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پليس آب 
زاينده رود 

تشكيل شود

ممنوعيت  استقرار
 صنايع آالينده در شعاع 

50 كيلومترى اصفهان

گوام - ايران؛ 
مبارزه 

ميان اقيانوس
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 مديرعامل شركت ملى صادرات گاز با بيان اينكه فعال 
ــاخت خط لوله صادرات  ايران هيچ برنامه اى براى س

گاز به اروپا ندارد، گفت: گاز ايران از مسير...

ــام جمعه اصفهان  ــتان و ام  نماينده ولى فقيه در اس
گفت: كاركنان و معلمان آموزش و پرورش بايد توجه 

داشته باشند كه به خاطر ماديات در ارائه خدمات ...

رييس سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و 
بختيارى از اعزام كاروان نانوايى صلواتى براى زائران...

مديرعامل سازمان بازنشستگى كشورى با بيان اينكه 
يكى از مشكالتى كه با آن روبه رو هستيم سن پايين 

بازنشستگى در كشور است، ...

انصـراف ايـران از سـاخت 
خط لوله صادرات گاز به اروپا

معلمان به خاطر ماديات 
در كار خود كم كارى نكنند

نانوايان چهارمحال و بختيارى 
براى  پخت نان صلواتى، عازم 

كربال شدند

سن بازنشستگى
 اصالح شود

عضو كميسيون اقتصادى مجلس با انتقاد از حل نشدن 
مشكل بازنشستگان فوالد در وزارت رفاه، خواستار ورود 

شخص رييس مجلس به موضوع و حل آن شد...

ــهيالت 25 ميليون تومانى خريد خودرو  طرح پرداخت تس
در حالى به سرعت اجرايى و به پايان رسيد كه از همان ابتدا 
انتقاداتى از جمله اولويت داشتن پرداخت اين تسهيالت براى 
ــكن، در ميان برخى كارشناسان  ازدواج جوانان يا خريد مس
ــبكه هاى اجتماعى  ــهروندان در ش ــن در ميان ش و همچني
ــى، نظر  ــى ميدان ــتا در گزارش ــن راس ــود.در همي مطرح ب
تنى چند از شهروندان را پيرامون اين طرح جويا شده ايم.يك 
زن شهروند در اين زمينه مى گويد: دولت اگر پول داشت وام 
ازدواج پرداخت مى كرد نه اينكه براى خريد خودرو وام بدهد.
وى كه كارمند و ساكن منطقه تهران پارس است با بيان اينكه 
جوانان براى سه ميليون تومان وام ازدواج از اين بانك به آن 
ــايد بعد از كلى دوندگى موفق به دريافت  بانك مى روند تا ش
اين وام شوند، خاطرنشان مى كند: اما شاهد بوديم كه وام 25 
ميليون تومانى خريد خودرو بدون نياز به مراجعه به بانك و 
ــوال اين  ــد، بنابراين س حتى بدون نياز به ضامن پرداخت ش

است كه از نظر دولت...
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شركت پااليش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذيل را براساس شرايط زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد.

مشخصات مناقصه:
ــهيد محمد منتظرى و اداره نمودن  1-1 موضوع: ارائه خدمات تاكسيرانى مورد نياز شركت و ساكنين شهرك ش

پاركينگ سواريهاى شركت پااليش نفت اصفهان 
2-1 محل انجام خدمات: شركت پااليش نفت اصفهان / شهرك شهيد محمد منتظرى 

3-1 مبلغ برآورد تخمينى كارفرما: 11/000/000/000 (يازده ميليارد) ريال 
4-1 مدت انجام كار: يكسال 

ــى و يك ميليون و ششصد هزار) ريال و  5-1 سپرده شـركت در مناقصه به مبلغ 131/600/000 (يكصد و س
تضمين انجام تعهدات به ميزان 5 (پنج) درصد مبلغ پيشنهادى 

شرايط متقاضى
ــرويس) از اتحاديه صنف آژانس موسسات اتومبيل كرايه و يا پروانه  1-2 دارا بودن پروانه كسب (آژانس تاكسى س

نمايندگى از سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانى معتبر در سال جارى 
2-2 داشتن تجربه و سوابق كارى الزم و معتبر و مفيد در زمينه مورد نظر در 5 سال گذشته 

3-2 داشتن كد اقتصادى و شناسه ملى 
 OHSAS-18001 محيط زيست  و ISO-14001 داشتن گواهينامه هاى)  HSE 4-2 داشتن سيستم مديريت

(HSE ايمنى و بهداشت و يا گواهينامه سيستم مديريت
5-2 كسب حداقل شصت امتياز از صد در ارزيابى كيفى و حداقل امتياز هر يك از عوامل ارزيابى كيفى.

نحوه شركت در مناقصه
1-3 از كليه شركتهاى واجد شرايط كه داراى صالحيت الزم بوده و آمادگى انجام كارهاى مذكور را دارند، دعوت به 
عمل مى آيد حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از نشر آگهى با در دست داشتن تقاضاى كتبى براى دريافت پرسشنامه 
ــزى  دوم - اتاق218-  ــاختمان مرك ــركت پااليش نفت اصفهان واقع در كيلومتر 5 جاده اصفهان - تهران، س به ش
كميته تشخيص صالحيت پيمانكاران (تلفن: 33963190-031) مراجعه و يا از طريق دورنگار 031-33964871 

جهت شركت در مناقصه اعالم آمادگى نموده تا پرسشنامه براى آنان ارسال گردد.
تبصره: متقاضى موظف است هنگام اعالم آمادگى آدرس و كدپستى خود را جهت مكاتبات بعدى درج نمايد.

2-3 اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضى در رابطه با تكميل پرسشنامه قابل عودت نمى باشد.
3-3 شركت در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادها بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.

آگهى فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
شماره 94/21/م 

روابط عمومى شركت پااليش نفت اصفهان 

شركت پااليش نفت اصفهان (سهامى عام)

الريجانى: 

دولت بايد  
كوچك شود

الريجانى بـراى حل مشـكل 
بازنشستگان فوالد   وارد عمل شود

اولويت با خودرو بود  
يا مسكن  و ازدواج؟!

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى استان اصفهان:

بهره بردارى از فاز اول نمايشگاه به  اعتبار نياز دارد
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ــالم وصول اليحه  ــه عدم اع ــبت ب نماينده مردم تهران نس
دوفوريتى شفاف سازى منابع مالى و هزينه هاى انتخاباتى در 
صحن علنى مجلس انتقاد كرد و گفت: با عدم اعالم وصول 

اين اليحه، مجلس در معرض اتهام قرار مى گيرد.
در جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى، احمد توكلى 
نماينده تهران با اعالم تذكرى گفت: ديروز دولت اعالم كرد 
ــازى منابع مالى و هزينه هاى  كه اليحه دوفوريتى شفاف س
ــده است، اما هيات رييسه اين  انتخابات به مجلس تقديم ش

اليحه را اعالم وصول نكرده است.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: هيات رييسه علت 
عدم وصول اين اليحه را صف طوالنى طرح ها و لوايح مجلس 
اعالم كرده است، در حالى كه اليحه دوفوريتى نبايد در اين 
ــود و بايد به صورت فورى در دستور كار  صف نگاه داشته ش

مجلس قرار داده شود.
ــى و هزينه هاى  ــازى منابع مال وى تصويب اليحه شفاف س

ــس خواند و گفت:  ــب آبروى دولت و مجل انتخابات را موج
تصويب اين اليحه از فسادهاى احتمالى جلوگيرى مى كند.

ــول اين اليحه  ــرد: اگر مجلس در اعالم وص توكلى تاكيد ك
ــد، مورد  ــن اليحه به تصويب برس قصور كند، يا نخواهد اي
ــازى منابع مالى و  ــرد كه مخالف شفاف س اتهام قرار مى گي
ــالمى  ــوراى اس هزينه هاى انتخابات نامزدهاى مجلس ش

است. 
ــر ديگرى نيز گفت: اليحه  نماينده مردم تهران با طرح تذك
ــدن برخى مواد برنامه ششم توسعه نبايد بر اساس  دائمى ش
اليحه تقديم شود، زيرا داراى موضوعات متفاوتى است. وى 
اظهار داشت: حتى اگر به مجلس ارائه داده شود هم تنها نبايد 
در كميسيون مشترك مورد بررسى قرار داده شود، بلكه بايد 

به كميسيون هاى فرعى نيز ارسال شود.
ــب رييس مجلس  ــن ابوترابى فرد ناي ــه محمدحس در ادام
ــت جلسه را  ــالمى كه در غياب الريجانى رياس ــوراى اس ش
برعهده داشت، با استناد به آيين نامه مجلس، گفت: آيين نامه 
اولويتى براى اعالم وصول لوايح نسبت به طرح ها قائل نشده 

است.
وى ادامه داد: البته اين موضوع در هيات رييسه مورد بررسى 
قرار خواهد گرفت كه براى اعالم وصول طرح يا اليحه اى كه 

فوت مصلحت مى شود، اقدام كنيم.
ــخ به تذكر دوم توكلى نيز تصريح  ابوترابى همچنين در پاس
ــدن برخى مواد قانون برنامه ششم به  كرد: اليحه دائمى ش

كميسيون هاى فرعى نيز ارجاع خواهد شد.

در صحن علنى صورت گرفت؛
انتقاد توكلى ازعدم اعالم 
وصول اليحه شفاف سازى 

منابع مالى انتخابات

عضو كميسيون اقتصادى مجلس با انتقاد از حل نشدن 
ــتگان فوالد در وزارت رفاه، خواستار  ــكل بازنشس مش

ورود شخص رييس مجلس به موضوع و حل آن شد.
ــردم كرمان در  ــى نماينده م ــا پورابراهيم محمدرض
ــه علنى امروز مجلس و در تذكر شفاهى به  پايان جلس
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به باقى ماندن 
ــتگان صنعت فوالد و به تاخير افتادن  مشكل بازنشس
چندماهه حقوق آنها، گفت: متاسفانه تاكنون چندبار 
ــتگان را با هيات رييسه مجلس  ــكل اين بازنشس مش
ــز اقدامى كه  ــفانه وزير رفاه ني مطرح كرده ايم و متاس
ــانى كند،  ــتگان را به روزرس بتواند حقوق اين بازنشس

انجام نداده است.
ــتگان تامين اجتماعى  وى افزود: امروز حقوق بازنشس
نيز آنقدر به تاخير افتاده كه مى ترسيم مشكل بعدى، 

براى اين گروه از بازنشستگان باشد.
ــس از على الريجانى  ــيون اقتصادى مجل عضو كميس
رييس مجلس شوراى اسالمى خواست تا خودش وارد 
ــترك با وزير تعاون، كار  موضوع شده و در نشست مش

و رفاه اجتماعى، مشكل اين بازنشستگان را حل كند.
مصوبه مجلس درباره مربيان پيش دبسـتانى با 

تفاسير مختلف روبه رو شده است
پورابراهيمى در ادامه و در تذكر به على اصغر فانى وزير 
ــكل  آموزش و پرورش گفت: مجلس تالش كرد تا مش
پيش دبستانى را حل كند، اما امروز اين مصوبه مجلس 
در سطح استان ها با تفاسير مختلف روبه رو شده است.
وى همچنين با انتقاد از عدم پرداخت به موقع پاداش 
ــته، خواستار رفع اين  پايان خدمت فرهنگيان بازنشس

مشكل شد.
ــس همچنين در تذكر  ــردم كرمان در مجل نماينده م
ــترك به رييس جمهور و وزير اقتصاد، از عدم ابالغ  مش
ــهام عدالت در دولت انتقاد كرد و  مصوبه آزادسازى س
گفت: اليحه اين موضوع را سريع تر به مجلس بياوريد.

پورابراهيمى در تذكر شفاهى:
الريجانى براى حل مشكل 

بازنشستگان فوالد وارد عمل شود

جعفرى :
آمريكا، هرگز محل تكيه گاه خوبى نيست

طاهرى :

دوام توافق با 1+5 منوط به حسن نيت طرف مقابل است
ــر آنچه كه در نامه  ــردم بجنورد در مجلس گفت: براب نماينده م
رهبرى آمده بود آمريكا ناقض العهد است و در برجام و غير برجام 

هرگز محل تكيه گاه خوبى نيست.
قاسم جعفرى نماينده مردم بجنورد و عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در نطق ميان دستور خود در 
ــتى فرانسه، لبنان  مجلس، ضمن محكوم كردن حادثه تروريس
و عراق اظهار داشت: حوادث تروريستى اخير در لبنان، عراق و 
ــتى موضع انقالب اسالمى در ترويج  پاريس يك بار ديگر درس
اسالم مبتنى بر آموزه هاى قرآنى و سنت نبوى و سيره اهل بيت 
معصومينش (ع) را از يك سو و عمد و خطاى فاحش غربيان به 
ويژه شيطان بزرگ را در تقويت شيوخ مرتجع و اسالم انحرافى 
ــى كه اكثريت قاطع اهل سنت نيز از آن مبرا  القاعده اى و داعش

هستند، براى جهانيان نمايان ساخت.
وى افزود: براى استمرار اين راه درست پشتوانه مادى و معنوى 
ــطين، عراق و  ــه مردم يمن، فلس ــانى ب جبهه مقاومت، مددرس
ــهل  ــى س مظلومان بحرين و تقديم به مدافعان حرم زينبى بس

است؛ چون «انه به عين اهللا».
ــالمى همچنين  ــوراى اس نماينده مردم بجنورد در مجلس ش
تصريح كرد: چه به جاست كه دولت محترم در اين حركت خير 
بى آنكه از تعامالت مبتنى بر عزت و حكمت و مصلحت با ديگران 
ــد و  ــته باش بكاهد توجه جدى ترى به اصحاب خير و الحق داش
ــتكبران را در همه ابعاد با تدبير  ــيب نفوذ بدخواهان و مس آس

درست معالجه كند.
ــه در نامه  ــر آنچه ك ــان كرد: براب ــه خاطرنش ــرى در ادام جعف
ــت و در برجام و غير  ــكا ناقض العهد اس ــده بود آمري رهبرى آم
ــاد براى امروز  ــت. اقتص برجام هرگز محل تكيه گاه خوبى نيس
ــكوفايى آن اقتصاد  ــت و تنها راه ش ــيار مهم اس مملكت ما بس
ــرون نگرى،  ــاى درون زايى، ب ــت كه از خصيصه ه مقاومتى اس
ــزت آفرينى  ــى و ع ــى، واقع بين ــش بنيان ــورى، دان مردم مح

برخوردار است.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراى اسالمى همچنين تاكيد 
ــنجى علمى معاونت اجتماعى  كرد: مدرسه و بسيج بنابر نظرس

وزارت كشور مورد اعتمادترين نهادها هستند. 

ــاد مقاومتى به  ــت در اقتص ــور! براى موفقي آقاى رييس جمه
فرهنگى و بسيجى اعتماد كنيد و معيشت معلمان و رزمندگان 

و همچنين ايثارگران را مدنظر قرار دهيد.
وى اضافه كرد: فوريت طرح اصالح قانون بانكدارى در ارديبهشت 
ــيون مربوطه كليات آن را مصوب كرد.  ماه تصويب شد و كميس
ــه تقديم كند كه  ــيف همان روز قول داد يك ماه اليح آقاى س
ــيون اقتصادى  ــت اميد است كميس وعده اى نامحقق شده اس

مصوبه خود را تقديم صحن علنى كند.
ــته  ــد: بس ــرى از نطق خود يادآور ش ــرى، در بخش ديگ جعف
اقتصادى دولت محترم نتوانست جامعه را حساس كند و كسى 
ــن برد و نه رونق را فزود.  هم آن را جدى نگرفت. نه ركود را از بي
ــد 5 ميليون از وام خودرو مى كاستيد و به وام  راستى چه مى ش
ــاى وام ضرورى براى رفع ده ها گرفتارى  ازدواج جوانان و يا اعط

اقشار ضعيف مى افزوديد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
ــاده منبع تامين اين وام  ــوال س همين رابطه اضافه كرد: يك س
پايه پولى را نمى افزايد، چرا همين پول را به آن كشاورز خراسان 
شمالى كه از من پرسيد آيا با اين پول تراكتور هم مى شود خريد 

نمى دهيد؟ پايه اقتصاد خراسان شمالى كشاورزى است.
جعفرى در ادامه مشكالت موجود در حوزه انتخابيه خود را مورد 
ــووالن مربوطه خواستار رسيدگى هرچه  بحث قرار داد و از مس

سريع تر به آن ها شد.

