه ايم؟ 

بيمارستان روانى!بيمارستان روانى!بيمارستان روانى!بيمارستان روانى!



15 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1730  يكشنبه 24 آبان 1394  3 صفر 1437

خبر

ــاب مشترى  مردى كه با جعل چك، 9 ميليون تومان از موجودى حس
بانك را خالى و فرار كرده بود، تحت تعقيب پليس قرار گرفت.

 تصوير كالهبردارى با جعل مبلغ چك
ــهر و  ــور در كالنترى 158 كيانش ــا حض ــال مردى ب  هفتم مرداد امس
ــره چك به  ــش يك فق ــد هفته پي ــكايتى گفت: چن ــردن ش مطرح ك
ــروز اين چك  ــرار بود ام ــردى دادم و ق ــون تومان به م ــه ميلي مبلغ س
ــدم به  ــك بانك متوجه ش ــاعتى پيش از طريق پيام ــود، اما س نقد ش
ــده  ــت ش ــابم برداش ــه ميليون تومان، 9ميليون تومان از حس جاى س

است. 
ــدم چك  ــده بود، متوجه ش ــان بانكى كه چك نقد ش ــور در هم با حض

دستكارى و سپس نقد شده است.
ــكايت دارم. همزمان با  ــه او داده بودم، ش ــه چك را ب اكنون از فردى ك
تشكيل پرونده قضايى، با شناسايى دريافت كننده چك، او به پايگاه ششم 
پليس آگاهى مراجعه و به پليس اعالم كرد: چك را من از شاكى گرفتم. 
ــلوغ  ــه بودم، اما بانك ش ــردن آن به بانك رفت ــراى نقد ك روز حادثه ب

بود. 
دقايقى بعد فردى به عنوان مشترى به من نزديك شد و عنوان كرد اگر 
ــردازد و چك را از من  ــه ميليون تومان به من بپ عجله دارم مى تواند س

بگيرد كه قبول كردم. 
ــتكارى در شماره هاى روى چك،  گمان نمى كردم او شياد باشد و با دس
ــاره ادامه  ــتجو ها در اين ب ــاكى را خالى كند.جس ــاب ش موجودى حس
داشت تا اين كه ماموران با بررسى دوربين هاى مداربسته بانك، تصوير 
ــايى و  ــت آوردند، اما تالش پليس براى شناس مرد كالهبردار را به دس

دستگيرى اين فرد بى نتيجه ماند.
ــراى ناحيه 14 تهران،  ــعبه هفتم داس ــت بازپرس ش  بنابراين به خواس
ــاپ  ــه چ ــره در روزنام ــش چه ــدون پوش ــرارى ب ــم ف ــر مته تصوي
ــت وى اطالعاتى دارند  ــگاه و هوي ــردم از مخفي ــود تا چنانچه م مى ش
ــماره تلفن 21865853  ــده اند، موضوع را با ش يا در دام وى گرفتار ش
ــزرگ اطالع  ــران ب ــس آگاهى ته ــم پلي ــگاه شش ــان پاي ــه كارآگاه ب

دهند.

مزاحمت تلفنى پسر نوجوان، راز آزار و اذيت نوعروس 
15 ساله توسط سه پسر نوجوان و تهيه فيلم سياه براى 

اخاذى را فاش كرد.
تازه عروس و دامادى با مراجعه به پليس مشهد با طرح 
ــى  ــت افراد ناشناس ــكايتى اظهار كردند، مدتى اس ش

مزاحم تلفنى نوعروس مى شوند. 
ــاه پيش  ــا دو م ــت: م ــوران گف ــه مام ــوان ب مرد ج
ــد از ازدواج افراد  ــد روز بع ــم. چن ــم ازدواج كردي باه
ــرم  ــن همراه همس ــه و تلف ــن خان ــا تلف ــى ب ناشناس
ــن  ــد. اي ــد مى كنن ــد و او را تهدي ــاس مى گيرن تم
ــتار  ــا را به هم زده و خواس ــا آرامش زندگى م تماس ه
ــان  ــتگيرى مزاحم ــوع و دس ــه موض ــيدگى ب رس

هستيم.
ــكيل  ــكايت، پرونده اى در كالنترى تش پس از اين ش
ــد. يك روز بعد از اين  و تحقيقات در اين زمينه آغاز ش
ــه ماموران، راز  ــكايت، مرد جوان با مراجعه دوباره ب ش
ــياه را فاش كرد و گفت: با يكى از مزاحمان  جنايت س
ــتم. او نمى دانست  ــر نوجوانى است، قرار گذاش كه پس
ــت او  ــور مى كرد من دوس ــم و تص ــا ازدواج كرده اي م

هستم. 
ــت است و با  ــد با همسرم دوس پسرنوجوان مدعى ش
ــتانش او را مورد آزار و اذيت  ــتى دو نفر از دوس همدس

قرار داده اند. 
ــرم رفته  ــراغ همس وى اظهار كرد: پس از اين قرار، س
ــتم واقعيت را بيان كند كه او عنوان كرد،  و از او خواس
ــر  ــراى ورزش به پارك رفته، پس ــل وقتى ب چندى قب
ــه و از طريق يكى از  ــتى ريخت نوجوانى با او طرح دوس
شبكه هاى اجتماعى تلفن همراه با هم در ارتباط بودند 

ــرم را به خانه شان برده  كه يك روز پسر نوجوان، همس
و با همدستى دو نفر از دوستانش و با تهديد او را مورد 
ــه آزار او، فيلمبردارى  ــرار داده و از صحن آزار و اذيت ق

كرده اند. 
همسرم هم براى حفظ زندگى به ارتباطش پايان داده، 
ــور به ارتباط كنند،  اما متهمان براى اين كه او را مجب
ــاى مجازى پخش  ــد فيلم را در فض تهديد كرده بودن

مى كنند.
هشدار پليس

ــرهنگ حجت اهللا نيكمرام، فرمانده انتظامى مشهد  س
ــط  ــكايت و تاييد موضوع توس ــن ش ــس از اي گفت: پ
ــه  ــده و س ــاله، ماموران وارد عمل ش نوعروس 15 س
ــتگير كردند. پس از تحقيق از  متهم را شناسايى و دس
متهمان، آنها با قرار قانونى تحويل كانون اصالح و تربيت 

شدند.
وى اضافه كرد: بررسى پرونده نشان مى دهد نوعروس 
ــه اش زندگى  ــا مادربزرگ و خال فرزند طالق بوده و ب
ــده او به سمت دوستى  مى كرده و نبود نظارت باعث ش
ــارك و خيابان  ــود محبت را در پ خيابانى رفته و كمب

جستجو كند. 
در ادامه نيز در دام سه پسر شياد گرفتار شده و از ترس 

آبرو شكايتى را مطرح نمى كند.
ــان كرد: پليس بارها  فرمانده انتظامى مشهد خاطرنش
ــتى هاى خيابانى هشدار داده و  نسبت به خطرات دوس
خانواده ها بايد نظارت بيشترى روى رفتار فرزندان خود 

و دوستان آنها داشته باشند.
ــا را از خطرات اين  ــتانه آنه همچنين در فضايى دوس

دوستى ها آگاه  كنند.

كالهبردارى با جعل مبلغ چك

ابالغ 
8/550  شــماره نامــه : 9410110359900014 شــماره پرونده : 
9409980359900030 شماره بايگانى شعبه : 940035 نظر به اينكه 
در پرونده كالســه 940035 ب 20   آقاى محمد على ارجمندى فرزند 
غالمحسين متهم است به ترك انفاق حسب شكايت خانم نديم فرهنگ 
فرزند ايرج كه به واسطه مجهول المكان بودن و عدم دسترسى جهت 
ابالغ به نامبرده ميسر نميباشد لذا مقتضى است دستور فرماييد برابر 
ماده 174 قون آيين دادرسى كيفرى متهم ظرف يك ماه از تاريخ نشر 
آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به اين شعبه مراجعه نمايد 
درج ونسخه اى از روزنامه را جهت بهره بردارى قضايى به اين مرجع 
ارســال نمايند ضمنا حضور متهم جهت اداى توضيح در اين شعبه 
الزامى است. م الف 23020 بازپرس شــعبه 20 دادسراى عمومى و 

انقالب اصفهان
احضار متهم

8/547  شماره درخواست: 9410460363000023 شماره پرونده: 
9409980363000989 بايگانــى شــعبه:941016 محاكــم كيفرى 
دادگسترى شهرســتان اصفهان در پرونده كالســه941016 شعبه 
11 داديارى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى محمد رضا 
يزدانى فرزند ناصر شكايتى عليه مجتبى زمانى داير بر ضرب و جرح 
عمدى مطرح نموده كه جهت رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع 
گرديد نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى باشــد حسب ماده 174 
آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثراالنتشار آگهى شودتا متهم از تاريخ نشر ظرف يك ماه به شعبه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى كامل خود جهت پاسخگويى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادســرا 
تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف:  23034شعبه11 داديارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ 

8/546 شماره درخواست: 9410460358900016 شماره پرونده: 
9409980358900506 شــماره بايگانى شــعبه: 940559 حســب 
شكايت ســعيد جديدى (امير مقدس فرزند عبدالرحيم» متهم است به 
جعل و كالهبردارى و از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشد و 
ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده 
لذا بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى در شعبه دهم بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان 
واقع در اصفهان خيابان شريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت 
پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف 

23048 شعبه دهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

8/548 شماره درخواست: 9410460363000024 شماره پرونده: 
9409980363000983 شماره بايگانى شــعبه: 941010 داديارى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان آقاى حسن قادرى زفره فرزند 
عبدالكريم شكايتى عليه يحيى محمودى داير بر ورود به عنف مطرح 
نموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مى باشــد، حســب ماده 174 آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 مراتى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 

شود تا متهم از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى كامل خود جهت پاسخگوئى به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادســرا 
تصميم مقتضى را اتخاد خواهد نمود. م الف 23033 شــعبه يازدهم 

داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

8/549 شماره درخواست: 9410460363000025 شماره پرونده: 
9409980363000961 شماره بايگانى شــعبه: 940987 داديارى 
دادســراى عمومى و انقالب اصفهان خانم فرشته شجاعى برجوئى 
فرزند منوچهر شكايتى عليه داريوش شجاعى برجوئى فرزند ميرزا 
داير بر ترك انفاق مطرح نموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع 
گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى باشــد، حسب ماده 174 
آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 مراتى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى شود تا متهم از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه 
به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانى كامل خود جهت 
پاسخگوئى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور دادسرا تصميم مقتضى را اتخاد خواهد نمود. م الف 23032 

شعبه يازدهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ 

8/539 شماره درخواست: 9410460358900015 شماره پرونده: 
9309980358900652 شماره بايگانى شعبه: 930686 حسب شكايت 
آقاى محسن كيوانى «سيد عباس جمالى گزكوه فرزند سيد على» متهم 
است به سرقت  و از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب مى باشد و ابالغ 
احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا 
بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در روز چهارشنبه مورخه 94/9/25 ساعت 
9 صبح در شعبه دهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
واقع در اصفهان خيابان شريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت 
پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور 
پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م 
الف 23049 شعبه دهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 

ابالغ
8/541 شماره درخواست: 9410460358100005 شماره پرونده: 
8909980358100411 شماره بايگانى شعبه: 890416 نظر به اينكه 
آقاى 1- حسن خياط فرزند مويد 2- مصطفى خياط فرزند مويد 3- 
طاهر سعيدى نيا فرزند عباس 4- اسامه سعيدى نيا فرزند عباس متهم 
به معاونت در جعل در اسناد رسمى به شماره پرونده 890416 شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشند و وقت حضور ظرف يك 
ماه پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم 
حسب ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهمان مذكور 
دعوت به عمل مى آيد جهت رســيدگى در وقت مقرر حاضر شوند و 
درصورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ خواهد شد. م الف 23027 بازپرس شعبه دوم دادسراى اصفهان 