نماينده مردم اقليد در مجلس شوراى اسالمى گفت: دوام توافق 
با 1+5 منوط به نشان دادن حسن نيت از سوى طرف مقابل است 
ــووليت ها كافى  است تا ملت ايران به  و شانه خالى كردن از مس

مواضع قبلى خود بازگردد.
الياس طاهرى در نطق ميان دستور خود در جلسه علنى مجلس، 
با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقالب به مقامات كشور نسبت 
به نفوذ دشمن و توجه دادن مسووالن فرهنگى به عدم انحراف 
ــه فرهنگى ليبرال ها  ــربازان جبه از مرزهاى فرهنگى گفت: س
ــد به دين باوران  ــتند، دفع از برج و باروهاى فرهنگى را باي نيس
ــته اى ايران با 5+1  و مجاهدان سپرد.وى با اشاره به توافق هس
افزود: در توافق هسته اى برخالف دشمنى آشكار و تضاد منافع 
طرفين باالخره غربى ها در چارچوب يك فرايند تعريف شده به 
ــالمى نشستند و در اين فرايند  پايه ميز مذاكره با جمهورى اس
مجبور به پذيرفتن حق مشروع ملت ايران در زمينه غنى سازى 
اورانيوم شدند. بنابراين مذاكرات هسته اى تحولى مهم در صحنه 
ــكار از مقبوليت و تاثيرگذارى نظام در  بين المللى و بالغتى آش
معادالت بين المللى و تثبيت آن به عنوان يك نظام مردم ساالرى 

مستقل است.
ــالمى اضافه كرد:  ــوراى اس ــردم اقليد در مجلس ش نماينده م
ــى كشور قدردانى و از  در اين زمينه از سربازان عرصه ديپلماس
آنان مى خواهم در دفاع از عزت ملى از هيچ چيز فروگذارى نكنند. 
ــو و عارى از  ــت: تعزيه گردانان غربى زورگ ــار داش طاهرى اظه
منطق بدانند تا زمانى كه معادله توحش و حق وتو برقرار است 
ــردم مظلوم جهان  ــر م ــتار جمعى آنها بر س زرادخانه هاى كش
ــد و به امحاى  ــى ادامه داشته باش ــل كش فرو مى ريزد و تا نس
ــته اى خود اقدام نكنند روى آرامش نخواهند  كالهك هاى هس

ديد.
وى افزود: در مقابل اين اقدامات و رفتار غرب تمدن هاى ريشه 
دارى وجود دارد و زورگويى و تهديد را برنمى تابند و اين رويكرد 

غير بشرى و غير دموكراتيك آنها را به چالش خواهد كشيد.
ــالمى اظهار داشت:  ــوراى اس نماينده مردم اقليد در مجلس ش
ــن نيت و  ــان دادن حس دوام توافق فعلى ما با 1+5 منوط به نش
رفتارى كامال عادالنه و قانونمند در اجراى تعهدات متقابل است 

ذره اى توهم،  شانه خالى كردن از مسووليت هايى كه در برجام 
پذيرفته ايد كافى است تا ملت ايران با قدرت به مواضع قبلى خود 

بازگردد و با شما معامله اى شايسته داشته باشد.
ــت الزامات نه گانه  ــرد: در ارتباط با برجام رعاي طاهرى اضافه ك
ــته عمومى ملت  ــام معظم رهبرى خواس مندرج در فرمان مق

ايران است.
ــى  وى افزود: تا زمانى كه دولت خود را از يوغ نفت و خام فروش
و شركت هاى دولتى آزاد نكند و تا وقتى  بار سنگين هزينه هاى 
جارى ناشى از امپراتورى سازمان هاى عريض و طويل را بر زمين 
نگذارد اصوال صالحيت اظهار نظر در مورد اصالح وضع اقتصادى 
ملى را نخواهد داشت،  چه رسد به اينكه بخواهد خود را تكانى 
بدهد و كارى كند. نماينده مردم اقليد در مجلس شوراى اسالمى 
ــتم اجرايى ما به برجام داخلى احتياج دارد  اظهار داشت: سيس
ــم را هم تجربه كرده  ــتم دوره هاى بدون تحري وگرنه اين سيس

است.
طاهرى خاطر نشان كرد: روزى خواهد رسيد كه آيندگان پرونده 
ــرد ما به ويژه  ــى خواهند كرد. آمار و ارقام عملك كارى ما بررس
در عرصه اقتصاد رقابتى در مقياس جهانى در قبل، حين و پس از 
تحريم نگران كننده است. بيهوده با آدرس هاى غلط خود مردم 
را فريب ندهيم. وى در پايان با اشاره به مشكالت حوزه انتخابى 
ــاورزى و ... از  خود در بخش هاى مختلف از جمله اشتغال كش

مسووالن خواستار رسيدگى به مشكالت و حل آنها شد.

رييس مجلس شوراى اسالمى گفت: قوانين تسهيل در فضاى 
كسب و كار توسط دولت اجرا نشد.

ــالمى  در همايش  ــوراى اس ــى الريجانى رييس مجلس ش عل
ــاخت درونى قدرت ملى جمهورى اسالمى ايران،  استحكام س
با بيان اينكه بايد متدلوژى خودمان را در حوزه ساخت درونى 
ــت. وقتى  قدرت تعريف كنيم، گفت: اين يك بحث عقالنى اس
ــور  ــدرت ملى در يك كش ــتحكام ق ــم راجع به اس مى خواهي
ــته  ــور خودمان بحث كنيم، بايد توجه داش به خصوص در كش
باشيم كه با يك بحث عقالنى روبه رو هستيم. بايد با يك بحث 
ــن محك قابل  ــم و عناصر بايد با اي ــامان دهي عقالنى آن را س

بررسى باشد.
ــدرت ملى توجه  ــورهاى ديگر هم به موضوع ق وى افزود: كش
ــان را  ــه واقفند كه چطور قدرت ملى ش مى كنند و بر اين نكت
استحكام بخشند، اما ممكن است ما به دليل اينكه شاخص هاى 
آرمانى داريم، تفاوت هايى در اين زمينه با ساير كشورها داشته 

باشيم.
ــه توجه به  ــترك در زمين ــى تصريح كرد: ما نقاط مش الريجان
استحكام قدرت درونى با كشورهاى ديگر داريم كه از تجربيات 
ــتفاده كنيم، البته ما خصوصيت جهادى در  آنها مى توانيم اس
ــت كه به  ــى از عناصر قدرت ملى ماس ــم كه اين يك ايران داري

فرهنگ ما مربوط مى شود و بايد به آن توجه كرد.
رييس مجلس با تاكيد بر اينكه ما نيازمند بررسى هاى تطبيقى 
ــور هستيم، گفت: بايد به  در حوزه استحكام قدرت درونى كش
مقطع انقالب مان در بررسى استحكام قدرت درونى توجه داشته 
باشيم. بايد توجه داشته باشيم كه اين مقطع تاللويى داشته كه 
تاثيرى در رفتار سياسى ما گذاشته و بايد جداگانه بررسى شود. 

انقالب يك دستاورد بزرگ براى ما، منطقه و جهان بوده است.
ــيب هاى اجتماعى در كشور اشاره كرد  وى به موضوع بروز آس
ــع انقالب يك  ــيب هاى اجتماعى ما در مقط و گفت: اكثر آس
فروكش زيادى داشته كه بايد آن را كالبدشكافى كنيم. كاهش 
ــالمى يك دستاورد  ــيب هاى اجتماعى با ظهور انقالب اس آس

بزرگ است كه مى شود در مورد آن مطالعه كرد.
الريجانى اظهار داشت: بايد مقطع ظهور انقالب اسالمى جداگانه 
در بررسى استحكام قدرت درونى نظام مورد ارزيابى قرار گيرد تا 

بتوان دستاوردهايى را در اين زمينه به دست آورد.
رييس مجلس افزود: جامعه يك تشخصى دارد و تشخص آن نيز 
مربوط به حوزه هايى است كه مردم با آن زندگى مى كنند. مردم 
ــان و مناسبات فرهنگى شان  با فرهنگ و عرفيات اجتماعى ش
زندگى مى كنند. بستر زندگى مردم، فرهنگى و اجتماعى است 

كه اين يك وجه تشخصى است كه جامعه را معرفى مى كند.
وى با تاكيد بر اينكه مساله دين و تفكرات دينى در مناسبات ما 

به بار نشسته است، گفت: با اين وجود ما در فهم دين و مسائل 
عرفى تغييرات مان كم نبوده و با يكصدسال پيش تفاوت كرده، 

البته يك عنصر ثابت دارد، اما تحت تاثير شرايط است.
ــدارهاى رهبر معظم انقالب اسالمى  الريجانى، با اشاره به هش
مبنى بر تهاجم فرهنگى دشمن، گفت: دوران پهلوى به خصوص 
زمان محمدرضا، شرايط دين گريزى را در كشور به وجود آوردند.

ــان به  ــالب در سفرش ــر انق ــخنان رهب ــس مجلس به س ريي
ــاره كرد و افزود: نكاتى كه رهبر انقالب به  ــمالى اش خراسان ش
ــتند، حدود 20 سوال را  سفرشان به خراسان شمالى بيان داش
درباره سبك زندگى و نحوه زندگى و معاشرت مردم بيان كردند 

كه بايد به آنها توجه كرد.
ــان مطرح  ــواالتى كه ايش وى در همين زمينه تصريح كرد: س
ــت مربوط مى شود.  كردند به حوزه فرهنگ و اجتماع و سياس
اگر مى خواهيم استحكام قدرت ملى مان را تقويت كنيم و بخش 
فرهنگ نيز براى مان مهم است، بايد به مشكالت فرهنگى توجه 
كرده و براى آن راهكارهايى بيابيم. در بخش فرهنگ راهكارهاى 
ــتراكات آن را فهميد و  ــاز نيست، البته بايد اش دستورى كارس

راهكارهاى آن را نيز پيدا كرد.
الريجانى، اضافه كرد: در تغييرات اجتماعى موضوع امر به معروف 
و نهى از منكر موضوعى است كه در جامعه ما از آن غفلت شده 
است؛ اين يك عامل صيانت براى كشور است و شايد بتواند يك 
ــامان دهد. اين يك وظيفه دينى  رفتار جمعى را در كشور ما س
است، شايد گاهى از بيان آن خجالت بكشيم، بايد با روش درست 

به افرادى كه كار نادرستى انجام مى دهند تذكر دهيم.
رييس مجلس وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را فقط مختص 
ــت و گفت: اين موضوع يك وظيفه  دستگاه هاى دولتى ندانس
ــت و عاملى براى صيانت اجتماعى محسوب  شرعى و دينى اس

مى شود كه آحاد جامعه بايد به آن توجه و عمل كنند.
ــك موضوع  ــى از منكر را ي ــروف و نه ــه امر به مع وى توجه ب
ــت:  ــت و اظهار داش ــراد جامعه دانس ــراى اف ــت ب هم سرنوش
ما از موضوعاتى كه القاى هم سرنوشتى مى كند، غافل هستيم. 
ــت مطرح كنند كه  بزرگان و اهل نظر بايد اين موضوع را درس
جامعه احساس كند كه امر به معروف و نهى از منكر يك موضوع 

ارتقاء بخش است.
ــت: آمار طالق  ــور گف ــاره به آمار طالق در كش الريجانى با اش
ــور ما روند صعودى پيدا كرده كه بايد براى كاهش آن  در كش
اقداماتى انجام شود، اين براى جامعه ما عالمت مثبتى نيست. 
ــد دارد كه اين ها يك اشكال و آسيب  البته اعتياد هم روند رش

اجتماعى است.
رييس مجلس در ادامه افزود: اگر از موضوع آسيب هاى اجتماعى 
يك معدل بگيريم، روند صعودى داشته كه اين يك اشكال است 

و حتما بر ساختار قدرت اثر منفى مى گذارد. بايد توجه داشته 
باشيم كه آسيب هاى اجتماعى زود بروز نمى دهند اما مثل يك 

خوره بر جامعه تاثير مى گذارد.
وى با بيان اينكه ما هر چه ابعاد هم سرنوشتى را تقويت كنيم، 
انسجام اجتماعى را تقويت كرده ايم، افزود: آسيب هاى اجتماعى 
ــت ايجاد  ــتى افراد جامعه خلل و گسس در موضوع هم سرنوش
ــتى در جامعه اقدامات  ــراى تقويت هم سرنوش مى كند. بايد ب

موثرترى صورت گيرد.
الريجانى به مشكالت اقتصادى اشاره كرد و گفت: ما در حوزه 
اقتصادى چالش هاى متعددى داشتيم كه اگر ارزيابى كلى در 
سال هاى پس از انقالب داشته باشيم، رشد اقتصادى 3 درصد، 
ــكل  ــان مى دهد ما مش وضعيت بيكارى 3 درصد بوده كه نش
مديريتى و ساختارى در حوزه اقتصاد داريم، البته مديريت هاى 
ــت اين معدل از شرايط  مختلف اقتصادى نيز متفاوت بوده اس
ــورى كه مى خواهد در حوزه اقتصاد جهش  اقتصادى براى كش

داشته باشد، جالب نيست.
رييس مجلس تصريح كرد: به تعبير رهبر معظم انقالب، اقتصاد 
بايد درون زا و برون گرا باشد. ما پيشرفت هايى در حوزه اقتصاد 
ــته ايم اما كشورهاى ديگر هم  در سال هاى پس از انقالب داش
ننشسته اند و تماشا كنند، ما بايد در مسابقه خودمان را محك 

بزنيم.
ــتى  ــتى و سوسياليس وى با انتقاد از اينكه جريانات ماركسيس
ــم، تاكيد كرد:  ــته و نمى توانيم از آن فرار كني در اقتصاد نشس
ــت هاى كلى اصل 44  به عنوان مثال ما در حوزه اجراى سياس
قانون اساسى مد نظر مقام معظم رهبرى، اشكاالتى داريم و اين 
قانون به درستى اجرا نشده است. مهم ترين اصل سياست هاى 
ــود. الريجانى در  ــاد رقابت ب ــى ايج كلى اصل 44 قانون اساس
ــركت هاى مهم در  ــت: ما فكر مى كنيم اگر ش ادامه اظهار داش
كشور ايجاد شود موجب سرمايه دارى شده و ما را از مسير جدا 
مى كند در صورتى كه يكى از اشكاالت كشور ما اين است كه ما 
شركت هاى توانمند نداريم. بايد از تجربه كشور تركيه در ايجاد 

شركت هاى توانمند استفاده كنيم.
ــاختارهاى  رييس مجلس با بيان اينكه ما به دليل ضعف در س
اقتصادى نتوانستيم از بازار كشور عراق به خوبى استفاده كنيم 

گفت: ما نيازمند تغيير رويكرد در حوزه اقتصاد هستيم.
وى تصريح كرد: وضعيت بروكراسى در كشور يك چيز عجيب 
و غريبى است كه هيچ دولتى هم زير بار تعديل آن نمى رود. ما 
ــب و كار در دنيا داراى رتبه 120  از نظر تسهيل در فضاى كس
ــرمايه گذار انگيزه اى براى  ــود س ــتيم كه اين باعث مى ش هس

سرمايه گذارى نداشته باشد.
الريجانى با انتقاد از اينكه قوانين مصوب مجلس درباره تسهيل 

در فضاى كسب و كار اصال اجرا نشده، آن را يك ضعف دانست 
ــگ زده داريم  ــارد تومان پروژه كلن و گفت: ما 400 هزار ميلي
ــر مى كردند كه  ــود. برخى فك ــن اصال كار غلطى ب كه البته اي
ــودرو 3 يا 4 ماه طول  مدت زمان خريد 25 ميليون تومانى خ
بكشيد اما به دليل نقدينگى 800 هزار ميلياردى در جامعه اين 

مدت 6 يا 7 روزه تمام شد.
ــت درازمدت در  ــان اينكه بايد مقررات ثاب رييس مجلس با بي
بخش اقتصاد داشته باشيم گفت: بايد اين شرايط اتفاق بيفتد 
تا تغيير يك وزير موجب نشود كه با سرنوشت بخش خصوصى 

بازى شود.
ــود ما تحمل دولت به اين  وى ادامه داد: دولت بايد كوچك ش
وسيعى را نداريم. براى دولت قبل افتخارى نبود كه 500 هزار نفر 
را جذب دستگاه هاى دولتى بكند، اين اشتباه و خالف قانون بود.

ــور مردم ساالر هستيم كه اين  الريجانى اضافه كرد: ما يك كش
موضوع ثبات ايجاد كرده و جايگاه ايران در منطقه مقدار زيادى 
ــت كه نبايد در آن ترديد كرد، اما بايد  مربوط به اين ويژگى اس
توجه كرد كه مردم ساالرى براى اينكه در مسير واقعى قرار گيرد 
بايد ساماندهى مناسبى داشته باشد در غير اين صورت در آن 

فريبكارى ايجاد مى شود.
رييس مجلس اضافه كرد: اگر ساختار دموكراسى طورى نباشد 
كه نخبگان بتوانند حمايت كنند، فضا براى سوء استفاده افراد باز 
مى شود. گاهى برخى اين پز را مى دهند كه به تشكيالت كارى 
نداريم بلكه به متن كار داريم، اين منطق غلطى است. اگر قدرت 
دموكراسى را در نظر بگيريم بايد ساختار آن را نيز رعايت كنيم.

وى تصريح كرد: ممكن است افرادى با حرف هايى راى بياورند و 
بروند و كسى هم نتواند آنها را تعقيب كند اما تشكيالت مى گويد 
كه مى خواهم بمانم و با حرف هاى پوپوليستى نمى تواند ماندگار 

باشد.
الريجانى با بيان اينكه وقتى تشكيالت در جامعه ما رشد نكند، 
نگاه افراد موقتى مى شود، گفت: چه در اصالح ساختار و چه در 
مواردى كه بايد شجاعانه برخورد كرد، ما مشكل كار تشكيالتى 
داريم. در جاهايى كه راى جمع كردن باشد، افراد با هم مسابقه 

مى گذارند.
ــى از اقتصاد نيازمند  ــرد: در بخش هاي رييس مجلس اضافه ك
ــجامى در كشور براى اين  جراحى و ساماندهى هستيم كه انس
ــيارى از مسائل نيز  ــود، البته ما در بس جراحى ها بايد ايجاد ش
ــتيم. وى اضافه كرد: اينكه گفته مى شود  نيازمند جراحى هس
رهبرى در راس جامعه است و ايشان مى تواند انسجام ايجاد كند 
ــوى نخبگان و دستگاه ها نيست،  و نيازى به ايجاد انسجام از س
حرف درستى نيست. نبايد از اين ابزار استفاده كرد. عقول بايد به 
قدرى انسجام داشته باشند كه خودشان اوضاع را منسجم كنند. 

ما بايد سازوكارهاى درونى مان را سامان دهيم.
ــى و مردم ساالرى  الريجانى افزود: معتقدم در بحث دموكراس
دينى كه يك بخش مهم آن استحكام درونى ماست بايد به اين 

نكته توجه كنيم كه نيازمند مرتفع كردن آسيب ها هستيم.
ــان كرد: آرزو مى كنم كه اين  رييس مجلس در پايان خاطر نش
اجالس پرتوفيق و پردستاورد براى كشور باشد و از نتيجه آن در 

سطوح مختلف و حاكميت كشور بهره ببريم.

خبر 

الريجانى: 

دولت بايد كوچك شود
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ــى خريد خودرو  ــهيالت 25 ميليون تومان طرح پرداخت تس
ــيد كه از همان ابتدا  در حالى به سرعت اجرايى و به پايان رس
انتقاداتى از جمله اولويت داشتن پرداخت اين تسهيالت براى 
ــكن، در ميان برخى كارشناسان و  ازدواج جوانان يا خريد مس
ــبكه هاى اجتماعى مطرح  همچنين در ميان شهروندان در ش

بود.
در همين راستا در گزارشى ميدانى، نظر تنى چند از شهروندان 

را پيرامون اين طرح جويا شده ايم.
ــهروند در اين زمينه مى گويد: دولت اگر پول داشت  يك زن ش
ــراى خريد خودرو وام  ــت مى كرد نه اينكه ب وام ازدواج پرداخ

بدهد.
وى كه كارمند و ساكن منطقه تهران پارس است با بيان اينكه 
ــه ميليون تومان وام ازدواج از اين بانك به آن  جوانان براى س
ــى موفق به دريافت  ــايد بعد از كلى دوندگ بانك مى روند تا ش
اين وام شوند، خاطرنشان مى كند: اما شاهد بوديم كه وام 25 
ــه مراجعه به بانك و  ميليون تومانى خريد خودرو بدون نياز ب
حتى بدون نياز به ضامن پرداخت شد، بنابراين سوال اين است 

كه از نظر دولت خودرو مهم تر است يا ازدواج جوانان؟!
ــت طرح تسهيالت 25  يكى ديگر از زنان تهرانى نيز معتقد اس
ــه توليدكننده  ــتر كمك ب ــون تومانى خريد خودرو بيش ميلي

خودرو بوده است تا مصرف كنندگان اين محصول.
اين خانم 30 ساله كه كارشناس ارتباطات و ساكن منطقه شرق 
تهران است مى گويد: چرا دولت تنها از صنعت خودرو حمايت 

مى كند، اما از ساير صنايع حمايتى نمى شود؟
ــكل مملكت ما صنعت خودرو نبود بلكه  وى با بيان اينكه مش
ــت، خاطرنشان مى كند:  ــكن و ازدواج جوانان مهم تر اس مس
ــت و بهتر بود دولت اين  ــوم مردم اس خودرو اولويت دوم و س
منابع را صرف اولويت هاى اصلى مردم مى كرد تا خريد خودرو.

به گفته اين شهروند، شركت هاى خودروساز توانستند از اين 

ــكالت و بدهى هاى خود را حل  ــتفاده و بخشى از مش طرح اس
ــردم و مصرف كنندگان  ــكلى از م كنند، اما اين طرح چه مش

دوا كرد؟
اما يكى از مردان شهروند عقيده دارد كه با وجود درصد باالى 
بهره تسهيالت خريد خودرو اصال منطقى نيست كه خودرويى 

مثل پرايد را با بهره 16 درصدى خريدارى كنيم.
وى كه متاهل، داراى مدرك كارشناسى و كارمند يك سازمان 
ــراى پرداخت اين  ــدا قرار بود ب ــت با بيان اينكه ابت دولتى اس
تسهيالت سفته دريافت شود، اما با اين حال در عمل اين اتفاق 
ــت كه بسيارى از مردم  نيفتاد، اظهار مى كند: اين در حالى اس
چك ندارند و اتفاقا خريداران خودروهايى مانند پرايد افرادى 
هستند كه قدرت خريد پايينى دارند. بنابراين اين طرح تنها به 
نفع خودروسازان و همچنين مصرف كنندگانى بود كه دستشان 
ــر پايين جامعه به دليل  ــيد، وگرنه قش ــان مى رس به دهن ش

نداشتن چك نتوانست از اين طرح استفاده كند.
يك شهروند زن ديگر كه فارغ التحصيل رشته جغرافى، متاهل 
و ساكن منطقه غرب تهران است در اين باره مى گويد: در كشور 
ما به صنعت خودرو بيشتر توجه مى شود، در حالى كه دغدغه 
اصلى مردم خريد مسكن است، بنابراين در حالى كه دولت وام 
25 ميليون تومانى براى خريد خودرو پرداخت كرده است، بايد 

چند برابر آن را براى خريد مسكن به مردم وام دهد.
وى با بيان اينكه برخى از افرادى كه بيكار بودند مى توانستند 
ــب و كار و كسب درآمد  در اين طرح يك خودروى نو براى كس
خريدارى كنند، خاطرنشان مى كند: با اين حال براى دريافت 
ــك فرد بيكار  ــود، در حالى كه ي ــهيالت نياز به چك ب اين تس

ــر اصلى  ــى به چك ندارد، بنابراين در اين طرح به قش دسترس
ــر ضعيف و بيكار هستند توجه  مصرف كنندگان جامعه كه قش

نشد.
ــهروند تصريح مى كند: اگر هدف دولت از پرداخت  اين زن ش
ــهيالت 25 ميليون تومانى كمك به مصرف كنندگان براى  تس
ــروطى  ــان بود، نبايد اين امكان را با ش افزايش قدرت خريدش
ــى مصرف كنندگان جامعه  ــت چك از بخش اصل مانند پرداخ

دريغ مى كرد، اما متاسفانه اين اتفاق افتاد.
ــيمى و ساكن  ــناس ش ــهروندان زن كه كارش يكى ديگر از ش
مركز تهران بوده و با استفاده از اين تسهيالت يك دستگاه تيبا 
ثبت نام كرده است مى گويد: با حساب و كتاب من اين طرح در 
ــبى بود و از آن استفاده كردم زيرا مى توانم  مجموع طرح مناس

با پيش پرداخت چند ميليون تومانى، خودرو را دريافت كنم.
ــراى افرادى مثل  ــهيالت ب وى با بيان اينكه پرداخت اين تس
ــبى بود،  من كه توان خريد نقدى خودرو را ندارند طرح مناس
ــاط خودرو هشت چك با  ــان مى كند: من براى اقس خاطرنش
فاصله هر شش ماه يك بار ارائه كرده ام كه البته با توجه به تورم 
ــال هاى آينده كمتر از مبلغ  ساالنه، ارزش واقعى اقساط در س
ــد: البته بهره 16 درصدى  فعلى خواهد بود. وى تصريح مى كن
تسهيالت خريد خودرو بهره مناسبى نبوده و نسبتا باال است، اما 
براى افرادى مثل من كه امكان دريافت وام ديگرى از سيستم 

بانكى را ندارند، استفاده از اين طرح تنها گزينه ممكن بود.
در همين رابطه استاد دانشگاه عالمه طباطبايى مى گويد: طرح 
تسهيالت 25 ميليون تومانى خريد خودرو مانند قرص مسكنى 
براى خودروسازان بود كه البته كمكى نيز به نجات اين صنعت 

نخواهد كرد.
امراهللا امينى با بيان اينكه مردم به دنبال وام ارزان با بازپرداخت 
بلندمدت بودند و به همين دليل از اين طرح استقبال كردند، 
ــو نيز اگرچه انبار خودروسازان از  خاطرنشان مى كند: از آن س
ــت، با اين حال اين طرح  خودروهاى انبار شده خالى شده اس

باعث نجات صنعت خودرو نخواهد شد.
ــا پرداخت اين  ــالش كرد ب ــان مى كند: دولت ت وى خاطرنش
ــهيالت به صنعت خودرو كمك كند زيرا اين صنعت نقش  تس
زيادى در ميزان رشد اقتصادى بخش صنعت كشور دارد، ولى 
ــت خودروهاى داخلى  ــن اقداماتى نه كيفي با اين حال با چني
افزايش مى يابد و نه رضايت مصرف كنندگان تامين خواهد شد.
ــد خودروهاى  ــهيالت 25 ميليون تومانى خري همچنين تس
ــنبه 18 آبان ماه با مراجعه مردم به  داخلى در حالى از روز دوش
ــى گرفت كه طى  ــازان جنبه عمليات نمايندگى هاى خودروس
ــتگاه خودرو از طريق  كمتر از شش روز بيش از 110 هزار دس
ــاس توافق  ــازان داخلى بر اس ــيد و خودروس آن به فروش رس
ــى مجبور به توقف  ــك مركزى و برخالف ميل باطن قبلى با بان
ــدند. اين در حالى است كه طى چند ماه گذشته  ادامه طرح ش
فضاى تحريم خريد خودروهاى داخلى در جامعه شكل گرفته 
ــده بود، به طورى كه  و ركود سنگينى در بازار خودرو ايجاد ش
خودروسازان با محصوالت توليدى بدون مشترى مواجه شده و 

مجبور شدند تيراژ توليد خود را به نصف كاهش دهند. 
با اين اوصاف به نظر مى رسد كه محصوالت مانده در انبارهاى 
ــيده ــاز بزرگ داخلى به طور كامل به فروش رس دو خودروس

باشد.

 مديرعامل شركت ملى صادرات گاز با بيان اينكه فعال ايران هيچ برنامه اى 
براى ساخت خط لوله صادرات گاز به اروپا ندارد، گفت: گاز ايران از مسير 

محموله هاى LNG به اروپا صادر مى شود.
عليرضا كاملى درباره مهم ترين برنامه هاى ايران براى ورود به بازار جهانى 
LNG، گفت: ايران به عنوان بزرگ ترين دارنده ذخاير نفت و گاز طبيعى 
جهان بايد به تمامى بازارها ورود پيدا كند و قطعا ورود به بازار LNG يكى 

از سياست هاى كالن وزارت نفت است.
ــركت ملى صادرات گاز ايران با اعالم اينكه ورود به اين بازار  مدير عامل ش
ــت كه در بازار نفت خام وارد بازار فرآورده هاى نفتى شويم،  مانند اين اس
ــتر  تصريح كرد: به عبارت ديگر، ورود به اين بازار داراى ارزش افزوده بيش

از گاز طبيعى است.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه از طرف ديگر بازار براساس سيستم عرضه 
ــت كه مشخص مى كند چه كسى  و تقاضا پيش مى رود و قيمت نهايى اس
مى تواند در بازار دوام بياورد و كدام كشورها از بازار حذف مى شوند، اظهار 
ــوى ديگر، هزينه نهايى توليدى ايران جز ارزان ترين هزينه  ــت: از س داش
توليد نفت و گاز در جهان بوده و از اين رو ايران مى تواند با موفقيت در بازار 

حضور پيدا كند.
ــران به اروپا بايد يك خط  وى با بيان اينكه به طور كلى براى انتقال گاز اي
لوله چهار تا پنج هزار كيلومتر احداث شود، بيان كرد: ساخت اين خط لوله 
ــور خواهد بود كه عالوه بر ساخت  انتقال گاز مستلزم عبور از چندين كش

خط لوله، هزينه هاى مختلف ترانزيت و عبور خط را هم در بر مى گيرد.
ــرايط فعلى هزينه صادرات گاز از مسير خط  كاملى با يادآورى اينكه در ش
ــت: صادرات گاز از  ــورهاى اروپايى بسيار باال است، اظهارداش لوله به كش
ــورهاى اروپايى فعال توجيه  ــه با LNG به كش مسير خط لوله در مقايس

اقتصادى ندارد.
ــان اينكه حتى در صورت  ــركت ملى صادرات گاز ايران با بي مديرعامل ش

افزايش قيمت نفت خام هم صادرات گاز از مسير خط لوله به اروپا توجيهى 
ــت كه بازارهاى نزديك ترى هم وجود  ندارد، تاكيد كرد: اين در حالى اس

دارد كه مى توانيم ساده تر گاز خود را به آنها صادر كنيم.
ــوه صادرات ــم اكنون در خصوص نح ــوول با اعالم اينكه ه اين مقام مس

 ال .ان. جى به اروپا مذاكرات خاصى نداريم، گفت: سياست فعلى اين است 
ــورهاى جنوب غرب آسيا كه از رشد مصرف باالتر  كه در مرحله اول با كش
گاز طبيعى نسبت به كشورهاى اروپايى برخوردارند، همچون هند، چين، 

ژاپن و كره جنوبى شروع كنيم و سپس به اروپا فكر كنيم.
ــه تازگى با بيان اينكه ايران فعال  ركن الدين جوادى معاون وزير نفت هم ب
برنامه اى براى ساخت خطوط لوله انتقال و صادرات گاز به اروپا ندارد، اعالم 
ــگاه توليدكنندگان و صادركنندگان  كرده است: به زودى ايران عضو باش
LNG جهان خواهد شد. در همين حال سعيد صبورى تحليلگر بازار نفت 
ــراى طرح توليد ايران ال. ان. جى  و گاز با تاكيد بر اينكه در حال حاضر اج
ــرفتى بيش از 60 درصد برخوردار است، گفته است: با  در عسلويه از پيش
 LNG ــاالنه 10/5 ميليون تن لغو تحريم ها اين طرح با ظرفيت توليد س
مى تواند در مدت زمان كوتاهى وارد مدار شود و براى نخستين بار ايران را 

به يكى از كشورهاى صادركننده LNG در جهان تبديل كند.
در طول چند ماه گذشته تاكنون، ايران با سه كشور بزرگ اروپايى به منظور 
ــازى گاز طبيعى به توافق رسيده به طورى كه  انتقال، ترانزيت و ذخيره س
تاكنون مذاكرات و توافق مقدماتى با لهستان و شركت او. ام. وى اتريش به 
منظور ذخيره سازى گاز طبيعى و با اسپانيا به منظور تخليه محموله هاى 

LNG در پايانه هاى گازى در جنوب اين كشور انجام گرفته است.
از سوى ديگر با انتشار گزارشى، اعالم كرده است: ايران قصد دارد با صادرات 
ال. ان. جى به جاى ساخت لوله گاز ضمن پرهيز از رقابت گازى با روس ها 
ــى از بازار اتحاديه اروپا در  و حذف تركيه از نقشه صادرات گاز خود، بخش

دوران پساتحريم را در اختيار بگيرد.

رييس اتحاديه ميوه و سبزى از افزايش چشمگير قيمت صيفى جات در 
ــى و به وفور انجام  ــر داد و گفت: عرضه ميوه هاى قاچاق، پنهان بازار خب

مى شود.
ــمگير قيمت صيفى جات در بازار  سيدحسين مهاجران از افزايش چش
ــت: قيمت برخى از اين محصوالت نسبت به هفته  خبر داد و اظهارداش

گذشته تقريبا دو برابر شده است.
ــى از جمله  ــان، خيار و گوجه فرنگ ــاره به اينكه كدو، بادمج وى با اش
صيفى جاتى هستند كه با افزايش قيمت مواجه بوده اند، افزود: در حال 
ــان بين 3000 تا 3500  حاضر قيمت هركيلوگرم خيار، كدو و بادمج

تومان و گوجه فرنگى گلخانه اى بين 1500 تا 3500 تومان است.
ــه توليد چابهار،  ــت گوجه فرنگى زمانى ك مهاجران با بيان اينكه قيم
ــود كاهش پيدا مى كند، ادامه داد: در  بوشهر و بندرعباس وارد بازار ش
ــور وارد بازار عرضه  ــوالت نقاط مذك حدود 20 تا 25 روز آينده محص

خواهد شد.
ــود، توليد يزد  وى اضافه كرد: هم اكنون عمده خيارى كه به بازار مى ش

است كه بخش زيادى از آن صادر مى شود.
مهاجران از كاهش قيمت ميوه هاى پاييزى نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: قيمت ميوه هايى مانند پرتقال، نارنگى و سيب نسبت به سال 
ــت، ضمن اينكه در حال حاضر قيمت هركيلوگرم  قبل بسيار پايين اس
سيب مرغوب بين 1500 تا 4500 تومان، نارنگى بين 1500 تا 3500 
تومان، پرتقال بين 1500 تا 3500 تومان و پرتقال كوهستانى جنوب 

500 تومان است.
ــبزى با بيان اينكه عرضه ميوه هاى قاچاق در  رييس اتحاديه ميوه و س
بازار به وفور انجام مى شود، افزود: عرضه ميوه هاى قاچاق پنهانى انجام 
ــبرنگ تركيه و ليموترش  ــود و در حال حاضر پرتقال مصرى، ش مى ش

برزيل، تركيه و آفريقا در بازار ميوه يافت مى شوند.

مديركل دفتر غالت وزارت جهاد 
كشاورزى قيمت متوسط برنج 
درجه يك توليد امسال را 8000 
تومان اعالم كرد و گفت: با توجه 
به ميزان واردات برنج از ابتداى 
ــم برنج  ــال تا كنون و حج امس
ــال هاى گذشته،  وارد شده از س
ــان واردات برنج ممنوع  همچن

است و به كسى مجوز نداده ايم.
كاظم خاكسار اظهار كرد: امسال 
حدود 560 هزار هكتار از اراضى 

كشاورزى زير كشت برنج رفت كه 1/8 ميليون تن برنج برداشت شد.
ــرانه مصرف 38 كيلوگرمى برنج در كشور افزود: با توجه به نياز  وى با اشاره به س
سه ميليون تنى برنج به حدود يك ميليون و 200 هزار تن واردات اين محصول 
براى تامين نياز داخلى در هر سال نياز داريم اما ميزان واردات را معاونت بازرگانى 
جهاد كشاورزى مشخص مى كند، چراكه حجم بسيار زيادى از واردات در سال هاى 
گذشته انجام شده و هم اكنون طى شش ماهه  نخست امسال بيش از 400 هزار 
ــد. مدير كل دفتر غالت وزارت جهاد كشاورزى گفت: امسال برخالف  تن وارد ش
افزايش قيمت برنج ايرانى در ايام محرم مجددا قيمت ها متعادل شد و هم اكنون 
ــمى حدود  هر كيلوگرم برنج طارم حدود 7500 تومان و هر كيلو گرم برنج هاش

8500 به صورت ميانگين در كشور معامله مى شود.
خاكسار تصريح كرد: ذخاير استراتژيك برنج به اندازه كافى وجود دارد و تنها در 
برخى مقاطع برنج هاى كهنه با برنج وارداتى نو تعويض مى شود. وى اظهار كرد: نرخ 
خريد تضمينى ارقام پر محصول برنج در گروه اول حدود 15 درصد افزايش داشت 
كه با توجه به سياست هاى وزارت جهاد كشاورزى اين ميزان نسبتا مناسب است و 

اميدواريم در آينده شاهد عملكرد باالتر در توليد اين محصول باشيم.

ــركت پرتغالى براى  ــور 50 ش ــى پرتغال از حض رييس اتاق بازرگان
سرمايه گذارى در ايران خبر داد.

«پائولونونس د آلميدا با اشاره به فرصت هاى فراهم شده در پى توافق 
كشورهاى 1+5 با ايران و همچنين سابقه قديمى روابط پرتغال و ايران 
گفت: طى سال هاى اخير تراز تجارى دو كشور در سطح بسيار پايينى 
بوده است اما با توافق حاصل شده فرصت هاى بزرگى براى از سرگيرى 
روابط اقتصادى ميان دو كشور و سرمايه گذارى به وجود آمده است.

آلميدا همچنين درباره بخش هاى اقتصادى كه امكان سرمايه گذارى 
ــم،  ــاورزى و مواد غذايى، توريس در ايران را دارند، گفت: بخش كش
معدن و همچنين زغال سنگ از جمله بخش هايى هستند كه قابليت

 سرمايه گذارى را دارند.
ــران نيز اظهار  ــترك در اي ــرمايه گذارى مش وى در رابطه با امكان س
ــركت در بخش هاى مختلف  ــامل 50 ش ــات پرتغالى كه ش كرد: هي

ــودآور تراز  ــذارى موفق و س ــرمايه گ ــت، در صورت س اقتصادى اس
ــران را افزايش خواهند  ــادى آينده پرتغال با اي تجارى و روابط اقتص

داد.
آلميدا همچنين افزود: اتاق بازرگانى پرتغال تمام تالش خود را براى 
ــا بتواند با نمايش  ــرگيرى روابط اقتصادى و بهبود آن مى كند ت از س
ــادى در پرتغال،  ــركت هاى اقتص فرصت هاى بزرگ ايران به ديگر ش

ميزان تجارت و سرمايه گذارى را افزايش دهد.
ــه براى شركت  رييس اتاق بازرگانى پرتغال از هيات حاضر در جلس
ــاورزى و غذايى پرتغال در ماه فوريه كه هر ساله در  در نمايشگاه كش
ــود، دعوت و ابراز اميدوارى كرد كه با حضور  اين كشور برگزار مى ش
هيات ايرانى در نمايشگاه كشاورزى و مواد غذايى پرتغال، فرصت هاى 
بيشترى براى باال بردن سطح تراز تجارى و سرمايه گذارى دو كشور 

فراهم شود.