ابالغ
8/542 شماره درخواست: 9410460359400038 شماره پرونده: 
9409980359400684 شماره بايگانى شعبه: 940738 آگهى ابالغ 
به خانم فرشــته جنيرانى فرزند محمود به اتهام جعل و اســتفاده از 

ســند مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع حسب شكايت بانك 
قوامين از طرف اين دادســرا در پرونده كالسه 940738 ب 15 تحت 
تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده است. بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت يكماه از تاريخ 
انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرس دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
جهت پاســخگويى به اتهــام خويش حاضرگــردد. در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ نشر آگهى هزينه توسط دادگسترى كل 
استان اصفهان پرداخت مى گردد. م الف 23044 بازپرس شعبه 15 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ

8/540 شماره درخواســت: 9410460365600030شماره پرونده: 
9409980365600841 شماره بايگانى شعبه: 940841 پيشنويس 
آگهى آقاى غالم رضا قاســم پــور اصفهبانانى به اتهــام توهين و 
تهديد و ...، از طرف اين دادســرا در پرونده كالســه 940841 تحت 
تعقيب است و ابالغ احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده اســت بدينوســيله در اجراى مــاده 115 قانون آيين 
دادرســى در امور كيفرى مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف يك ماه از 
تاريــخ انتشــار آگهــى در شــعبه 37 داديــارى دادســراى 
عمومى و انقالب جهت پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد شد. م الف 23023 داديارى شعبه 37 دادسراى ناحيه 

3 اصفهان 
ابالغ

8/544 شماره درخواست: 9410460359400037 شماره پرونده: 
9409980359400685  شــماره بايگانى شــعبه: 940739 ابالغ به 
آقاى على پور حســينى به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين 
حسب شكايت فرهاد شيروى از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
940739 ب15 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به وى به واسطه 
نامعلوم بودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراى 
ماده 115 قانون آيين دادرســى كفرى مراتب بــه وى ابالغ تا ظرف 
مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شــعبه 15 بازپرسى دادسراى 
عمومى وانقالب اصفهان جهت پاســخگويى به اتهام خويش حاضر 
گردد. در صــورت عدم حضور پــس از يكماه از تاريخ نشــر آگهى
 هزينــه توســط دادگســترى كل اســتان اصفهــان پرداخــت

 مى گردد. م الف 23046 بازپرس شعبه 15 دادسراى عمومى و انقالب 
اصفهان 

ابالغ
8/543 شماره درخواست: 9410460359400039 شماره پرونده: 
9409980359400684  شماره بايگانى شعبه: 940738 ابالغ به آقاى 
نبى اهللا مرتضايى فرزند فرج به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول 
و تحصيل مال از طريق نامشــروع حسب شــكايت بانك قوامين از 
طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 940738 ب15 تحت تعقيب است 
و ابالغ احضاريه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده است بدينوســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى 
كفرى مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار آگهى 
در شعبه 15 بازپرســى دادســراى عمومى وانقالب اصفهان جهت 
پاســخگويى به اتهام خويش حاضر گردد. در صورت عدم حضور 

پس از يكماه از تاريخ نشر آگهى هزينه توسط دادگسترى كل استان 
اصفهان پرداخت مى گردد. م الف 23045 بازپرس شعبه 15 دادسراى 

عمومى و انقالب اصفهان 
ابالغ

8/545 شماره درخواست: 9410460359400040 شماره پرونده: 
9409980359400732  شــماره بايگانى شــعبه: 940786 ابالغ به 
آقاى اصغر هندريــان به اتهام كالهبــردارى از طريق غصب عنوان 
حسب شــكايت فريدون كاوه از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
940786 ب15 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به وى به واسطه 
نامعلوم بودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراى 
ماده 115 قانون آيين دادرســى كفرى مراتب بــه وى ابالغ تا ظرف 
مدت يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شــعبه 15 بازپرسى دادسراى 
عمومى وانقالب اصفهان جهت پاســخگويى به اتهام خويش حاضر 
گردد. در صــورت عدم حضور پــس از يكماه از تاريخ نشــر آگهى
 هزينــه توســط دادگســترى كل اســتان اصفهــان پرداخــت
 مى گردد. م الف 23047 بازپرس شعبه 15 دادسراى عمومى و انقالب 

اصفهان 
 ابالغ راى

8/532  كالسه پرونده اصلى: 94-552 شماره دادنامه: 94/7/29-719 
مرجع رســيدگى كننده: شــعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: آقاى عليرضا سليمى نژاد به نشانى اصفهان، خ زينبيه، كوى 
دباغيان، كوى علوى، بن بســت آرمان، پ 48 خوانده: آقاى حســين 
محمدى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلــغ 18/000/000 ريال 
بابت اشــتباه واريز به حســاب 6037701102735682 به انضمام 
مطلق خســارات قانونى. به تاريخ 94/7/19 شــعبه 23 شوراى حل 
اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده كالسه 94-552 و استعانت 
از خداوند متعال به شــرحت آتى مبادرت به صــدور راى مى نمايد. 
راى شورا: درخصوص دعوى آقاى عليرضا سليمى نژاد به طرفيت 
آقاى حســين محمدى به خواســته مطالبه مبلغ 18/000/000 ريال 
بابت اشتباه واريز به حســاب بانك ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى. با عنايت به محتويات پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد 
خواهان، بدين توضيح كه خواهان با دريافت وجه مبلغ 2/000/000 
ريال وجه نقد، سهوا مبلغ 20/000/000 ريال از كارت خود به شماره 
1766798993 به كارت خوانده به شــماره 6037701102735682 
واريز نمــوده و نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه 
رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دليل موجه و مدرك موثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش ابراز 
و اقامه ننموده، شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص 
داده و مســتندا به مواد 301-302-303 قانون مدنــى و مواد 198، 
515، 519، 522 قانون آ. د. م حكم بــر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 18/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 290/000 ريال 
هزينه دادرسى و خســارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
(94/3/25) تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. 
راى صادره غيابى محســوب و ظــرف 20 روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور، ظرف 20 
روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرســتان 
اصفهان مى باشد. م الف 22308 قاضى شعبه 23 شوراى حل اختالف 