سرمايه گذارى 50 شركت پرتغالى در ايران

خبر

مديركل دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت قيمت كاالى 
ــر از 500 دالر  ــت كاالى وارداتى و كمت ــى را يك چهارم قيم صادرات
ــود تسهيالت بانكى شامل  عنوان و اعالم كرد: چهار مقوله كاهش س
ــه به تبليغات و  ــاى صادراتى، كمك هزين كاهش هزينه حمل كااله
ــازى، كاهش هزينه هاى بازاريابى و حضور توليدكنندگان در  برندس
نمايشگاه هاى خارج از كشور و قرارداد عامليت بانك ها در حال انجام 

است.
ــال آتى  ــت و س ــده اس فرهاد نورى اظهار كرد: تحريك تقاضا آغاز ش
ــعه صادارت ــور در بحث توس ــيار اميدواركننده براى كش ــالى بس س

 است.
ــى يك چهارم قيمت  ــال حاضر قيمت كاالى صادرات وى افزود: در ح
ــت، يعنى كمتر از 500 دالر الزم است قيمت ها به  كاالى وارداتى اس

نفع صادارت تغيير كند. 
ــوز راضى كننده  ــده اما هن ــادرات آغاز ش ــازى براى ص روند بسترس

نيست.
نورى با بيان اينكه در سال جارى رشد اقتصاد دچار ركود شد، تصريح 
ــت و  كرد: وضعيت پردازش صادرات از مناطق آزاد راضى كننده نيس

برخى مناطق آزاد، محل واردات آسان شده اند.
ــراى  ــادى ب ــژه اقتص ــق وي ــه مناط ــت ك ــى اس ــن درحال اي
ــعه  ــد توس ــك در رون ــى و كم ــرمايه گذار خارج ــذب س ج
ــوط ــن خط ــد در اي ــدند و باي ــدازى ش ــور راه ان ــادرات كش ص

قرار گيرند.
ــازمان توسعه تجارت در خصوص  مديركل دفتر خدمات بازرگانى س
ميزان واردات برنج اظهار كرد: ميزان نياز واردات برنج از سوى وزارت 
جهاد كشاورزى به ما اعالم مى شود و ما نيز بر اساس ميزان اعالم نياز، 

مجوز واردات صادر كرده ايم.
وى اضافه كرد: برنج يكى از اقالم مهم وارداتى به كشور بوده است كه 

مدت زمانى پس از برداشت برنج انجام شد.
ــوى اصناف بررسى  ــنجى ها از س ــاره به اينكه ظرفيت س نورى با اش
ــده اند، تصريح كرد: پس از برنج،  ــده و انبار ها نيز دقيق بررسى ش ش
ــور  ــى بودند كه وارد كش ــوراك دام از جمله اقالم ــويا و خ گندم، س

شده اند.
ــارت با  ــعه تج ــازمان توس ــى س ــات بازرگان ــر خدم ــركل دفت مدي
ــيل هاى صادراتى  ــتانى پرنعمت است و پتانس بيان اينكه گيالن اس
ــى و اقتصاد را  ــارت خارج ــعه تج ــه داد: بايد توس زيادى دارد، ادام
ــو نگه  ــور رو به جل ــتان هاى كش ــاير اس ــد س ــتان مانن ــن اس در اي

داريم.
ــور  ــارت خارجى و اقتصاد در كش ــعه تج ــرد: براى توس وى تاكيد ك
ــى توانند در  ــه خواهيم كرد، زيرا م ــزرگ مقايس تكي بر بنگاه هاى ب
ــدرت چانه زنى  ــش دهند و ق صحنه هاى بين المللى هزينه ها را پوش

داشته  باشند.

سود بانكى براى امور صادرات 
كاهش مى يابد

آگهى شناسايى پيمانكاران و مشاوران
موضوع : آگهى شناسايى پيمانكاران و مشاوران

روابط عمومى- شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى

ــركت  ــيراز در نظر دارد مراحل اعالم آمادگى و ش ــركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى به مركزيت ش ش
ــاوران دعوت  ــاند. فلذا از پيمانكاران و مش ــورت الكترونيكى و از طريق اينترنت به انجام رس در مناقصات را به ص
مى گردد جهت ثبت نام در بانك اطالعات منابع شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى به آدرس اينترنتى 

ذيل مراجعه و ثبت نام نمايند.
WWW.CONTRACT.SZOGPC.COM/NEWCT

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت مناطق مركزى ايران

شركت بره بردارى نفت و گاز زاگراس جنوبى (سهامى خاص)

افزايش چشمگير قيمت صيفى جات انصراف ايران از ساخت خط لوله صادرات گاز به اروپا برنج  درجه يك، كيلويى 8000 تومان

نظرات شهروندان درباره وام 
25ميليونى خودرو؛

اولويت با
 خودرو بود 

يا مسكن
 و ازدواج؟!
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عكس روز  (توكا)

دريچه

جنگل هاي شمال كشور 
به روز سياه نشسته اند

ــم را بايد  ــگل وارد كرده اي ــي كه بر پيكر جن «هزينه زخم هاي العالج
نسل هاي آينده بپردازند و در نهايت هم درمان نخواهند شد. كفگير به ته 
ديگ خورده است و جنگل هاي شمال كشور به روز سياه نشسته اند؛ طي

50 سالي كه از اين جنگل ها برداشت كرده ايم خط مشي علمي براي آن 
ــود منابع جنگلي ما به طور  ــنجيده نش تدوين نكرده ايم و اگر چاره اي س

كامل از دست خواهد رفت و راه بازگشتي نيز وجود نخواهد داشت.»
ــاورزي و  ــگاه علوم كش محمدرضا پورمجيديان، عضو هيات علمي دانش
منابع طبيعي مازندران درباره روند خطرناك برداشت چوب از جنگل هاي 
شمال ايران، گفت: «متاسفانه ادامه روند كنوني براي جنگل هاي شمال 
ــت و منجر به نابودي همين پهنه باريك باقيمانده جنگلي  خطرناك اس
خواهد شد. كشور ژاپن با اينكه داراي 24 ميليون هكتار جنگل طبيعي 
ــع آن را نيز نمي دهد.  ــت چوب از يك مترمرب ــت، حتي اجازه برداش اس
تمام برداشت چوب اين كشور از 10 ميليون هكتار جنگل دست كاشتي 
است كه دارد. آن وقت ما با اندك رويشگاه هاي هيركاني ارزشمندمان از 
ــتارا تا گليداغ كه هم ميراث تاريخي جهاني است، هم بانك ژن و هم  آس
گنجينه بي نظير علمي – تحقيقاتي چه برخوردي داريم؟ به راحتي آنها 
را مي بريم و تخريب مي كنيم و اسمش را هم مي گذاريم كار علمي و طرح 

بهره برداري از جنگل.»
او در ادامه هشدار داد: « از زمان پهلوي اول تاكنون حدود 50 سال است 
ــت مي كنيم؛ اما هنوز نتوانسته ايم  كه از جنگل هاي شمال چوب برداش
خط مشي درست و علمي براي اين جنگل ها تبيين كنيم. به همين دليل 
ــتي گياهي و جانوري  از جنگل هاي مان تنها تار و پودي بدون تنوع زيس

ــاني از  ــت چوب، آيندگان ما نش ــت كه با اين روند برداش بر جا مانده اس
ــمال ايران در حال تبديل شدن  ــت. جنگل هاي ش جنگل نخواهند داش
ــت». ــت رفته اس ــاي بزرگي از آنها از دس ــتند و بخش ه ــه بيابان هس ب

ــي كه در  ــه حيات وحش ــت: « آن هم ــي گف اين دكتراي جنگل شناس
ــا رفته اند؟  ــون كج ــي مي كردند اكن ــران زندگ ــمال اي ــاي ش جنگل ه
چرا تنوع زيستي در اين محدوده اين همه آسيب ديده است؟ چون آشيان 

اكولوژيك آنها را ناامن و نابود كرده ايم.
ــات از جنگل بيرون رفتند و به  وقتياره موتوري را به جنگل برديم حيوان
سمت ديگر كوچ كردند. سمت ديگر روستاها بود و در واقع ديگر منطقه 

امن و قلمرويي براي زندگي حيات وحش باقي نگذاشتيم. »
ــه هاي اين ماجراي تلخ گفت: « تمام  پورمجيديان، در ادامه با بيان ريش
ــت باالدستي ها صورت گرفته  اين اتفاقات بر اساس سياست هاي نادرس
است؛ دستورالعمل هاي نافرم و غيرعلمي و قوانين نامناسبي كه با آنها به 
گونه اي برخورد شده كه انگار وحي منزل هستند. بسياري از كارشناسان 
ــازمان جنگل ها نگران وضعيت  مومن، معتقد و تالشگر و دانشمند در س
ــت مديران باالدستي  جنگل هاي شمال هستند؛ اما چه كنند كه سياس
ــگاه كه داراي دو دهه سابقه  اين بوده است.» اين عضو هيات علمي دانش
كار اجرايي در حوزه جنگل است، تاكيد كرد: «در كدام يك از طرح هاي 
ــدام طرح  ــي كرده ايم؟ در ك ــي را بررس ــيب اكولوژيك ــداري آس جنگل
ــي داريم؟ در كدام يك خصوصيات توپوگرافيك را در  ايستگاه هواشناس
برنامه ريزي ها به درستي لحاظ كرده ايم؟ يك نمونه اش را بفرماييد تا ما 
هم بدانيم. همين عدم شناخت ارزش اين گونه هاي گياهي، باعث جسارت 

در بين افراد شده است و چون نمي دانند فالن گونه چيست و چه ارزشي 
دارد به راحتي نشانه گذاري مي كنند تا قطع شود.» 

پورمجيديان درباره درختان كهنسالي كه برخي مديران و متوليان جنگل، 
آنها را بي ارزش مي شمارند و اجازه قطع مي دهند، گفت: «در تمام دنيا به 
درختان كهنسال به عنوان بانك ژن نگاه مي كنند و براي آنها احترام قائل 
مي شوند؛ ولي برخي دوستان ما به اين درختان، عنوان فرتوت و فرسوده 
ــادر مي كنند كه خود بيانگر كافي نبودن  مي دهند و مجوز قطع آنها را ص

اطالعات آنهاست.»
او با بيان اينكه با ادامه برداشت چوب از جنگل هاي شمال كشور مخالف 
ــد ظرفيت و  ــتفاده كرد اما در ح ــت، گفت: «بايد از مواهب الهي اس اس
ــگاه. جنگل ديگر توان و تحمل اين ستم و هجمه ها را  پتانسيل آن رويش
ندارد و نياز به تنفس دارد. البته با طرح تنفس جنگل ها به شرطي موافقم 
كه با مديريت و متولي گري دولت و پشتوانه علميـ  تحقيقاتي درست و 
بدون تعجيل صورت بگيرد.» اين متخصص جنگل شناسي درباره اينكه 
ــاد دارند كه روند  ــازمان جنگل ها اعتق ــان و مديران س برخي كارشناس
ــت،  ــمال كامال علمي و قانونمند بوده اس بهره برداري ها از جنگل هاي ش
گفت: « اگر اين طرح ها علمي بوده و به درستي انجام شده است پس چرا 
جنگل هاي شمال كشور به اين روز وخيم افتاده و كاهش پنجاه درصدي 
داشته است؟ و چرا ادارات كل شمال كشور با كاهش جدي برداشت مواجه 
شده اند؟ چون از يك سو فاصله درختان جنگلي از هم زياد شده و از سوي 
ــائل مهمى است  ديگر گونه هاي مهاجم جاي آنها را گرفته اند. اين ها مس

كه دوستان بايد پاسخ آن را بدهند. »

خبر
تعبير آالينده هاي زيست محيطي با خود فهرستي از انواع آلودگي ها 
ــدام از آنها  ــي مي كند كه براي هر ك ــن افراد جامعه تداع را در ذه
ــايد كمتر انسانى زماني كه  مضرات گوناگوني ذكر مي شود، اما ش
اسم آالينده زيست محيطي به گوشش مي رسد، لغت پارازيت در 

ذهنش تداعي شود. 
ــتند  ــت محيطي هس پارازيت ها نوع جديدي از آالينده هاي زيس
ــرعتي چند برابر آالينده هاي قبلي زيست كره زمين را در  كه با س
معرض خطر قرار داده اند. با وجودي كه مهم ترين ضرر پارازيت ها به 
انسان ها معطوف است، ولي كمتر كسي آنها را به عنوان آالينده هاي 
ــد. پارازيت ها آن قدر به ما نزديك هستند كه حتي  مضر مي شناس
ــتند كه باعث  نمي توانيم تصورش را كنيم. آنها همان امواجي هس
اختالل در پخش برنامه مورد عالقه تان مي شوند. اين مساله اتفاقي 

ــت كه هر روز در مقابل ديدگان همه ما رخ مي دهد اما كمتر  اس
كسي تصورش را مي كند كه اين مساله با وسعتي باورنكردني 

مضر باشد.
ــوج  ــت م ــت: «پارازي ــده اس ــت آم ــي از پارازي در تعريف
الكترومغناطيسي از نوع «مايكروويو» است كه از جنس 
ــر از آن. به همين  ــت ولي قوي ت همان امواج ماهواره اس
خاطر سيگنال ماهواره را دچار اختالل مي كند.» درباره 
پارازيت ها اظهارنظرهاي زيادي وجود دارد كه در زير به 
آنها اشاره مي شود، با اين وجود هنوز هم هاله عميقي از 
ابهام بر سر مساله پارازيت ها سايه افكنده است كه باعث 
مي شود تمام اظهارنظرها در اين زمينه در برزخ درستي 

و نادرستي در نوسان باشند.
پارازيت ها در جنگ ها متولد شدند

سن پارازيت ها به 70 سال مي رسد و به نظر مي رسد كه 
يار هميشه در صحنه جنگ ها و رقابت ها بوده اند. نخستين 

استفاده از پارازيت ها به داليل جنگي و امنيتي بود با وجودي 
كه در ظاهر امروزه استفاده از پارازيت ها به اين دليل نيست، 

اما در واقع دليل اصلي همان دليل سابق است كه امروزه صورت 
ــگ جهاني دوم  ــدم پارازيت ها به جن ــت. پا ق نهاني پيدا كرده اس
ــد، به زماني كه رژيم نازي پارازيت هايي را به برنامه هاي  بازمي رس

متفقين ارسال مي كرد. 
در جنگ سرد نيز اتحاد جماهير شوروي سابق و بلوك شرق روي 
ــال مي كردند. ــانه هاي غربي پارازيت ارس برنامه هاي راديويي رس
ــط  ــتي توس ــز برخي راديوهاي كمونيس ــكاي التين ني  در آمري
ــد. بريتانيا نيز روي  «سي آي اي» مورد ارسال پارازيت واقع مي ش
برخي از راديوهاي مصري (در دوره بحران سوئز) و يوناني (پيش از 
استقالل قبرس) پارازيت مي فرستاد. در دوران پس از جنگ جهاني 
هم برخي از كشورها مثل كوبا، كره شمالي، كره جنوبي، كشورهاي 
ــتان، اتيوپي و ويتنام از پارازيت استفاده كردند.  خاورميانه، پاكس
ــد در تمامي نقاط اين كره خاكي مساله پارازيت ها  به نظر مي رس
حكمفرماست؛ اما با اين وجود مساله پارازيت ها در بعضي از نقاط 
ــاله به ويژه در مناطق استراتژيك اهميت  پررنگ تر است. اين مس

بيشتري پيدا مي كند.
شانه خالي كردن از زير بار مسووليت پارازيت ها

ــود حدود  ــتراتژيكي موج ــرايط اس ــور ما هم به داليل ش در كش
ــت. هرچند  ــار پارازيت ها مورد توجه اس ــت كه انتش دو دهه اس
ــت، اما  ــده اس ــووالن تاييد ش ــوي مس ــا از س ــال پارازيت ه ارس
ــده نمي گيرد، موجب  ــووليت آن را به عه اينكه هيچ نهادي مس
ــال اين امواج  ــت كه روز به روز به خطرات ناشي از ارس ــده اس ش

افزوده شود. 
يكي از مسائل مهم درباره مساله پارازيت ها در كشور ما اين است 
ــه همين دليل  ــود ندارد و ب ــي درباره آنها وج كه اطالعات دقيق
ــود دارد گمانه زني هايي  ــه وج ــتر اطالعاتي كه در اين زمين بيش
ــقم آنها ترديد  ــت كه درباره صحت و س اس
ــت آوردن آمار  وجود دارد. شايد به دس
ــقط جنين، ناباروري  درباره افزايش س
يا افزايش انواع بيماري هاي جسمي و 

ــد، اما هيچ گاه  ــختي نباش روحي كار س
ــكالت را  به طور قطعي نمي توان اين مش
با مساله پارازيت ها پيوند داد، بلكه فقط 
ــن زمينه گمانه زني هايي  مي توان در اي
داشت. مسووالن دولت يازدهم از همان 
ــاله  ــت در اين دولت به مس آغاز فعالي
پارازيت ها توجه كردند، اما با اين وجود 
ــه اطالعات دقيقي درباره  به دليل اينك
پارازيت ها نداشتند هيچ گاه نتوانستند 

به يقين در اين زمينه چيزي بگويند، بلكه تنها براساس گمانه زني ها 
در اين زمينه هشدارهايي را مطرح كردند. از سوي ديگر بي متولي 
ــده است كه يك نوع  بودن مساله پارازيت ها در كشور ما باعث ش
ــد. پاس كاري هايي كه  سردرگمي در اين زمينه وجود داشته باش
بين سازمان هاي مختلف وجود دارد گاهي باعث مي شود صورت 

مساله در اين بين گم شود. 
ــاره پارازيت ها و اثرات منفي آنها  امروزه يافتن اطالعات دقيق درب
بر سالمت انسان، گياهان و جانوران، بيش از يافتن متولي براي آنها 
ــازي  اهميت دارد. پارازيت ها بيش از هر چيزي نيازمند شفاف س

ــور ما هستند، زيرا تجربه چندين  ــاله در كش س
ــه جايي ثابت كرده كه گمانه زني ها  راه ب

نخواهند برد.