اصفهان 

نـوعـروس 15 ساله، قربانى جديد 
شبـكه هاى اجتمـاعى

خودروي پرايد با 112 فقره تخلف حادثه ساز و بيش از 31 ميليون ريال 
خالفي توسط تيم پليس راه فرماندهي انتظامي استان اصفهان توقيف 
و روانه پاركينگ شد. سرهنگ رضا رضايي رييس پليس راه فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان گفت: مأموران پليس راه اصفهان  تهران حين 
كنترل خودروهاي عبوري، يك دستگاه سواري پرايد را به علت ارتكاب 
تخلف رانندگي متوقف كردند؛ طي استعالم هاي صورت گرفته مشخص 
شد اين خودرو داراي 31 ميليون و 950 هزار ريال خالفي پرداخت نشده 
است.وي با بيان اينكه براي خودروي مذكور 112 فقره تخلف حادثه ساز 
ــترين تخلفاتي كه از اين خودرو به ثبت  ثبت شده، عنوان داشت: بيش

رسيده سرعت و سبقت غيرمجاز است.
اين مقام مسوول خاطر نشان كرد: خودروي پرتخلف برابر تبصره ماده 
هشت قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي توقيف و به پاركينگ منتقل و 
مالك آن نيز جهت سير مراحل قانوني و شركت در كالس هاي آموزشي 

به پليس راه استان معرفي شد.

رييس پليس آگاهى ناجا از كشف 98/5 درصد از خودروهاى مسروقه در هفت 
ماهه امسال خبر داد.سردار محمدرضا مقيمى از كاهش هفت درصدى سرقت در 
هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: فعاليت قرارگاه 
مبارزه با سرقت با تدبير فرمانده ناجا تا پايان امسال نيز ادامه خواهد داشت و پس 
ــتاوردها و نتايج درباره تداوم فعاليت آن، تصميم گيرى  از آن با جمع بندى دس
خواهد شد.سردار مقيمى با بيان اينكه در هفت ماهه امسال پليس موفق به كشف 
98/5 درصد از خودروهاى سرقتى شده است، اظهار كرد: با اقدامات انجام شده 
فضا براى سارقان خودرو ناامن شده و ديگر كمتر سارقى است كه ريسك سرقت 
ــف ديگر خودروهاى  خودرو را انجام دهد. البته پليس با تمام توان به دنبال كش
سرقتى است.رييس پليس آگاهى ناجا با بيان اينكه در حوزه سرقت داخل خودرو 
ــرقت داخل  ــته ايم، اظهار كرد: س نيز در اين مدت 15 درصد كاهش وقوع داش
ــون اعتياد، معتادان المكان و ... باعث  خودرو رقم قابل توجهى دارد و عواملى چ
تشديد آن مى شوند.به گفته رييس پليس آگاهى ناجا، در اين مدت ميزان آمار 

كشفيات پليس آگاهى در حوزه سرقت نيز افزايش داشته است.

فردي كه اقدام به سرقت از اماكن خصوصي در سطح كالن شهر اصفهان كرده بود 
در عمليات كارآگاهان پليس دستگير و به 45 فقره سرقت اعتراف كرد. سرهنگ 
ستار خسروي  رييس پليس آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: در پي وقوع سرقت 
از كارگاهي در محدوده غرب شهر اصفهان، موضوع شناسايي و دستگيري سارق 
يا سارقان و جلوگيري از سرقت هاي احتمالي ديگر به صورت ويژه در دستور كار 
كارآگاهان پايگاه غرب پليس آگاهي استان قرار گرفت.رييس پليس آگاهي اصفهان 
ــت: در تحقيقات  از متهم در بازجويي هاي پليسي به 45 فقره سرقت از  بيان داش
اماكن خصوصي در غرب شهر اصفهان اقرار كرد كه در اين خصوص پرونده تشكيل 
و وي جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.سرهنگ خسروي 
هشدار داد: براي قابل رويت بودن اماكن خود از كركره مشبك استفاده كرده و شب 
ها نيز چراغي را داخل كارگاه روشن بگذارند. رييس پليس آگاهي استان اصفهان  
به مالكان كارگاه هاي خصوصي هشدار داد: كابل هاي مربوط به دوربين مدار بسته 
نبايد به نحوي در دسترس باشند كه به راحتي بتوان آن ها را قطع كرد، همچنين از 

قفل هاي مناسب و به صورت زوجي براي درب كارگاه خود استفاده شود.

اعتراف سارق به 45 فقره سرقتفضا براى سارقان خودرو ناامن شدهتوقيف  خودروى پرايد  با 112 فقره تخلف
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پدر و مادرت را شاد كن.
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معرفى كتابترين ها

مواد الزم :كره 150 گرم،خاكه قند 100 گرم،آرد 300 گرم،تخم مرغ 
1 عدد،بيكينگ پودر نصف ق چ،وانيل نصف ق چ.

ــا به دماى محيط  ــاعت زودتر مى گذاريم ت  مواد الزم: كره را 3-4 س
برسد بعد كره را با همزن 2-3 دقيقه مى زنيم تا رنگش تغيير كند سپس 
ــرغ و وانيل را ــم م ــد از 2 دقيقه تخ ــرده و بع ــه ك ــد را اضاف خاكه قن

ــه بيكينگ پودر  ــد آرد را ك ــى كنيم خوب كه مواد مخلوط ش  اضافه م
ــواد اضافه  ــرده و در2 مرحله به م ــك ك ــده را ال ــل آن مخلوط ش داخ
ــت  ــى گذاريم. نيازى به زدن با دس ــزن را روى دور كند  م كرده و هم
ــل ريختيد حالت  ــى آرد را كام ــت وقت ــت ممكن اس و ورز دادن نيس
ــك مخلوط را هم مى زنيم  ــدولى وقتى با ليس گلوله گلوله به نظر برس
ــود. خمير را داخل  ــت  مى ش ــت نچسبد درس خمير نرمى كه به دس
ــاعت داخل يخچال مى گذاريم. ــته به مدت نيم س ــتيك گذاش پالس

ــى كنيم روى دماى  ــن م خمير را كه از يخچال در مى آوريم فر را روش
ــينى  ــراغ س ــم مى كنيم و مى رويم س ــانتيگراد  تنظي 180 درجه س
ــدار خمير  ــينى بگذاريم. با اين مق ــى داخل س ــد كاغذ روغن فر كه باي
ــكويت ها  ــت مى آيد. براى انتقال بيس ــكويت به دس تعداد 36 تا بيس
ــردتر  ــم. هر چى خمير س ــتفاده مى كني ــر از كاردك اس ــينى ف به س
ــت .اگر نخواستيد  ــينى راحت تر اس ــد قالب زدن و انتقالش به س باش
ــر را داخل نايلون  ــت كنيد مى توانيد خمي ــكويت ها را درس همه بيس
ــه داخل  ــب زده را با فاصل ــر قال ــت كنيد.خمي ــدا درس ــد و بع بگذاري
ــكويت هايى  ــام بيس ــت تم ــد ضخام ــعى كني ــينى فر چيده و س س
ــينى را به مدت  ــد ،  س ــان باش ــر مى گذاريد يكس ــينى ف كه داخل س
ــتگى به ضخامت بيسكويت  ــته كه بس 15-13 دقيقه داخل فر گذاش
ــت آن طاليى رنگ شده ــت كه پش ــكويت پخته اس دارد و زمانى بيس

 باشد .

برگزارى اين مراسم 10 روز طول كشيد. عروس، تيرونش دى بابا برنده 
ــر زنان در بازى هاى المپيك پكن و  2 مدال طالى دوى 5 و 10 هزار مت
داماد، سيهينه، داراى 2 مدال نقره المپيك در دوى 10 هزار متر المپيك 
ــن نامزدى در تاالر بزرگ شهر بود.مراسم  ــى از مراسم جش است. بخش

عروسى از خانه داماد آغاز شد. براساس سنت رايج در اتيوپى، شمارى از 
مردان خانواده داماد، او را تا خانه عروس همراهى كردند.

داماد سوار بر يك ليموزين گران قيمت بود. در خانه عروس، شمار زيادى 
ــى به يك هتل 5 ستاره  در انتظار داماد بودند و پس از آن كاروان عروس
ــا صرف كنند. بعد از ناهار  آديس آبابا رفت تا عروس و داماد ناهار را آنج

كاروان عروسى به ميدان بزرگ مسكل  (Meskel) رفت. 
در آنجا و خيابان هاى اطرافش 500 هزار نفر از زوج جوان استقبال كردند 
و جشن باشكوهى آغاز شد.آنها يك صدا براى دى بابا و سيهينه، سعادت و 

خوشبختى در زندگى مشترك آرزو كردند.
ــد كه هزار مهمان  ــتاره ديگر برگزار ش ــام در يك هتل 5 س مراسم ش
ــاص خود را  ــى، برنامه هاى خ ــم عروس ــر روز از مراس ــت. ه ويژه داش

داشت.
ــر ديگر به كاخ  ــه همراه 16 نف ــر، عروس و داماد ب روز پنجم، 27 اكتب
رياست جمهورى رفتند و شام را مهمان رييس جمهور اتيوپى بودند. روز 
بعد، مراسم عروسى در منزل باشكوه خواهر عروس ادامه يافت. خواهر 
دى بابا نيز دونده بود و در المپيك 2004 آتن، مدال نقره دوى 10 هزار 

متر زنان را به گردن آويخته بود.
ــيد كه مراسم عروسى را ادامه  روز 30 اكتبر نوبت به خانواده داماد رس
ــى از جامعه ورزش  دهند. در اين روز عروس و داماد مهمانان سرشناس
ــى، ركورددار  ــا هايله گبرسالس ــهورترين آنه ــتند كه مش اتيوپى داش
ــك و جهان در دوى  ــده 6 مدال طالى المپي دوى ماراتن جهان و دارن
ــت و قطعاتى را به  ــى پشت ميز پيانو نشس 10 هزار متر بود. گبرسالس
افتخار عروس و داماد نواخت كه شادمانى و تعجب مهمانان را به دنبال 

داشت.

ــه ى ــا ترجم ــز» و ب ــروم هاپكين ــت ج ــم «ارنس ــه قل ــان  ب ــار خداي از تب
 «پرويز همتيان بروجنى» را انتشارات امير كبير به تازگى منتشر كرده است.