استفاده از تحقيقات ساير كشورها 
شايد در اين زمينه تنها كاري كه مي توانستيم انجام 
ــراد آگاه برويم تا آنها  ــراغ اف دهيم اين بود كه به س
ــاله را براي ما واكاوي كنند.  ابعاد مختلف اين مس
ــناس محيط زيست، از  ــماعيل كهرم، كارش اس
ــاله  ــت كه بارها درباره مس ــاني اس جمله كس
پارازيت ها هشدار داده است. او مي گويد: «خانم 
ــاله  ــي مس ــكار يكي از افراد فعال در بررس ابت
ــت  ــا بوده اند كه قبل از اينكه رياس پارازيت ه

ــاره مضرات  ــده بگيرند درب ــت را هم بر عه ــازمان محيط زيس س
ــدار داده بودند  ــب، زنان حامله و جنين هش پارازيت ها بر مغز، قل
ــدند.» كهرم، در ادامه  ــازي در اين زمينه ش ــتار شفاف س و خواس
ــاره مي كند و  ــا پارازيت ها اش ــخنانش به مشخص نبودن منش س

مي گويد: «در اين زمينه فقط مي توان حدس زد.»
ــاره مي كند و  ــراي بدن دارند،  اش ــرري كه امواج موبايل ب او به ض
ادامه مي دهد: «زماني كه گفته مي شود قرار گرفتن باتري موبايل 
ــان قلب از  ــدن ضرب ــث آرتيمي يعني خارج ش ــار قلب باع در كن
ــود، آن گاه بايد گفت واي به حال مضرات پارازيت ها.»  ريتم مي ش
ــا با اين وجود  ــاله پارازيت ها را زياد مي داند ام او متولي براي مس
معتقد است كه كسي نمي تواند به طور دقيق در اين زمينه سخن 

بگويد. 
ــاله پارازيت ها  ــان مس ــتين متولي ــرم مي گويد: «مردم نخس كه
ــوند،  ــاله متحمل مي ش ــان را از اين مس ــتر زي ــتند كه بيش هس
ــه اقدامات  ــتند كه بايد در اين زمين ــووالن هس بعد از مردم مس
ــه ارائه  ــه او در اين زمين ــا راه حلي ك ــد.» ام ــورت دهن الزم را ص
ــورها  ــاير كش ــي كه در س ــج تحقيقات ــه نتاي ــد: «بايد ب مي ده
ــوع  ــت رج ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــاي پارازيت ه ــاره ضرره درب
ــي ــورد بررس ــا را م ــاله پارازيت ه ــق مس ــن طري ــرد و از اي ك

 قرار داد.»
فراكسيون محيط زيست پيگير پارازيت هاست

ــت مجلس  ــيون محيط زيس كمال الدين پيرموذن، عضو فراكس
ــت. او در يكي از  ــي مساله پارازيت هاس از جمله فعاالن در بررس
اظهارنظرهاي پيشينش گفته بود: «پس از بررسي اثرات بيولوژيكي 
امواج راديويي و ميكروموج ها (پارازيت ها) به اين نتيجه رسيدم كه 
اين امواج ضمن امكان ايجاد سرطان در بافت هاي نرم بدن به تداخل 
ــي روي مغز و اعصاب،  ــتم هدايت هواپيما، تاثيرات منف در سيس
ــدن مردان و افزايش دماي بدن  تاثير منفي روي جنين، عقيم ش

مي انجامد.» 
ــه تاكيد كرده  ــر اين نكت ــمت ديگري از اظهارنظرش ب او در قس
ــت هاي برق  ــتنده هاي مخابراتي و پس بود: «پارازيت اندازها، فرس
ــتند و  ــت با توان باال هس ــار پارازي ــار قوي دائما در حال انتش فش
ــي  ــي اثرات ناش ــت جهان ــازمان بهداش ــاي س ــاس داده ه براس
ــه افزايش  ــان ها ب ــده انس ــاي زن ــر روي بافت ه ــواج ب ــن ام از اي
ــكته هاي قلبي  ــرطان و س ــژه در اثر س ــه وي ــرگ و مير ب آمار م
ــي منجر  ــاي عصب ــكات و ناراحتي ه ــش تحري ــزي و افزاي و مغ

مي شود.»
سير دنباله دار حدس و گمان ها

ــخص ختم  انتهاي  مطلب ما بيش از آنكه به يك نتيجه گيري مش
ــد كه يافتن پاسخ براي هر  ــش هاى متعددي مي رس  شود به پرس
كدام از آنها مي تواند بخش عظيمي از پازل پارازيت ها را حل كند: 
ــتند؟»، «پارازيت ها از كجا مي آيند؟»، «متولي  «پارازيت ها چيس
ــه تاثيراتي برجاي  ــت؟»، «پارازيت ها چ ــاله پارازيت ها كيس مس
ــد  ــش ديگر كه به نظر مي رس مي گذارند؟» و چندين و چند پرس
به اين زودي ها نمي توان درباره آنها به پاسخ قانع كننده اي رسيد ؛

بلكه فقط مي توان در اين زمينه به گمانه زني ها ادامه داد.

ــتان اصفهان اعالم شد:  ــوى مديركل حفاظت محيط زيست اس از س
با تصويب شوراى برنامه ريزى استان، استقرار صنايع آالينده در تمامى 

شهرك هاى صنعتى شعاع 50 كيلومترى شهر اصفهان ممنوع شد.
مهندس حميد ظهرابى مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
اظهار داشت: با تصويب قانون رفع ممنوعيت استقرارصنايع در شعاع 
ــال 1358، بخش عمده اى از صنايع در  50 كيلومترى اصفهان در س
اين شعاع ايجاد شده اند به طورى كه  قريب به 60 درصد صنايع استان 

در همين محدوده مستقر هستند.
ــع در داخل  ــتفاده صناي ــته محدوديتى براى اس وى گفت: در گذش
ــع آالينده  ــتان تا رده 6 كه در زمره صناي ــهرك هاى صنعتى اس ش
دسته بندى مى شود وجود نداشت و تمام صنايع با هر گونه تكنولوژى و 

ظرفيتى مى توانستند در شهرك هاى صنعتى مستقر شوند.
ــى در اين محدوده و  ــهرك صنعت وى افزود: با توجه به فعاليت 16 ش
ــتقرار صنايع آالينده و همچنين پيشگيرى  با هدف جلوگيرى از اس
ــوا و پر مصرف در  ــعه و افزايش ظرفيت صنايع آلوده كننده ه از توس
ــعه اين گونه صنايع  زمينه آب ، محدوديت هاى جديدى جهت توس
ــعاع 50 كيلومترى اصفهان اعمال  در شهرك هاى صنعتى داخل ش
ــاى زيادى  ــر از رده 3 محدوديت ه ــتقرار صنايع باالت ــد و در اس ش
ــتقرار طرح هاى جديد با رده هاى باالتر  ــد، ضمن اينكه اس اعمال ش
ــعاع 50 كيلومترى  ــهرك هاى صنعتى واقع در ش از 4 نيز در تمام ش

ممنوع شد.
مهندس ظهرابى هدف از اين مصوبه را جلوگيرى از توسعه صنايع آلوده 
كننده، فراهم آوردن فرصت براى استقرار صنايع پاك و فناورى روز دنيا 
و صنايع دانش بنيان، بهسازى و ارتقاى تكنولوژى صنايع موجود در 

شعاع 50 كيلومترى شهر اصفهان عنوان كرد.
وى در خصوص صنايع آالينده مستقر در شهرك ها نيز اظهار داشت: 
اين صنايع فقط در صورتى مى توانند به تغيير خط توليد، محصول و 
يا افزايش ظرفيت اقدام كنند كه از فناورى هاى نوين استفاده كرده و 
تغييرات آنها منجر به كاهش آلودگى محيط زيست و كاهش مصرف 

انرژى و آب شود.

ممنوعيت استقرار صنايع آالينده 
در شعاع 50 كيلومترى اصفهان

پارازيت ها،آالينده هاي خطرناك و ناپيدا

انسان ها معطوف است، ولي كمتر كسي آنها را به عنوان آالينده هاي 
ــد. پارازيت ها آن قدر به ما نزديك هستند كه حتي  مضر مي شناس
ــتند كه باعث  نمي توانيم تصورش را كنيم. آنها همان امواجي هس
اختالل در پخش برنامه مورد عالقه تان مي شوند. اين مساله اتفاقي 

ــت كه هر روز در مقابل ديدگان همه ما رخ مي دهد اما كمتر  اس
كسي تصورش را مي كند كه اين مساله با وسعتي باورنكردني 

ــوج  ــت م ــت: «پارازي ــده اس ــت آم ــي از پارازي در تعريف
الكترومغناطيسي از نوع «مايكروويو» است كه از جنس 
ــر از آن. به همين  ــت ولي قوي ت همان امواج ماهواره اس
خاطر سيگنال ماهواره را دچار اختالل مي كند.» درباره 
پارازيت ها اظهارنظرهاي زيادي وجود دارد كه در زير به 
آنها اشاره مي شود، با اين وجود هنوز هم هاله عميقي از 
ابهام بر سر مساله پارازيت ها سايه افكنده است كه باعث 
مي شود تمام اظهارنظرها در اين زمينه در برزخ درستي 

 سال مي رسد و به نظر مي رسد كه 
يار هميشه در صحنه جنگ ها و رقابت ها بوده اند. نخستين 

استفاده از پارازيت ها به داليل جنگي و امنيتي بود با وجودي 
كه در ظاهر امروزه استفاده از پارازيت ها به اين دليل نيست، 

اما در واقع دليل اصلي همان دليل سابق است كه امروزه صورت 
ــگ جهاني دوم  ــدم پارازيت ها به جن ــت. پا ق نهاني پيدا كرده اس
ــد، به زماني كه رژيم نازي پارازيت هايي را به برنامه هاي  بازمي رس

در جنگ سرد نيز اتحاد جماهير شوروي سابق و بلوك شرق روي 
ــال مي كردند. ــانه هاي غربي پارازيت ارس برنامه هاي راديويي رس

ــط  ــتي توس ــز برخي راديوهاي كمونيس ــكاي التين ني  در آمري
ــد. بريتانيا نيز روي  «سي آي اي» مورد ارسال پارازيت واقع مي ش
برخي از راديوهاي مصري (در دوره بحران سوئز) و يوناني (پيش از 
استقالل قبرس) پارازيت مي فرستاد. در دوران پس از جنگ جهاني 
هم برخي از كشورها مثل كوبا، كره شمالي، كره جنوبي، كشورهاي 
ــتان، اتيوپي و ويتنام از پارازيت استفاده كردند.  خاورميانه، پاكس
ــد در تمامي نقاط اين كره خاكي مساله پارازيت ها  به نظر مي رس
حكمفرماست؛ اما با اين وجود مساله پارازيت ها در بعضي از نقاط 
ــاله به ويژه در مناطق استراتژيك اهميت  پررنگ تر است. اين مس

ــود دارد گمانه زني هايي  ــه وج ــتر اطالعاتي كه در اين زمين بيش
ــقم آنها ترديد  ــت كه درباره صحت و س اس
ــت آوردن آمار  وجود دارد. شايد به دس
ــقط جنين، ناباروري  درباره افزايش س
يا افزايش انواع بيماري هاي جسمي و 

ــد، اما هيچ گاه  ــختي نباش روحي كار س
ــكالت را  به طور قطعي نمي توان اين مش
با مساله پارازيت ها پيوند داد، بلكه فقط 
ــن زمينه گمانه زني هايي  مي توان در اي
داشت. مسووالن دولت يازدهم از همان 
ــاله  ــت در اين دولت به مس آغاز فعالي
پارازيت ها توجه كردند، اما با اين وجود 
ــه اطالعات دقيقي درباره  به دليل اينك
پارازيت ها نداشتند هيچ گاه نتوانستند 

ــازي  اهميت دارد. پارازيت ها بيش از هر چيزي نيازمند شفاف س
ــور ما هستند، زيرا تجربه چندين  ــاله در كش س

ــه جايي ثابت كرده كه گمانه زني ها  راه ب
نخواهند برد.

استفاده از تحقيقات ساير كشورها 
شايد در اين زمينه تنها كاري كه مي توانستيم انجام 
ــراد آگاه برويم تا آنها  ــراغ اف دهيم اين بود كه به س
ــاله را براي ما واكاوي كنند.  ابعاد مختلف اين مس
ــناس محيط زيست، از  ــماعيل كهرم، كارش اس
ــاله  ــت كه بارها درباره مس ــاني اس جمله كس
پارازيت ها هشدار داده است. او مي گويد: «خانم 
ــاله  ــي مس ــكار يكي از افراد فعال در بررس ابت
ــت  ــا بوده اند كه قبل از اينكه رياس پارازيت ه

ــود، آن گاه بايد گفت واي به حال مضرات پارازيت ها.»  ريتم مي ش
ــا با اين وجود  ــاله پارازيت ها را زياد مي داند ام او متولي براي مس
معتقد است كه كسي نمي تواند به طور دقيق در اين زمينه سخن 

بگويد. 
ــاله پارازيت ها  ــان مس ــتين متولي ــرم مي گويد: «مردم نخس كه
ــوند،  ــاله متحمل مي ش ــان را از اين مس ــتر زي ــتند كه بيش هس
ــه اقدامات  ــتند كه بايد در اين زمين ــووالن هس بعد از مردم مس
ــه ارائه  ــه او در اين زمين ــا راه حلي ك ــد.» ام ــورت دهن الزم را ص
ــورها  ــاير كش ــي كه در س ــج تحقيقات ــه نتاي ــد: «بايد ب مي ده
ــوع  ــت رج ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــاي پارازيت ه ــاره ضرره درب
ــي ــورد بررس ــا را م ــاله پارازيت ه ــق مس ــن طري ــرد و از اي ك

 قرار داد.»
فراكسيون محيط زيست پيگير پارازيت هاست

ــت مجلس  ــيون محيط زيس كمال الدين پيرموذن، عضو فراكس
ــت. او در يكي از  ــي مساله پارازيت هاس از جمله فعاالن در بررس
اظهارنظرهاي پيشينش گفته بود: «پس از بررسي اثرات بيولوژيكي 
امواج راديويي و ميكروموج ها (پارازيت ها) به اين نتيجه رسيدم كه 
اين امواج ضمن امكان ايجاد سرطان در بافت هاي نرم بدن به تداخل 
ــي روي مغز و اعصاب،  ــتم هدايت هواپيما، تاثيرات منف در سيس
ــدن مردان و افزايش دماي بدن  تاثير منفي روي جنين، عقيم ش

مي انجامد.» 
ــه تاكيد كرده  ــر اين نكت ــمت ديگري از اظهارنظرش ب او در قس
ــت هاي برق  ــتنده هاي مخابراتي و پس بود: «پارازيت اندازها، فرس
ــتند و  ــت با توان باال هس ــار پارازي ــار قوي دائما در حال انتش فش
ــي  ــي اثرات ناش ــت جهان ــازمان بهداش ــاي س ــاس داده ه براس
ــه افزايش  ــان ها ب ــده انس ــاي زن ــر روي بافت ه ــواج ب ــن ام از اي
ــكته هاي قلبي  ــرطان و س ــژه در اثر س ــه وي ــرگ و مير ب آمار م
ــي منجر  ــاي عصب ــكات و ناراحتي ه ــش تحري ــزي و افزاي و مغ

مي شود.»
سير دنباله دار حدس و گمان ها

ــخص ختم  انتهاي  مطلب ما بيش از آنكه به يك نتيجه گيري مش
ــد كه يافتن پاسخ براي هر  ــش هاى متعددي مي رس  شود به پرس
كدام از آنها مي تواند بخش عظيمي از پازل پارازيت ها را حل كند: 
ــتند؟»، «پارازيت ها از كجا مي آيند؟»، «متولي  «پارازيت ها چيس
ــه تاثيراتي برجاي  ــت؟»، «پارازيت ها چ ــاله پارازيت ها كيس مس
ــد  ــش ديگر كه به نظر مي رس مي گذارند؟» و چندين و چند پرس
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دريچه

ــيارى از والدين براى تربيت   كودكان خود با مشكل روبه رو  بس
ــت بلندى از بايدها و نبايدها را از انواع  ــتند، چراكه فهرس هس
رسانه ها دريافت مى كنند، اما تشخيص درست ترين روش براى 

تربيت كودكان به سادگى امكان پذير نيست.
ــودكان خود را  ــى مى دانند كه نبايد ك پدران و مادران به خوب
ــت و مناسبى براى  تنبيه بدنى كنند، اما هنوز جايگزين درس
اين تنبيه نادرست ندارند، آنها خوب مى دانند كه بايد كودكان 
ــويق كنند. اما گاه با افراط و تفريط هاى خود در تشويق  را تش
كودكان، موجبات دلسردى يا متوقع شدن فرزندان شان را فراهم 
مى كنند.اين در حالى است كه پاداش ها و تنبيه هاى به موقع، 
بهترين روش براى ايجاد  رفتارهاى مناسب و حذف رفتارهاى 
نامطلوب است، اما اين پاداش ها وتنبيه ها بايد چگونه باشد كه 

مثمرثمر واقع شود؟
بهتر است از همين ابتدا تكليف مان را با واژه پاداش روشن كنيم! 
به طور كلى سه دسته پاداش وجود دارد؛ دسته اول پاداش هاى 
مادى است كه معموال والدين با اين نوع پاداش ها آشنايى دارند؛
مثل جايزه دادن، درست كردن غذاى مورد عالقه كودك، پول، 

خوراكى و.... دسته دوم پاداش هاى غيرمادى غيركالمى است.
ــا لبخند زدن به  ــه عالمت تاييد ي ــرتكان دادن ب گاهى يك س
ــود و دسته سوم  ــبب تكرار عمل خوب ش كودك مى تواند س
ــل «خوب پيش  ــى مانند گفتن جمالتى مث پاداش هاى كالم
ــت كه  ــد» و «زنده باد!» اس رفتى»، «آفرين!»، «خيلى بهتر ش
ــبت به كارى كه انجام داده احساس  سبب مى شود كودك نس
خوبى پيدا كند و در نتيجه اين ميل در او به وجود مى آيد كه آن 

كار را تكرار كند.