«آمبروس بيرس» جنگ را در دايره المعارف شيطان اين گونه توصيف مي كند: 
ــاك صلح را با  ــز» و اضافه مي كند: «... خ ــي ترفندهاي صلح آمي «محصول فرع
ــد.» او هيچ چيز ديگر را همچون جنگ  دانه هاي جنگ تا به اعماق بارور كرده ان

نشناخته و با گوشت و پوست خود لمس نكرده بود. 
ــر ث ا ــه  ب ــكا  امري ــگ  جن ــن  بزرگ تري در  او  ــور  حض ــال  س ــج  پن

ــي عميق و اعتباري بيشتر از نوشته هاي  « داستان هايي از سربازان »وي بينش
ــتان هاى خود دشمن پيشگي،  ــت. بيرس در تك تك داس ديگرش بخشيده اس
ــي افتخار، بي ثمري  ــت، بدخواهي هدفمند رويدادها، بيهودگي و پوچ سرنوش
ــفه،  ــت فلس ــق و برادري، شكس ــجاعت، اندوه عش ــر ش ــرس حاكم ب اميد، ت
ــي اطاعت  ــام نيك و بي رحم ــاني، تحريف ن ــاي انس ــي آرمان ه گمراه كنندگ
ــاي جنگ) با  ــاد زيانبار دني ــي و ابع ــوان قوانين ذات ــه را (همه به عن كوركوران
ــان او  ــيواى بيرس، توصيف هاى درخش ــاس كامل بيان مي كند. زبان ش احس
ــتان خويش در  ــانه وى از قهرمان داس ــه ى كارزار و تحليل روان شناس از صحن
ــده با قهرمان  ــگ و همذات پندارى خوانن ــاى هولناك جن بازآفرينى صحنه ه
ــتان هاى او از چنين  ــام داس ــدگار عمل مى كند. تم ــكلى تأثيرگذار و مان به ش
ــايد اوج هنرنمايى و  ــا ش ــتند، ام ــاى منحصربه فردى برخوردار هس ويژگى ه
ــاى پنهان ذهن  ــتيابى به اليه ه ــانه اش را بتوان در دس ــدى روان شناس توانمن
ــدگان و چيكامائوگا  ــى از گمش ــك، يك ــل اول كري ــر پ ــان در رويدادى ب انس
يافت.«اينجا و آنجا و در زير باران، سربازي مرده كه لباسش به ِگل آغشته شده 
ــاي زرد و گل رس مانند بر آن  ــد و يا لكه ه ــانده بودن و صورتش را با پتويي پوش
ــد، تأثير نا اميدكننده اي بر چهره هاي نا اميد ديگِر حاضر در صحنه  ديده مي ش
ــاس نگرانِي عمومي را به همراه نوعي احساس افسردگي خاص  مي افزود و احس

ــته بسيار نفرت انگيز بودند و به هيچ وجه  تشديد مي كرد. اين بقاياي درهم شكس
قهرمانانه به نظر نمي رسيدند. در هيچ كس اثري از احساس وطن پرستانه به چشم 
ــده بر ميدان افتخار. آري، اما ميدان افتخار بسيار خيس و  نمي خورد؛ كشته ش

نمناك بود! اين فرق مي كرد...»

طرز تهيه بيسكويت ساده 

از تبار خدايانپرخرج ترين عروسى

خانه دارى
ــان گل ها گرد و  ــتفاده از گردگير پر و حركت دادن مي مى توانيد با اس
ــترمرغ  ــن ببريد، بهترين پر براى اين كار پر ش غبار روى گل ها را از بي
است، اين روش براى غبار روبى هفتگى مناسب است و براى گل هايى 
ــاى ديگرى الزم ــرى مانده اند روش ه كه مدت طوالنى بدون گردگي

 است.
ــاوى  ــازى گل ها از گرد و غبار و لكه هاى چربى، مقدار مس براى پاكس
ــفيد را داخل بطرى بريزيد و تكان دهيد  آب ولرم بدون كلر و سركه س
ــپس روى برگ ها و گل هاى مصنوعى را با اين  تا خوب مخلوط شود س
محلول اسپرى كنيد، پس از چند دقيقه با دستمال، گل ها و برگ ها را 

تميز و خشك كنيد.
روش ديگرى كه مناسب براى گل هاى پارچه است روش شست و شوى 
ــت، مقدارى مايع را در آب ولرم  ــويى اس گل با آب ولرم و مايع دستش
ــپس بسيار آرام و  حل كنيد و گل ها را 10 دقيقه در آن خيس دهيد س
ــك كنيد ( دقت كنيد كه گل ها در برابر رطوبت  با دقت آبكشى و خش

مقاوم باشند ).
ــر ديگرى براى تميز كردن گل هاى مصنوعى  ــاده و بى دردس روش س
ــت، گل ها را داخل كيسه نايلونى بريزيد و  استفاده از مقدارى نمك اس
مقدارى نمك دانه درشت اضافه كنيد، كيسه را 1 دقيقه تكان دهيد تا 
ــطح گلبرگ ها آنها را تميز كنيد ، گل ها را پس از  نمك با برخورد به س

خروج كمى تكان دهيد تا نمك اضافى بريزيد.

 

نكته ها: در صورتى كه گل ها شل و پژمرده شدند آن ها را آهار بدهيد، 
براى آهار دادن 5 قاشق چايخورى پودر ژالتين را داخل 1 ليوان آب سرد 
حل كنيد و كمى حرارت دهيد تا مايع شفاف شود و پس از اينكه خنك 
شد گل ها را داخل آن بزنيد تا تمام سطح گل ها به اين مايع آغشته شود، 

گل ها را كنارى قرار دهيد تا خشك شوند.

روش هاى تميز كردن گل مصنوعى

ــت، همه  ــاب و كتابت نبوده  اس ــى از كت ــچ تمدنى خال تاريخ هي
ــوند و با كتاب رشد مى كنند. در اين  فرهنگ ها با كتاب آغاز مى ش
ميان آيين مقدس اسالم بيش ترين بهره را از كتاب برده  است، چرا 
كه پيامبر عظيم الشأن اسالم رسالتش را با فرمان «خواندن» از سوى 
خداوند آغاز مى كند و در همين فرهنگ مقدس است كه خداوند 
منان به قلم سوگند ياد مى كند و معجزه  آخرين فرستاده اش را يك 

كتاب قرار داده  است.
ــان خدايى كه  ــه جهان را آفريد، هم ــام پرور دگارت ك بخوان به ن
انسان را از خون بسته به وجود آورد. بخوان كه پروردگارت از همه 
ــت. همان پروردگارى كه به وسيله قلم تعليم داد به  بزرگوارتر اس

انسان آنچه نمى دانست آموخت. (سوره علق / 5-1 )
بدين ترتيب نقطه ى آغاز رسالت و دعوت اسالمى بر مبناى خواندن 
ــالم، قرآن و راه رسيدن به آن  ــكل گرفت و اعجاز اس و مطالعه ش

مطالعه و تدبر در آن بود.
ــتن و بهتر دانستن، يعنى بهتر  مطالعه كردن، يعنى بيش تر دانس
ــى ــيدن و بهتر عمل كردن و چه كس ــخن گفتن، بهتر انديش س
ــد. مطالعه تنها  ــود كه از اين خصوصيات بى نياز باش يافت مى ش
ــت و جز آن راهى وجود ندارد. اگر مطالعه  ــيدن به علم اس راه رس

نباشد،علمى هم در كار نخواهد بود.
خداوند مى فرمايد:«هل يستوى الّذين يعلمون والّذين ال يعلمون»: 

بگو آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند، مساوى اند؟
ــتفهامى قرآن چه زيبا بيان مى كند كه بين دانستن  اين جمله اس
ــت ما  ــنگ ها فاصله ها اس ــتن ، خواندن و نخواندن فرس و ندانس
مسلمانان بايد هر روز هزاران بار به اين كتاب آسمانى خود افتخار 
كنيم كه چنين اهميت مطالعه و علم و آگاهى را با استفهامى تاملى 

براى همگان بيان كرده است.
در طول تاريخ نيز همواره توصيه علما و بزرگان علم و ادب بر اهميت 
ــت. در دين اسالم نيز توجه ويژه اى به اين  كتاب و مطالعه بوده اس
ــده و احاديث فراوانى از پيامبر در اين رابطه نقل شده كه  مساله ش
ــت. امروزه نيز اهميت  حاكى از اهميت اين مساله در نزد آنان اس
ــعه فردى و اجتماعى بر همگان آشكار شده است،  مطالعه در توس
بنابراين توجه دولت مردان و سياست گذاران بر اين مساله معطوف 
گشته است تا جايى كه امروزه به مطالعه نه تنها به عنوان يك مزيت، 

بلكه به عنوان يك ضرورت نگريسته مى شود.
ــت، همه  ــاب و كتابت نبوده  اس ــى از كت ــچ تمدنى خال تاريخ هي
ــوند و با كتاب رشد مى كنند. در اين  فرهنگ ها با كتاب آغاز مى ش

ميان آيين مقدس اسالم بيش ترين بهره را از كتاب برده  است، چرا 
كه پيامبر عظيم الشأن اسالم رسالتش را با فرمان «خواندن» از سوى 
خداوند آغاز مى كند و در همين فرهنگ مقدس است كه خداوند 
منان به قلم سوگند ياد مى كند و معجزه  آخرين فرستاده اش را يك 
ــت كتابى كه تا ابد ماندگار وجاودانه است هيچ  كتاب قرار داده  اس
كس را نتوان يافت كه نظير چنين كتابى را بياورد و تا دنيا دنياست 

چنين كتابى با آن همه اعجازجاودانه نظيرى نخواهد داشت.
فرهنگ، محورى ترين برگ هويتى يك ملت محسوب مى شود و 
يكى از راه هاى مهم توسعه فرهنگى اهميت دادن به مساله كتاب، 
كتاب خوانى و ترويج مطالعه در جامعه، خصوصا در ميان جوانان و 
نوجوانان است. در واقع از شاخص هاى مهم توسعه يافتگى هر جامعه 
سرانه مطالعه، ميزان توليد و مصرف اطالعات و كاالهاى فرهنگى در 
آن جامعه است و بنا بر اهميت اين مساله دولت ها و سياست گذاران 
برنامه ريزى هايى در اين رابطه صورت داده اند و كتاب و كتاب خوانى 

 در جوامع توسعه يافته اهميت خاصى يافته است.
در اهميت نقش كتاب در تكامل جوامع انسانى همين بس كه تمام 

اديان آسمانى و بزرگان بشرى از طريق كتاب جاودانه مانده اند.
اين نشانه هاى روشن و همچنين پيشنيه فرهنگى ما يعنى تعدد 

كتاب ها و كتابخانه ها در عصر شكوفايى تمدن اسالمى و آثار مكتوب 
نام آوران و دانشمندان مسلمان ايرانى همه ناظر بر اهميت كتاب و 
كتابخوانى است و اين حقيقت را بر ما آشكار مى كند كه آيين اسالم 
پرچمدار كتاب و كتاب خوانى در كره زمين است. اسالم آغاز رسالت 
قرآنى اش را با قلم شروع مى كند و ارزشى كه قلم و تعليم و تربيت 

در قرآن دارد بر كسى پوشيده نيست ..
«....الكتاب المبين  (يوسف / 1)» و اين تعبير نشانگر ارزش و اهميت 
ــت كه مطالب آن آشكار و  ــت. قرآن كتابى اس كتاب و نوشتار اس
ــت هيچگونه ابهامى در آن وجود ندارد وقتى داستان و  روشن اس
سرگذشت پيامبران الهى را در آن مطالعه مى كنى عاشق شيوه بيان 
ــت دارى كه همه سرگذشت  داستان هاى قرآن مى شوى و دوس
ــتان  ــى داس ــت كس ــتان هاى قرآن رابخوانى محال اس ها و داس
ــود به  ــيفته اش نش ــرآن بخواند وش ــف (ع)را درق حضرت يوس
ــتان حضرت يوسف (ع) را همين دليل است كه قرآن جاويد داس