اين كه از بين اين سه دسته پاداش، در هر موقعيت كدام پاداش را 
انتخاب كنيد وابسته به امكانات شما و ميزان مثبت بودن كارى 

است كه كودك انجام داده .
بهترين زمان براى تشويق  كودكان

اگر قصد داريد كودك شما به موقع از خواب بيدار شود، هنگام 
ورود به مهمانى ها اول سالم كند، اتاقش را مرتب كند و خالصه 
ــتفاده  رفتار مطلوب تازه اى را بياموزد، از پاداش هاى فورى اس

كنيد و به محض انجام دادن اين كارها او را تشويق كنيد.
هر چقدر فاصله رفتار مطلوب كودك و تشويق شما كمتر باشد، 
احتمال تكرار آن رفتار بيشتر مى شود. اگر در شرايطى قرار داريد 
كه تشويق كردن كودك در همان زمان ميسر نيست در اولين 
فرصتى كه به او پاداش داديد خاطره رفتار مطلوب را به كودك 

يادآورى كنيد تا بداند به چه دليلى تشويق شده است.
يك هشدار جدى!

هيچ گاه قبل از انجام رفتار مطلوب، به كودك قول پاداش ندهيد 
چراكه او ياد مى گيرد رفتار مطلوب را به شرط پاداش انجام دهد. 

بد نيست براى اين مساله، يك مثال هم بياوريم.
فرض كنيد زهرا هشت ساله است و به دليل شاغل بودن مادرش، 
هر روز بعد از مدرسه به خانه مادربزرگش مى رود تا مادر بعد از 

ساعت كار به دنبال او بيايد.
ــرا آمده بود او  ــادرش براى بردن زه ــى از روزهايى كه م در يك

ــت از اسباب بازى هايش  ــرگرم بازى بوده و حاضر نشده دس س
بكشد.

ــد، مادرش وعده داد كه اگر  وقتى صداى جيغ و گريه او بلند ش
ــازه اى مى خرد و  ــباب بازى ت گريه نكند در راه خانه برايش اس

همين كار را هم كرد.
ــه راه انداخت چون  ــديدترى ب ــقرق ش فرداى آن روز زهرا قش
ــت آوردن  ــيله  خوبى براى به دس فهميده بود جيغ و گريه  وس
ــت دارم، اما تنبيهت  ــباب بازى هاى جديد است! تو را دوس اس

مى كنم!
گاهى والدين از محبتى كه به فرزندشان دارند به عنوان پاداش 
ــتفاده مى كنند؛ مثال مى گويند «اگر اين كار را انجام بدهى  اس
ديگر دوستت ندارم» يا «اگر پسر خوبى باشى، دوستت دارم.» 

قبال درباره پاداش هاى كالمى و غيرمادى اشاراتى كرديم.
اما درباره كاربرد محبت و دوست داشتن توجه كنيد كه محبت 
ــه به نوع رفتار  ــرط و بدون توج به فرزندان بايد بدون قيد و ش

كودكان باشد.
آنان همواره بايد احساس امنيت عاطفى داشته باشند و بدانند 
حتى وقتى تنبيه مى شوند باز هم مورد عشق و عالقه والدين شان 

هستند.
و در آخر نكاتى درباره پاداش دادن

ــته هاى كودك را بررسى كنيد تا   بد نيست گاهى خواس

ــحال تر مى كند؛ مثال مى توانيد  بفهميد چه پاداشى او را خوش
بپرسيد، اگر فقط يك چيز از بابا بخواهى، آن چيست؟ يا اگر قرار 

باشد سه تا آرزو بكنى آن آرزوها چه هستند؟
 بايد بدانيد  تغيير دادن رفتارهاى كودك به زمان نياز دارد، 
در مراحل نخست بايد به هر پيشرفتى پاداش بدهيد ولى بعدها 

براى حفظ رفتار جديد به تقويت كمترى نياز است.
 اگر پاداش كالمى را به جاى كودك به يك مقام باالتر از او 

مثل پدرش عرضه كنيد، تاثير آن بيشتر و زودتر خواهد بود.
 به پاداش ها تنوع ببخشيد تا هميشه براى كودك جذاب 
باشد، استفاده مداوم از يك پاداش سبب كاهش اثربخشى آن 

مى شود.
 از پاداش هاى طوالنى مدت هم استفاده كنيد، چرا كه در 
زندگى واقعى پاداش ها بالفاصله به دست نمى آيد و كودكان بايد 

با اين مساله آشنا شوند.
ــاد مى دهد  براى برخى   پاداش هاى طوالنى مدت به كودكان ي

خواسته هاى شان بايد صبر و شكيبايى داشته باشند.
ــاداش دادن را  ــودك، مالك هاى پ ــرفت ك  همراه با پيش
سخت تر كنيد  تا رفتار كودك به حالت ايده آل برسد، اما مراقب 
باشيد  تغييرات، سريع تر از حد معمول نباشد ضمن اين كه اگر 
ــا بداند براى  ــا او همدلى كنيد ت عملكرد كودك ضعيف بود ب

پيشرفت  فرصت دارد.
ــورت يك عادت  ــار مثبت در كودك به ص  وقتى يك رفت
درآمد، پاداش ها را قطع كنيد تا از پيامدهاى طبيعى رفتارش هم 
ــال تحصيلى  ــال درس خواندن مرتب در طول س بهره ببرد. مث

موجب ممتاز شدن و دريافت جايزه باشد.

عضو هيات رييسه شوراى شهر تهران بابيان اين كه پرداخت كمك هزينه بيمه 
رانندگان تاكسى بايد ادامه پيدا كند،گفت: در غير اين صورت، شورا و شهردارى 

مجبورند براى سال 95نرخ واقعى را براى كرايه تاكسى در نظر بگيرند.
 بالفاصله پس از انتقاد معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران از قطع 
بيمه رانندگان تاكسى بدون اعالم قبلى، عضو هيات رييسه شوراى اسالمى 
ــى گفت: پس از  ــهر تهران نيز با انتقاد از قطع بيمه رانندگان جديد تاكس ش
ــهميه ــابق ضمن اختصاص س ــون هدفمندى يارانه ها، دولت س اجراى قان
 ويژه اى براى بنزين مصرفى رانندگان تاكسى، 50 درصد از حق بيمه آنها را 
نيز تقبل كرد تا بخشى از ضرر و زيانى كه اين قشر در قبال اجراى قانون متقبل 

شده بودند را جبران كند.
ابوالفضل قناعتى افزود: پس از سال ها، تازه نيمه امسال متوجه شده اند كه 
پرداخت اين پول مصوبه مجلس را نداشته و در نتيجه غيرقانونى بوده و آن را 
نبايد پرداخت مى كردند و پس از قطع سهميه بنزين رانندگان تاكسى، حاال 

مى خواهند سهم حق بيمه آنها را نيز حذف كنند.
وى با اشاره به اين كه براى پرداخت مجدد حق بيمه رانندگان تاكسى، دولت 
بايد اين تصميم را به مجلس ببرد و مصوبه آن را بگيرد، اظهار كرد: اكنون اعالم 
كرده اند اين ماجرا عطف به ماسبق نمى شود، يعنى رانندگانى كه تا به حال 
بيمه بوده و حق بيمه آنها پرداخت مى شده، حق بيمه شان همچنان پرداخت 
مى شود اما از نيمه دوم سال به بعد، متقاضيان جديد تاكسى مشمول كمك 
50 درصدى حق بيمه نمى شوند و 100 درصد حق بيمه خود را بايد خودشان 

پرداخت كنند.
قناعتى با بيان اين كه نه شركت هاى تاكسيرانى كه رانندگان تاكسى زير نظر 
آنها كار مى كنند، توان پرداخت حق بيمه را دارند و نه خود رانندگان چنين 
توانى را دارند، تصريح كرد: در شرايطى كه نرخ بنزين را براى رانندگان تاكسى 
آزاد كرده اند و امكان افزايش كرايه هم وجود ندارد، حذف كمك هزينه بيمه، 

فشار مضاعف به اين قشر است.
وى با اشاره به اين كه پرداخت كمك هزينه بيمه رانندگان تاكسى بايد ادامه 
پيدا كند، اظهار كرد: در غير اين صورت، شورا و شهردارى مجبور خواهند شد تا 
براى سال 95 در حمايت از رانندگان تاكسى، نرخ واقعى را براى كرايه تاكسى 

در نظر بگيرند تا مشكل معيشتى آنها از اين كه هست، بيشتر نشود.
قناعتى با بيان اين كه راننده تاكسى هم شهروند همين شهر و كشور و مانند 
ــت  و حق و حقوقى دارد، تصريح كرد: وقتى هزينه كامل  ساير شهروندان اس
بيمه را به سبد هزينه هاى رانندگان تاكسى اضافه مى كنيد و نرخ بنزين را نيز 
براى آنها آزاد مى كنيد، اين قشر متحمل فشار بيشترى مى شوند و بيشترين 

تأثير اين فشار بر روى نرخ كرايه ها وارد مى شود.

مجبوريم براى سال 95 كرايه تاكسى 
را به نرخ واقعى برسانيم

رييس سازمان بهزيستى با اشاره به برگزارى جلسات متعدد 
ــتگاه هاى مختلف براى ساماندهى  بين اين سازمان و دس
ــاماندهى كارتن خواب ها و  كارتن خواب ها گفت: طرح س

معتادان متجاهر به طور آزمايشى در تهران اجرا مى شود.
انوشيروان محسنى بندپى افزود: اين اميدوارى وجود دارد 
ــاماندهى بيش از 60 درصد  كه طى6 تا 7 ماه، نسبت به س
ــى كه اعتياد  ــادان متجاهر (معتادان كارتن خواب ها، معت
ــده اقدامات الزم  ــازند) و افراد رها ش خود را آشكار مى س

صورت گيرد.
ــاماندهى  ــم كارى براى س ــرد: يك تي ــان ك وى خاطرنش
ــاى مختلف و با  ــتگاه ه ــا با همكارى دس كارتن خواب ه
محوريت استاندارى تهران تشكيل شده و اين تيم، دستور 
جلسه اى تنظيم كرده و وظايف بهزيستى، نيروى انتظامى و 

دانشگاه ها در اين صورت جلسه تعيين شده است.
رئيس سازمان بهزيستى، طرح ساماندهى كارتن خواب ها 
را زمان بر دانست و تصريح كرد: واقعيت اين است كه تعداد 
كارتن خواب ها زياد است و فضاى در نظر گرفته شده براى 

آنان بايد به گونه اى باشد كه فرد با يك عارضه وارد آنجا نشود 
و با چند عارضه خارج شود. 

ــتاندارى تهران  ــهردارى با اس ــنى بندپى افزود: ش محس
تفاهمنامه اى امضا كرده تا فضاى فيزيكى مورد نياز اين كار 

طى برنامه زمان بندى شده فراهم شود.
ــتى نيز اين آمادگى  ــان كرد: سازمان بهزيس وى خاطرنش
ــى مددكارى و  ــالت الزم را با تيم تخصص را دارد كه مداخ
علوم اجتماعى و روانشناختى و ترك اعتياد خود براى اين 

آسيب ديدگان اجتماعى انجام دهد.
رييس سازمان بهزيستى گفت: دانشگاه هاى علوم پزشكى 
نيز آمادگى دارند نسبت به غربالگرى و تشخيص نوع آسيب 
كارتن خواب ها و معتادان متجاهر اقدام كنند و كميته امداد 
ــر اعالم آمادگى  هم براى كمك مالى به نيازمندان اين قش

كرده است.
ــداد كارتن  ــترين تع ــح كرد: بيش ــنى بندپى تصري محس
خواب ها در تهران هستند و البته اين به آن معنا نيست كه 
ــتند، بلكه 60 درصد  همه اين كارتن خواب ها تهرانى هس
آنان از استان هاى ديگر آمده اند. كارتن خواب در شهرهاى 

كوچك خيلى كم است. 
ــهروندان تهرانى در شوش به  چند روز پيش تعدادى از ش
محل تجمع و اقامت كارتن خواب ها در پارك هرندى حمله 
ــووالن  ــاله مس كرده و چادر آنان را آتش زدند كه اين مس
ــاس  ــاله طى اين روزها حس ــبت به اين مس مربوطه را نس

كرده است.

ــربازى وارد مرحله اى تازه مى شود،  داستان ادامه دار فروش س
ــازمان نظام وظيفه عمومى مرحله دوم  چون براساس اعالم س
ثبت نام از متقاضيان از 20 آذر دوباره در دستور كار قرار خواهد 
گرفت و تا پايان دى متقاضيان فرصت دارند براى تشكيل پرونده 
ــال گذشته بود كه  به دفاتر پليس+10 مراجعه كنند. 18 آذر س
ــربازى رسانه اى شد و مدتى بعد  پيشنهاد دولت براى فروش س
ــد و  يعنى 16 بهمن 93 مرحله اول ثبت نام از متقاضيان آغاز ش
تاكنون نيز سازمان نظام وظيفه عمومى از افرادى كه براى خريد 
ــت هرچه زودتر جريمه  سربازى خود پيشقدم شده اند، خواس
ريالى خود را واريز كنند.مرحله دوم ثبت نام از متقاضيان خريد 
سربازى در حالى آغاز خواهد شد كه به نظر نمى رسد افراد زيادى 
ــمارى كنند، زيرا براساس گفته هاى  ــروع آن لحظه ش براى ش
خود مسووالن حدود يك ميليون و 500 هزار نفر شرايط خريد 
ــربازى را دارند (افرادى كه 8 سال از زمان غيبت آنها گذشته  س
ــر ثبت نام كرده و  ــد) اما در مرحله اول حدود 288 هزار نف باش
ــخنگوى نيروى انتظامى يكصد هزار نفر نيز تاكنون  به گفته س
ــد  ــود را واريز نكرده اند.بنابراين به نظر مى رس جريمه ريالى خ

نمى توان به ثبت نام تعداد زيادى از يك ميليون و 200 هزار نفرى 
كه شرايط خريد سربازى را دارند، اميدوار بود.

اين درحالى است كه مسووالن با در نظر گرفتن شرايطى مانند 
پرداخت تسهيالت يا قسط بندى كردن مبلغ جريمه مى توانند 
افراد بيشترى را به پرداخت جريمه ريالى ترغيب كرده و به يكى 
ازاهداف اين طرح كه تعيين تكليف مشموالن غايب است، دست 
ــين رييس سازمان وظيفه  يابند.سردار ابراهيم كريمى، جانش
ــه تاكنون جريمه ريالى خود را  عمومى درباره تكليف افرادى ك
پرداخت نكرده اند مى گويد: اين افراد بايد تا 20 آذر مبلغ جريمه 

خود را واريز كنند.
وى درباره اين كه آيا اين افراد مى توانند در مرحله دوم جريمه 
ــركت كنند نيز عنوان مى كند: اين امكان  ــموالن ش ريالى مش
هنوز در دست بررسى است و به محض تصميم گيرى درباره آن 

اطالع رسانى خواهد شد.
باال بودن جريمه ها يكى از مشكالتى است كه سبب شده تمامى 
ــربازى فرارى بوده اند،  ــت سال از خدمت س مشموالنى كه هش

نتوانند ازاين امكان بهره ببرند.
ــى، مدت زمان  ــه مدرك تحصيل ــن جريمه ها با توجه ب زيرا اي
غيبت، متاهل يا مجرد بودن و صاحب فرزند بودن متفاوت بوده 
و دست كم بين ده تا 50 ميليون تومان هزينه دارد. به اين شكل 
كه به ازاى هر سال غيبت بيشتر از هشت سال 10درصد به مبالغ 
جريمه افزوده مى شود. افزون براين براى افراد متاهل 5 درصد و 
متقاضيان صاحب فرزند نيز به ازاى هر فرزند 5 درصد تخفيف 

در نظر گرفته شده است.

 اجراى طرح ساماندهى 
كارتن خواب ها و معتادان 
به طور آزمايشى در تهران

مرحله دوم
 فروش سربازى 
كليد مى خورد

راه و روش تربيت كودك را بياموزيم

بايد ها و  نبايدهاى تربيت كودك

معتادان شيشه اى افرادى هستند كه كنترلى روى رفتار 
ــى از مصرف مخدرهاى  ــد و پس از توهم ناش خود ندارن
صنعتى دست به هركارى از حمله تجاوز، سرقت و قتل 
ــان آنها، از  ــى هولناك كه اغلب قرباني مى زنند. قتل هاي
ــتند بيراهه در اين هفته به  ــتند. مس بستگان قاتل هس
موضوع جرايم معتادان شيشه اى از جمله قتل پرداخت.