 احسن القصص(يوسف /3) خطاب مى كند.
ــالم به حدى بود كه در پايان  ارزش خواندن و مطالعه در صدر اس
ــارت مسلمانان در  ــركين به اس جنگ بدر كه تعداد زيادى از مش
آمدند، اعالم شد كه هر يك از مشركين اگر فديه بپردازد يا به 10 
نفر از مسلمانان سواد خواندن و نوشتن را بياموزد آزاد خواهد شد، 
ــرايط جنگ  ــالم، آن هم بدترين ش از اهميت علم و مطالعه در اس
ــواد و مطالعه را با مصالح كلى  خبر مى دهد، تا آن جا كه اسالم س
خود حتى در شرايط جنگى يكى مى داند. بنابراين اسالم كه دينى 
عالم گير مى باشد به كتاب و كتابت عجين شده است ، و معجزه آن 
ــويق و ترغيب به امر  كتاب ( قرآن كريم) بوده به اندازه الزم در تش

كتابخوانى سفارش نموده است.
بعضى روايات و احاديث از رسول خدا در مورد علم و دانش، 

خواندن، نوشتن و مطالعه
1- پس از فتح مكه پيامبر (صلى اهللا عليه و آله) خطبه اى ايراد فرمود 
ودر پايان خطبه يكى از مسلمانان به نام ابوشاه يمنى به پيامبر گفت 
اگر ممكن است دستور بفرماييد اين خطبه را جهت من بنويسند 

پيامبر فرمود: « اكتبوا البى شاه » يعنى براى ابوشاه بنويسيد.
2- پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) فرمود «قيدو العلم » يعنى دانش را به 
بند كشيد پرسيدند به بند كشيدن علم چه صورتى دارد؟ فرمود با 

نوشتن حاصل مى شود.
پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه و آله):خير دنيا و آخرت با دانش است و 

شّر دنيا و آخرت با نادانى.
پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه و آله):طلب دانش بر هر مسلمانى واجب 

است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.
پيامبر صلى اهللا عليه و آله :دلى كه در آن حكمتى نيست، مانند خانه 
ويران است، پس بياموزيد و آموزش دهيد، بفهميد و نادان نميريد. 

به راستى كه خداوند، بهانه اى را براى نادانى نمى پذيرد.

ــيد ــم (صلى اهللا عليه و آله)مى فرمايند:دنبال علم باش پيامبر اعظ
ــلمانى فريضه و  ــدچون طلب علم برهر مس ولو علم در چين باش
واجب است.در جهان امروز مطالعه ، ضرورت پيشرفت است. رشد 
ــتعدادها ى هر انسان به كميت و كيفيت مطالعه او  و شكوفايى اس

بستگى دارد. 
ــيوه  ــت كه ش ــل افت تحصيلى دانش آموزان اين اس يكى از دالي
ــت و ــا و اصول صحيح مطالعه نيس ــا برطبق روش ه مطالعه آنه
ــدن  ــن آم ــب پايي ــه موج ــول مطالع ــردن اص ــت نك رعاي
ــه،  ــف روحي ــان، تضعي انس ــى  بازده ــى و  ــطح كاراي س
ــه  مطالع از  ــى  دلزدگ و  ــس  نف ــه  ب ــاد  اعتم ــش  كاه
مى شود. در انتها به ذكر توصيه هايى پرداخته مى شود كه رعايت 

آنها در هنگام مطالعه ضرورى به نظر مى رسد.
1-هدف: يكى از نكاتى كه قبل از مطالعه ضرورى مى باشد داشتن 
ــامل لذت بردن از يك  ــت. هدف از مطالعه مى تواند ش هدف اس

داستان، فهميدن يك مطلب ، شركت در كنكور و... باشد.
2- رعايت اصول اوليه ورود به مطالعه: اصولى چون اعتماد به خود 
و توانايى هاى خودى  ، داشتن برنامه ريزى منظم و مستمر، عالقه 
به مطالعه و تمركز حواس از اصول اوليه مطالعه سودمند مى باشد .

3- عوامل بيرونى مطالعه : مكان مطالعه مشخص و ثابت كه عارى 
از سر و صدا باشد ، نور و دماى مناسب محل مطالعه، زمان مشخص 
مطالعه در طول شبانه روز از عوامل بيرونى مطالعه مى باشد كه فرد 

را براى مرحله پردازش اطالعات مهيا مى كند.
4- مرحله پردازش مطالعه : در حين مطالعه ، طبقه بندى مطالب 
، فهميدن ويادداشت بردارى از مطلب  وبرجسته كردن نكات مهم 
بحث  و تكرار مطلب  ازجمله فنونى هستند كه انسان را در هنگام 
مطالعه فعال نگه مى دارند و مرحله پردازش اطالعا ت را در ذهن 

فرد ايجاد مى كنند.
ــى از مطلب پس از  ــازى ذهن ــا پردازش : تصوير س 5- مرحله پس
ــب آموخته  ــه بين مطال ــرارى پيوند و رابط ــه ى آن، برق مطالع
ــران در  ــردن با ديگ ــى و مباحثه ك ــتنى هاى قبل ــده با دانس ش
ــرورى مرحله  ــد ،  از جمله آيتم هاى ض مورد آموخته هاى جدي
ــا ماندگارى  ــن مرحله ب ــت اي ــد كه رعاي ــا پردازش مى باش پس
ــتقيم  ــرد ، رابطه مس ــر ف ــن ه ــب در ذه ــدت مطال طوالنى م

دارد.
6- استراحت مطلق پس از مطالعه ى  علمى: پس از سپرى كردن

5 مرحله قبلى در هنگام مطالعه پيشنهاد مى شود براى مدت زمانى 
خاص و مشخص به استراحت مطلق بپردازيد .

رعايت كردن مطالب فوق درهنگام مطالعه موجب باال رفتن كارايى 
ــتگى و ميل  به سوى  ــتر، افزايش روحيه ، وابس ذهنى، بازده بيش
ــتى هميشگى فرد و  ــود و موجب آش مطالعه و كتابخوانى مى ش

مطالعه مى  شود.

اهميــت مطالعـه
 و كتاب خــــــوانى

 از ديدگاه اسالم 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 