 تصوير جنايت هاى هولناك مردان شيشه اى
ــرش  در ابتداى برنامه مرد جوان كه متهم به قتل همس
ــت مخدر شيشه مصرف  است با بيان اين كه دو سال اس
ــه تفريحى ترياك  ــرف شيش ــد گفت:قبل از مص مى كن
مصرف مى كردم. چون شيشه راحت تر در بازار به دست 
ــرده بودند  ــدر تعريف ك ــتانم از اين مخ مى آمد و دوس
ــه  ــتانم كه شيش ــمت آن گرايش پيدا كردم. دوس به س
مصرف مى كردند مدعى بودند اين مخدر انرژى زاست و 
ــيارى كه بعد از مصرف آن دارم مى توانم ساعات  با هوش
ــه شدم مصرف  طوالنى كار كنم. با اين تعريف ها وسوس
ــراغم آمد. ابتدا  كنم كه بعد از چند ماه توهم هاى آن س
توهم مى زدم اعضاى خانواده ام روبه رويم هستند و با آنها 
ــه خودم مى آمدم هيچ كس  صحبت مى كردم اما وقتى ب
روبه رويم نبود و من دو ساعت با خودم حرف مى زدم. باور 

كنيد مصرف شيشه ترس آور است.
قتل تازه عروس با توهم خيانت

من چهار سال است به اتهام قتل همسرم در زندان هستم. 
ــه به علت مصرف  ــازه ازدواج كرده بوديم ك زمان قتل ت
شيشه به همسرم بدبين شدم و هميشه به او شك داشتم. 
فكر مى كردم او با افراد زيادى ارتباط دارد و به من خيانت 
ــتانم به خانه ام مى آمدند فكر اين كه  مى كند. وقتى دوس
همسرم به من خيانت مى كند ديوانه ام مى كرد. همسرم 
ــتم اما مصرف مواد  ــاله بود و من او را دوست داش 27 س
ــه قتل مرا طراحى  ــده بود توهم بزنم كه او نقش باعث ش

كرده است.
چگونه همسرت را كشتى؟

ــتم. فكر  ــه مصرف كرده بودم و توهم داش آن روز شيش
مى كردم او با مرد غريبه اى در حال قرارگذاشتن است تا 
مرا بكشند به همين دليل چاقويى از آشپزخانه برداشتم 

و به او حمله كردم و چند ضربه به قلب و دستش زدم.
دوربين برنامه به ساختمان هاى مخروبه پاتوق معتادان 
ــت در مورد  ــر جوانى اس مى رود. يكى از معتادان كه پس
افراد حاضر در دخمه معتادان گفت: تعداد زيادى معتاد 
ــاختمان زندگى مى كنند  ــه اين س در اتاق هاى متروك
حتى به علت كمبود جا برخى ها در دستشويى ها شب را 

به صبح مى رسانند.
من خودم شش سال است شيشه مصرف مى كنم و پول 

آن را با جمع آورى ضايعات به دست مى آورم.
شيشه، عقلم را از من گرفت

ــد از جدايى از  ــت بع در ادامه مرد جوانى كه مدعى اس
همسرش معتاد شده است، مى گويد: چند سالى هرويين 

تزريق مى كردم تا اين كه به شيشه اعتياد پيدا كردم. ما 
افراط گرا هستيم و براى اين كه دوست داشتم لذت اين 
مخدر را بچشم شيشه اى شدم در حالى كه نمى دانستم 
اين مواد از بقيه بدتر است. شيشه محرك است و مغز را 
خراب مى كند اما افيون را مى شود در زمان خمارى با دو 
قرص كدئين تحمل كرد. اما شيشه باليى سرت مى آورد 
كه هر لحظه ممكن است زن يا فرزندت را به قتل برسانى. 
من اگر مغز داشتم كه شيشه مصرف نمى كردم و همين 

مقدار كم را هم شيشه از بين برد.
زور مواد زياد است

يكى ديگر از معتادان مى گويد: براى مواد در اين دخمه 
ــتم و مجبورم بوى تعفن را تحمل كنم. مواد زورش  هس
ــود از خانواده خود بريده و  زياد است و حتى باعث مى ش
به اين دخمه ها بيايى. وقتى مواد مى كشى هيچ بويى را 
ــتم تخريب شيشه زياد  حس نمى كنى. من اگر مى دانس
است آن را مصرف نمى كردم. من آخر خط مواد هستم. 
ــن وضع، برادرم مرا به  ما خانواده پولدارى بوديم اما با اي

خانه راه نمى دهد.
چند نفر به اتهام قتل در اين زندان هستيد؟

500 نفر به اتهام جرايم خشن مثل قتل،تجاوز و سرقت 
مسلحانه در اين زندان هستيم كه همگى به سبب مصرف 

ــت به ارتكاب جرم زده ايم. به نوجوانانى كه  ــه دس شيش
ــروع كرده اند توصيه مى كنم  تازه استعمال شيشه را ش
آينده خود را تباه نكنند. كافيست چند ماه مواد بكشيد تا 
بفهميد كه دوست، خانواده و حتى همسرتان شما را طرد 
مى كند و آخر و عاقبت تان ارتكاب جرم و زندان مى شود. 
ــت انتخاب كنند. نه مثل من  جوانان الگوى خود را درس
ــدند و تفريحى مواد مصرف كردم  كه دوستانم الگويم ش
ــت دادم و هشت سال است  تا اين كه همه چيزم را از دس
يك مالقاتى هم نداشتم. آزادى خيلى خوب است. هشت 
سال است كه شب و آسمان زيبايش را نديدم و فقط ميله 

و ديوار مى بينم.
به اندازه هزينه اجاره خانه شيشه توليد مى كردم

يكى از توليدكنندگان شيشه كه توسط ماموران پليس 
ــده است در اعترافاتش  مبارزه با مواد مخدر دستگير ش
مدعى شد: مگر مى شود خالف كنى و سود نداشته باشد. 
ــى بيكار نيست دنبال  ــود نداشت كس اگر كار خالف س
دردسر بگردد و دست به خالف بزند. وقتى اجاره خانه ات 
ــاد زندگى خوبى دارى چرا  را راحت مى دهى و با پول زي
ــه نزنى، اين كار پرسود است. من  ــت به توليد شيش دس
ــر گرم 7000 تومان  به حد نيازم توليد مى كردم و در ه
ــود مى كردم. فقط به مقدارى مى فروختم كه هزينه  س

ــود. خانواده ام نمى دانند  اجاره خانه و فرزندانم تامين ش
توليدكننده شيشه هستم و اگر بفهمند سكته مى كنند.

تبديل درآمد فروش شيشه به طال و ارز
پسر جوانى كه بيش از يك كيلوگرم شيشه آماده پخش 
ــت با رد اتهام توليد شيشه  ــده اس از خانه اش كشف ش
مى گويد: به دوستم فرى كمك مى كنم و اين مواد  متعلق 
به من نيست. دوستم با فروش اين مواد پول هنگفتى به 
جيب زده است. او درآمد فروش شيشه را تبديل به سكه و 
ارز مى كرد و هر روز سرمايه اش بيشتر مى شد و من امروز 

جاى او دستگير شدم.
پس از مصرف شيشه عمه ام را كشتم و آتش 

زدم
پسر 30 ساله اى كه سه سال است شيشه مصرف مى كند، 
مى گويد: من پس از دوستى با افراد ناباب حشيش مصرف 
مى كردم اما بعد از يك سال آنها گفتند مخدر جديدى به 
نام شيشه آمده و آن را امتحان كنيم كه معتادش شديم. 
ــراى انرژى  ــه را ب ــجويى شيش اولين بار در دوران دانش
گرفتن كشيدم. من خانواده ام را در كودكى از دست داده 
بودم و عمه ام من را بزرگ كرده بود. او خرجم را مى داد و 

هر وقت پول مى خواستم در اختيارم مى گذاشت.
ــه دچار توهم شدم و از  من بعد از چهار ماه مصرف شيش
ــاد دوران كودكى افتادم و  ــه دل گرفتم. ي عمه ام كينه ب
ــتم او را تنبيه كنم. يكى ديگر از توهم هايم  دوست داش
ــود حتى تمام داخل خودرو  بازى كردن با فندك اتمى ب
را سوزانده بودم. من عشق سوزاندن داشتم. هميشه در 
خواب يكى از من كمك مى خواست و هر چه دنبال صدا 
مى رفتم كسى را نمى ديدم وقتى هم از خواب مى پريدم 
ــر جوان ادامه داد: من هشت  كسى در اطرافم نبود. پس
سال است كه به جرم قتل عمه ام در زندان هستم.ساعتى 
ــتانم مواد كشيديم و به خانه  قبل از ارتكاب قتل با دوس
رفتم. عمه ام شك كرده بود كه من مواد مصرف مى كنم 

به همين دليل شروع به پرسش كرد. 
ــمتش  ــتم و با چاقو به س من كنترلى روى اعصابم نداش
ــش ضربه به او زدم. در آن زمان هيجان  حمله كردم و ش

داشتم و نمى دانستم چه كار مى كنم.
بعد از قتل وقتى به خود آمدم براى اين كه كسى از موضوع 
با خبر نشود دوستانم را در جريان قرار دادم و بعد جنازه 
را به بيرون از شهر برديم و آن را آتش زدم. حس و لذت 
آتش زدن را دوست داشتم به همين سبب وقتى جسد او 
را به آتش كشيدم فقط مى خنديدم و لذت مى بردم. بعد 
ــا اين كه دو روز بعد  از قتل به زندگى عادى ادامه دادم ت

دستگير شدم.
ــتگيرى، شيشه مصرف  هشت سال است كه پس از دس
نكرده ام اما دچار بيمارى پانيك (نوعى افسردگى) شده ام 
ــت. بعد از دو روز تازه فهميدم  ــه اس كه از عوارض شيش
ــت  چه كار كرده ام و فقط گريه مى كردم، عمه ام را دوس

داشتم . او زحمت بزرگ كردن مرا كشيده بود.

جنـايت هاى هـولناك مردان شيشه اى

خبر 

ــه يكى از  ــان اينك ــورى با بي ــتگى كش ــازمان بازنشس ــل س مديرعام
ــتگى در كشور  ــتيم سن پايين بازنشس مشكالتى كه با آن روبه رو هس
ــده ــه صندوق ها ش ــث افزايش هزين ــوع باع ــن موض ــت، گفت: اي اس

 است.
محمود اسالميان  با بيان اينكه در حال حاضر يك ميليون و 244 هزار 
ــداد 80 درصد  ــش داريم، اظهار كرد: از اين تع ــته تحت پوش بازنشس
بازنشستگان در قيد حيات هستند، 18 درصد فوت كرده اند و يك درصد 

هم از كار افتاده اند.
ــن پايين  ــتيم س ــا آن روبه رو هس ــكالتى كه ب ــزود: يكى از مش وى اف
بازنشستگى در كشور است كه بايد اصالح شود. متوسط سن بازنشستگى 
ــت. در حالى كه  ــال بوده اس ــال 93، 52 س ــال49/5/88 و در س در س
ــتگى در اروپا در زنان 65 و در مردان 68 سال  ــن بازنشس ــط س متوس
ــتگى در كشور ما  ــان مى دهد كه سن بازنشس ــت و اين شاخص نش اس
ــده  ــب ندارد و باعث افزايش هزينه صندوق ها ش ــتانداردها تناس با اس

است.
مديرعامل سازمان بازنشستگى كشورى با اشاره به تدوين برنامه ششم 
توسعه اظهار كرد: خوشبختانه دولت به موضوع بازنشستگى توجه دارد 
ــم  ــتگى از محورهاى اصلى برنامه شش و موضوع صندوق هاى بازنشس

توسعه است.
ــت كه كارگروهى به رياست وزير رفاه  ــالميان افزود: چندين ماه اس اس
ــت و برنامه ريزى  ــازمان مديري ــاى بيمه اى و س ــور صندوق ه و با حض
ــت و اميدواريم به برنامه مطلوبى برسيم  ــده اس ــكيل ش ــاتى تش جلس
ــد خارج ــه دارن ــت فعلى ك ــا از وضعي ــاس آن صندوق ه ــر اس ــه ب ك

 شوند.

تاكيد مديرعامل سازمان بازنشستگى كشورى:

سن بازنشستگى اصالح شود

خبر 
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ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــد ب ــبكه هده ــر ش ــى، مدي ــان حلم  احس
ــتفاده  ــيقى اس ــبكه از موس ــن ش ــدى اي ــاى تولي ــه ه در برنام
ــده كه  ــبب ش ــيعه س ــمنى با ش ــرد دش ــوان ك ــود، عن ــى ش نم
ــبكه از ماهواره  ــن ش ــدام به قطع اي ــال 4 بار اق ــمنان تا به ح دش

كنند.
ــت: اين ــبكه هدهد گف ــيس ش ــى در توضيح تاس ــان حلم احس

ــال 92 به مركزيت كشور  ــى آن از س ــبكه كودك كه زبان فارس ش
تاجيكستان تاسيس شد تاكنون به دو زبان عربى و فارسى فعاليت 
ــى هم براى  ــته و اخيرا به مركزيت دفتر لندن به زبان انگليس داش

مسلمانان شيعه دنيا پخش مى شود. 
تا قبل از اين شبكه كودك مسلمان به زبان انگليسى نداشتيم و براى 
اولين بار است كه اين مهم اجرايى مى شود و مسلمانان مى توانند از 

استراليا تا آمريكا روى پنج ماهواره از اين امكان بهره ببرند.
ــهر دوشنبه تاجيكستان گفت:  وى درباره تاسيس اين شبكه در ش
ــى زبان در منطقه  ايران، افغانستان و تاجيكستان سه كشور فارس
هستند كه مركزيت دفتر ما بايد در يكى از اين سه كشور راه اندازى 

مى شد. 
ــى جمهمورى اسالمى ايران راه اندازى شبكه  بر اساس قانون اساس
ــد در ايران  ــبكه ها مى توانن ــت و فقط دفاتر ش در ايران ممنوع اس
ــبكه هدهد اظهار كرد: با بررسى هاى  فعاليت داشته باشند.مدير ش
كارشناسى به اين نتيجه رسيديم كه بين اين سه كشور، تاجيكستان 

براى فعاليت هاى گسترده، امكانات و زمينه بهترى دارد. 
البته اخيرا با سفرى كه به افغانستان داشتيم تدارك تاسيس دفتر 
ــور را هم فراهم كرديم و در حال حاضر دفاتر اين شبكه  در اين كش

در كشورهاى كويت، مصر، عراق، لبنان و انگلستان فعاليت دارند.
ــلمان را ضرورت  ــودكان مس ــبكه براى ك ــيس يك ش حلمى تاس
ــت و افزود: در حوزه كودك بحث هاى اساسى وجود دارد كه  دانس
ــر مى بريم و  بايد مورد توجه قرار بگيرد. ما در عصر تكنولوژى به س
ــل كودك امروز را در ــده نس تنوع و امكاناتى كه بر جهان حاكم ش

ــن خاطر  ــه همي ــت ب ــته اس ــاب گذاش ــيعى از انتخ ــتره وس گس
ــت و نياز  ــكل اس ــيار مش ــرايط فعلى بس ــب در ش ــذب مخاط ج

به برنامه ريزى هوشمندانه دارد.
ــود  ــى خ ــوزه تخصص ــر در ح ــبكه اى اگ ــر ش ــه داد: ه وى ادام
ــن انجام دهد مى تواند مخاطب  ــووليت هايش را به نحو احس مس
ــد. در حال حاضر 23 شبكه كودك به زبان عربى  خود را داشته باش
فعال هستند كه طبق آمار مراكز اطالع رسانى هدهد در رده چهارم 

قراردارد. 
همچنين در شبكه هاى كودك فارسى زبان كه تعداد بسيار كمترى 
دارد از جايگاه قابل قبولى برخوردار هستيم و با توجه به ويژگى هايى 

كه از ابتدا مد نظر داشتيم توانستيم مخاطب مان را پيدا كنيم.

مدير شبكه هدهد:
«هدهد» شبكه اى براى بچه ها است

ــى اش و  ــا ارگ تاريخ ــس را ب ــى بلقي ــهر تاريخ  ش
ــند. اين سكه ها  ــف شده در آن مى شناس سكه هاى كش
ــى از تمدن ــهر رگه هاي ــه در اين ش ــان مى دهد ك نش

قرن دوم تا دوره صفوى وجود داشته است.
ــتانى به نام شهر بلقيس  خراسان شمالى يك شهر باس
ــتى و گلى ايران  دارد كه يكى بزرگ ترين بناهاى خش
است چون بيش از 180 هكتار وسعت دارد و از مجموعه 
آثارى شامل بقاياى ارگ و خندق پيرامون آن، شارستان 
شامل برج و بارو، مقبره شيخ آذرى، ويرانه هاى معروف 
ــفالگرى، آب انبار،  به منار تپه (مسجد جامع)، كوره س
ــا و يك  ــروف به يخدان ه ــاى مع ــرا، بن بازار، كاروانس
ــكيل  ــرقى تش ــيع در نزديك دروازه ش ــتان وس گورس

شده است. 
ــه از آن مانده  ــرى ك ــته  ترين اث ــن و برجس ــالم  تري س
ــت و  ــدود 11 متر اس ــاع ح ــرج به ارتف ــا 29 ب ارگى ب
ــاب  ــتانى ايران به حس ــزرگ  ترين قلعه هاى باس جزو ب

مى آيد. 
ــر  ــفنديار پس ــالمى از اس ــان و جغرافيدانان اس مورخ
ــرده اند. ــهر نام ب ــب به عنوان بنيانگذار اين ش گشتاس

ــه دخل و  ــند، كه هيچ گون ــن و موثق ترين س گوياتري
تصرفى در آن صورت نگرفته و زير نظر حكومت مركزى 
ــال يعنى  ــهر كهن را به مدت 700 س بوده و نام اين ش
ــر حكومت صفوى  ــان تا اواخ ــت ايلخان از زمان حكوم
ــت. به گفته احمد نيك گفتار،  ــكه اس ــته، س زنده داش
ــهر  ــى؛ در اين ش ــهر تاريخ ــن ش ــناس اي ــتان ش باس
ــده كه روى آنها نام اسفراين حك  ــف ش سكه هايى كش

شده است.
ــام احمد  ــى به ن ــتان شناس ــهر تاريخى باس در اين ش
ــد: طبق  ــد، وى مى گوي ــت مى كن ــت گفتار فعالي راس
ــورت واضح  ــفراين به ص ــكه هاى موجود كه واژه اس س
ــخ  ــده و داراى تاري ــرب ش ــكه ض ــت و روى س در پش
ــته تا به  ــهر از گذش ــت مى توان گفت كه نام اين ش اس
ــهر  ــامى در مورد اين ش ــفراين بوده و بقيه اس امروز اس
غير قابل اعتماد است و در مورد نام گذارى اين مجموعه 
ــد بعد از  ــر اين باورن ــزود كه برخى ب به بلقيس بايد اف
ــال 31 هجرى قمرى توسط سپاه  ــفراين در س فتح اس
اسالم و مشابهت ميان اين منطقه از لحاظ آب و هوايى 
ــهر به بلقيس  ــبا(بلقيس) اين ش ــرزمين ملكه س با س
ــوى ــتور مرمت آن از س ــده و برخى نيز دس معروف ش

بلقيس خاتون مادر تيمور گوركانى را علت اين نامگذارى 
مى دانند.

ارگى با 29 برج
ــن مجموعه  ــر اي ــته ترين اث ــه برجس ــس ك ارگ بلقي
ــاحت آن حدود 51800 متر مربع را در بر  ــت؛ مس اس
ــاى مختلف در  ــرج در اندازه ه ــش از 29 ب گرفته و بي
ــدق احاطه  ــو با خن ــده و از هر س گرداگرد آن تعبيه ش

شده است.

مصالح اصلى به كار رفته در ساخت قلعه گل است كه در 
بخش هاى مختلف از خشت، آجر و چوب براى استحكام 

بيشتر استفاده شده است. 
ــك  ــا ي ــمالى ب ــع ش ــى آن در ضل دروازه ورودى اصل
ــخص است كه  ــتان مش ــامدگويى به داخل شارس پيش
ــه صورت تلى  ــتر بخش هاى آن تخريب و ب امروزه بيش
ــت.فضاى داخلى قلعه بر اثر حفارى  از خاك درآمده اس
ــط از اين ارگ  ــده و فق هاى قاچاق به كلى مضطرب ش
ــارى بوده، امروزه  بزرگ كه زمانى داراى فضاهاى معم
ــراف آن باقى مانده  ــاى اط ــرج و بارو و خاكريزه تنها ب

است.
خندقى كه پر شد

با توجه به قرار گرفتن ارگ شهر تاريخى بلقيس اسفراين 
ــمن  ــتان جهت دفاع از حمالت دش در خارج از شهرس
ــتراتژيك مهم دفاعى وجود داشته  ــت يك اس مى بايس
ــه يك خندق  ــور در پيرامون قلع ــد به همين منظ باش
ــال  ــده كه طبق عكس هاى موجود تا س عظيم ايجاد ش
ــروزه بخش هايى  ــر آب بوده اما ام 1362 اين خندق پ
ــرف قرار ــل و تص ــاورزان مورد دخ ــط كش از آن توس

 گرفته است. 
ــامل محالت مختلف شهر مى شود كه  اين مجموعه ش
ــزرگ احاطه  ــا چينه اى ب ــت و گلى ي با يك ديوار خش
ــتان بخش هاى مختلفى  شده است. در محدوده شارس
ــازار، محدوده  ــه منار، ب ــه عبارتند از تپ ــرار گرفته ك ق
ــه و... با توجه به  ــتان، مدرس صنعتى و كارگاهى، قبرس

ــناختى صورت گرفته  ــواهد و كاوش هاى باستان ش ش
ــكه  ــكونت طبق س ــتان، قديم ترين س در بخش شارس
ــتندترين داده باستان شناسى است به مكشوفه كه مس

ــون  ــاره مت ــا اش ــق دارد. ام ــال 191 ه. ق تعل س
ــبت ــانى نس ــه دوره ساس ــت آن را ب ــى قدم تاريخ

 مى دهد.
ــهر بلقيس به  ــمت شارستان ش تپه منار مهم ترين قس
ــفرنامه ها به  ــاب مى آيد كه كتب جغرافيايى و س حس
ــذارده اند.  ــجد و مناره در اين محل صحه گ وجود مس
ــازه هاى ديگرى كه از اين بخش كشف شده عبارتند  س
ــانى- صدراسالم)، صحن  ــتى (ساس از  سازه هاى خش
ــى  ــازه آب ــرش و س ــر ف ــا ورودى آج ــاط دار ب حي

(كاريز).
برج و باروى شارستان تخريب شده است

ــود حصار  ــاى موج ــا و عكس ه ــه ه ــه به نقش با توج
ــى بالغ بر  ــه و طول ــه دوره صفوي ــوط ب ــتان مرب شارس
پنــــج كيلومتر و ضخامت ديوار آن در برخى نقاط به 
ــرج دفاعى اطراف  ــد و تقريبا70 ب هفـــت متر مى رس
ــار دروازه در چهار جهت  ــه چه ــهر را احاطه كرده ك ش
اصلى داشته اما متاسفانه بخش عمده اى ازر برج و باروى 
ــاورزان تخريب شده و تنها بخش  شارستان توسط كش
كمى از آن خصوصا در جنوب و جنوب شرقى و غرب به 

جا مانده است.
بقعه حمزه بن على ملك آذرى اسفراينى (شيخ آذرى)، 
ــت  ــاعر و عارف قرن نهم هجرى، يكى از بناهايى اس ش

ــفراين قرار  ــى بلقيس اس ــهر تاريخ كه در محدوده ش
ــهر تاريخى  ــى از مجموعه ش ــوان بخش گرفته و به عن
ــت آثار ملى به ثبت رسيده  ــفراين در فهرس بلقيس اس

است. 
ــال  ــات و مرمت، اين بنا در س پس از تهيه طرح مطالع
ــال  ــت و در آذرماه همان س ــور كامل مرم 1390 به ط

افتتاح شد. 
ــاى موجود  ــق عكس ه ــا طب ــرقى اين بن ــع ش در ضل
ــكل وجود دارد  ــتطيل ش ــاختار مس بقايايى از يك س
ــت.يكى از  ــيخ آذرى اس ــه ش ــاال مدرس ــه احتم ك
ــتان  ــومين فصل كاوش در شارس ــن نتايج س مهم تري
ــفالگرى متعلق به  ــوره س ــف يك ك ــهر بلقيس كش ش
ــت كه داراى  ــم هـجرى قمرى اس نيمه دوم قرن شش
ــدان در بخش تحتانى،  بخش هاى مختلفى چون، آتش
ــفال، سكوى پخت  ــتن س تاقچه هايى به منظور گذاش
ــراى پخت و  ــفال ب ــازى و چيدن س به منظور آماده س
ــازه هاى ايجاد مى شده  گنبد كه بر روى تمامى اين س

است.
ــت  ــفالگرى به دس ــفالگرى اولين كوره س اين كوره س
آمده از شهر تاريخى بلقيس و محدوده خراسان شمالى 
ــفال هاى لعاب دار با  ــت كه از آن به منظور پخت س اس
ــى گرفته  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــروزه اى م ــاب في لع

است.
آب انبار ضلع جنوبى شارستان

ــى به منظور پى گردى  ــتان شناس طى كاوش هاى باس
ــازى  ــراى مرمت و خواناس ــهر ب ديوار حصار جنوبى ش
ــك آب انبار، دقيقا  ــه، بقايايى از ي بخش هاى فروريخت
ــده بود  ــوار دوره صفويه كه تخريب ش ــاختار دي زير س
ــردر  ــوفه عبارتند از: 1ـ  س ــد كه آثار مكش ــف ش كش

2ـ   راه پله 3ـ   مخزن
تاريخ ساخت يخدان ها مشخص نيست

ــرب ارگ  ــرى غ ــه 700 مت ــه در فاصل ــن مجموع اي
ــتاى  ــيه جنوبى روس ــهر تاريخى بلقيس و در حاش ش
ــتا قرار  ــاورزى اين روس ــقان در ميانه اراضى كش جوش

دارد.
ــت ولى به  ــخص نيس ــاخت اين بنا دقيقا مش تاريخ س
ــكونت در  ــر س ــاى متاخ ــد در دوره ه ــى رس ــر م نظ
ــد در دل  ــت كن ــاى دس ــازه ه ــس اين س ــهر بلقي ش
ــايد  ــك بناى قديمى تر كه قدمت آن را ش خرابه هاى ي
ــبت داد، ايجاد  ــيس ارگ نس ــا تاس ــان ب بتوان همزم

شده است.
با توجه به اينكه بنا در فاصله بسيار نزديكى از محدوده 
شهر تاريخى بلقيس اسفراين قرار گرفته به نظر مى رسد 
ــوده و كامال به  ــهر ب ــته اى از اين ش ــا جزء وابس اين بن
ــوان مجموعه اى از  ــاط به عن ــت. اين رب آن مرتبط اس
ــير جاده تاريخى گرگان به  رباط هايى است كه در مس

نيشابور قرار داشته اند.

خبر  خبر 

ــانه ها در زمينه كتاب تنها به حاشيه  ــگر ادبى گفت: رس يك پژوهش
مى پردازند و پدرخوانده ها هم مثل بختك روى ادبيات افتاده اند؛ البته 

شبكه هاى مجازى، كمى كمبود رسانه هاى كتاب را جبران كرده اند.
ــانه ها بر كتاب اظهار كرد: پرداختن  ــريفى درباره تاثير رس فيض ش
ــيار تاثيرگذار است، اما متاسفانه  به كتاب به صورت تبليغ و نقد بس
در حال حاضر رسانه هاى ايران بسيار كم به كتاب مى پردازند. درباره 
خود من تنها در مواردى كه خبرنگاران شعر مى گويند و از اين طريق با 

من آشنايى دارند، آثارم را معرفى مى كنند.
او با بيان اين كه رسانه ها درباره كتاب تنها به حاشيه مى پردازند، اظهار 
كرد: متاسفانه بيشتر رسانه ها به مسائل حاشيه اى بيشتر مى پردازند؛ 
ــعر زمان ما» در 12 جلد منتشر  به عنوان نمونه زمانى كه كتاب «ش
شد، بيشتر در موج هاى خبرى به اين مساله مى پرداختند كه شهريار 
شعر «على اى هماى رحمت» را از شاعر ديگرى سرقت كرده است. 
يا مثال به اين پرداخته مى شود كه استاد شفيعى  كدكنى درباره نيما 
ــار نيما كار خودش  ــتاد خانلرى بوده و برخى آث گفته كه متاثر از اس
نيست. اين حرف ها خيلى جدى نيستند، زيرا خود استاد هم از لفظ 
ــانه ها بيشتر به حواشى  ــتفاده كرده است. در واقع در رس احتماال اس
مى پردازند تا اصل ادبيات.اين شاعر درباره تاثير رسانه ها بر شناخته 
شدن مولفان و مترجمان بيان كرد: من كه حدود بيست و چند كتاب 
ــهرم (شيراز) مرا  ــگاه ها دارم، بعضى از روزنامه هاى ش در اكثر نمايش
ــور كرده اند. نه تنها من بلكه همه بچه هايى كه مولف و مترجم  سانس
هستند بايد دور از نگاه خاص معرفى شوند. در تهران من را بهتر از شهر 
خودم مى شناسند. دليل اين مساله فعاليت رسانه هاست. اگر رسانه ها 
ــوزانه كار مى كنند  پرشتاب تر و متعهدتر كار كنند، افرادى كه دلس
شناخته مى شوند.او پرداختن جناحى به كتاب را آفت دانست و بيان 
كرد: پرداختن جناحى به حدى مى رسد كه برخى از روزنامه ها حتى 
به آثار من نمى پردازند اما از من مطلب مى خواهند. بعضى از روزنامه ها 
حاضر نيستند از شاعران و نويسندگانى كه با آن ها زاويه دارند، نامى 
بياورند.شريفى همچنين افزود: متاسفانه مشكل زياد است اما نمى دانم 
ــوب  ــم و اين معضل بزرگى براى جامعه ادبى ما محس چطور گله كن
ــود. راديو و تلويزيون هم همچون رسانه هاى مكتوب كم كارى  مى ش
مى كنند. واقعا تا امروز با يكى چون من تماس نگرفته اند. يك بار چند 
ــال پيش يكى از راديو درباره آثارم با من صحبت كرد. بعد از آن نه  س
خودم آن مصاحبه را شنيدم و نه تاثيرش را در جامعه ديدم.اين منتقد 
ــانه ها فضاى خبرى خود را مساوى و  ادبى همچنين متذكر شد: رس
عادالنه تقسيم نمى كنند. نويسندگان و شاعرانى كه مستقل كار كرده 
و در عرصه هاى سياسى و اجتماعى از طيف خاصى حمايت نمى كنند، 

هيچ تريبونى براى نمود پيدا كردن ندارند.
او همچنين گفت: اين كار عادالنه نيست زيرا اكثر نويسندگان، شاعران 
ــتند و با جوهر هنر و ادبيات سر و كار  و مترجمان ما سياسى كار نيس
دارند؛ اما صاحبان رسانه ها بيشتر آثار همراهان و دوستان خودشان را 
منتشر مى كنند. به عنوان نمونه افرادى كه جزو حوزه هنرى هستند 

تنها كار دوستان خودشان را پوشش مى دهند.

ــى درباره ى  ــتراليا توضيحات ــاى ايرانى اس ــنواره فيلم ه مدير جش
ــيه هاى  فعاليت هايش در زمينه عرضه فيلم هاى ايرانى و برخى حاش
ــه فرهنگى ــه مديريت موسس ــن ميالدى ك ــده داد.آرمي مطرح ش

 «دريچه سينما» را هم برعهده دارد، درباره ى فعاليت هاى اين موسسه 
توضيح داد:«دريچه سينما» يك موسسه مستقل فرهنگى است كه 
پخش فيلم هاى ايرانى در خارج از ايران به ويژه در استراليا و آمريكا را 
به عهده دارد. اين موسسه در سال 2014 و با هدف اصلى معرفى بهتر 
سينماى ايران در خارج از كشور و پخش و نمايش توليدات داخلى براى 
مخاطبان ايرانى خارج از كشور و دوستداران غير ايرانى سينماى ايران 
تاسيس شده است.او يادآور شد: تا كنون فيلم هايى همچون «نهنگ 
ــهاى» 2، «در دنياى تو ساعت چند  ــهر موش عنبر»، «قصه ها»، «ش
است؟»، «استراحت مطلق»، «ملبورن» و ... را در شهرهاى مختلف 
آمريكا و استراليا از جمله واشنگتن دى-سى، لس آنجلس، بوستون، 
هيوستون، سيدنى، ملبورن، بريزبن، آداليد، پرت و... به اكران عمومى 
در آورده ايم كه اين اكران ها با استقبال بسيار خوب مخاطبان نيز همراه 
بوده است.ميالدى معتقد است: اين اولين بار است كه موسسه اى به 
ــكل حرفه اى روى اكران خارجى فيلم هاى ايرانى سرمايه گذارى  ش
مى كند و اميدواريم با حمايت پخش كنندگان و تهيه كنندگان داخلى 
ــترش دهيم. اين كار  بتوانيم اين ظرفيت را در آينده هرچه بهتر گس
ــينماى ايران در خارج از كشور  ــتداران س نه تنها فرصتى براى دوس
فراهم مى كند كه توليدات داخلى را با كمترين فاصله از زمان اكران 
ــا كنند، بلكه موقعيتى براى  فيلم ها در ايران روى پرده بزرگ تماش
ــود را بيرون از  ــازان ايرانى به وجود مى آورد كه فيلم هاى خ فيلم س
فضاى جشنواره هاى جهانى به مخاطبين شان عرضه كنند. همچنين 
نياز به دانلود غير قانونى كه عمده ترين دليل آن عدم امكان دسترسى 
مخاطب ايرانى خارج از كشور به منابع معتبر عرضه فيلم است را كاهش 
ــيار خوبى از  مى دهد.او ادامه داد: در طى اين مدت بازخوردهاى بس

مخاطبين داشته ايم كه اين ما را در ادامه اين مسير اميدوار مى كند.
مديريت موسسه فرهنگى «دريچه سينما» در پايان خاطرنشان كرد: 
ــال فيلم به جشنواره هاى خارجى  چندى پيش خبرى مبنى بر ارس
ــركتى به نام دريچه سينما  ــط ش تنها با پرداخت ده هزار تومان توس
در رسانه ها اعالم شد. در آن زمان من درگير و دار برگزارى پنجمين 
جشنواره فيلم هاى ايرانى در استراليا بودم و توجهى به اين شايعات 
ــتان سينمايى  نكردم ولى پس از چند هفته جزئياتى از طريق دوس
ايران به من منتقل شد، مبنى بر اينكه «دريچه سينما» و شخص بنده 
بنيانگزار اين سامانه مجازى هستيم. پس از پيگيرى هاى ما مشخص 
شد كه وب سايت مورد نظر از اسم ما براى معرفى خود استفاده كرده 
است در حالى كه آدرس وب سايتشان واژه ديگرى (Cineport) به 
زبان انگليسى است. بنده از طريق اين رسانه اعالم مى كنم كه موسسه 
ــده «دريچه سينما» و با همين نام در زبان  ما تنها با آرم و لگو ثبت ش
انگليسى (Daricheh Cinema) در داخل و خارج از ايران فعاليت 
دارد و هيچ نماينده ديگرى چه در ايران و چه در خارج از ايران و تحت 

هيچ نام ديگرى ندارد.

فيض شريفى:
پدرخوانده ها مثل بختك 

روى ادبيات افتاده اند!

آرش ميالدى مطرح كرد:
تالش براى عرضه مناسب

 فيلم هاى ايرانى در استراليا

به همت سازمان اوقاف صورت گرفت؛
برگزارى 150 دوره تربيت مربى حفظ قرآن
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ــازمان اوقاف از سال 1391 آغاز  مركز تربيت مربى حفظ قرآن كريم س
به كار كرد. اين مركز با برگزارى بيش از 150 دوره مقدماتى و تكميلى 

تاكنون 5 هزار مربى حفظ قرآن كريم تربيت كرده است.
 مركز تربيت مربى قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه پس از مطالبه 
ــت 10 ميليون حافظ قرآن كريم آغاز  مقام معظم رهبرى مبنى بر تربي
به كار كرد، چرا كه براى تحقق اين مطالبه معظم له بايد نيروى انسانى 
ــد افراد را به حفظ  ــود تا آن ها با برنامه ريزى بتوانن كارآمد نيز تربيت ش

قرآن كريم تشويق كنند.
ــتعد و  ــايى و جذب حافظان مس ــال 1391 با هدف شناس اين مركز س
عالقه مند، تربيت مربيان كارآمد و نشر و گسترش فرهنگ و معارف قرآن 
ــد و تاكنون با برگزارى دوره هاى مختلف  كريم در استان قم تاسيس ش
ــطح مقدماتى و تكميلى اقدام به تربيت مربيان حفظ قرآن كريم  در س

كرده است.
حجت االسالم سيدكاظم موسوى، دبير طرح ملى تربيت حافظان قرآن 
ــش از 150 دوره  ــاره به برگزارى بي ــازمان اوقاف و امورخيريه، با اش س
ــت: از ابتداى فعاليت مركز تربيت مربى  مقدماتى و تكميلى اظهار داش
حفظ قرآن كريم در استان قم، بيش از 130 دوره مقدماتى و حدود 25 

دوره تكميلى برگزار و در اين دوره ها افراد توانمند بسيارى شناسايى و 
تربيت شده  است.

ــت مربى حفظ  ــدت فعاليت مركز تربي ــان اينكه تاكنون در م وى با بي
قرآن كريم سازمان اوقاف حدود 5 هزار نفر از افراد واجد شرايط به حضور 
ــركت در اين  ــت آموزش  قرار گرفتند، گفت: براى ش در اين دوره ها تح
ــرايطى همچون حفظ  ــود، ش دوره ها كه به صورت رايگان برگزار مى ش
ــم، تعهد به حضور  ــوردارى از مدرك ديپل حداقل 5 جزء از قرآن، برخ
ــده  ــركت در آزمون غير حضورى در نظر گرفته ش منظم در دوره و ش
ــته و  ــت كه تاكنون حدود 5 هزار نفر در اين دوره ها حضورى شايس اس

فعال داشته اند.
ــاره به اينكه  ــازمان اوقاف با اش دبير طرح ملى تربيت حافظان قرآن س
ــدند در  ــب حد نصاب نمره ش ــن دوره ها موفق به كس افرادى كه در اي
استان هاى خود اقدام به برگزارى دوره هاى حفظ مى كنند، خاطر نشان 
كرد: مركز تربيت مربى حفظ سازمان اوقاف به منظور مديريت دوره ها 
تربيت مربى حفظ قرآن كريم در استان ها و تامين استادان مورد نياز در 
استان ها فعاليت خود را آغاز كرده تا بتواند از اين طريق گامى به سوى 

تحقق مطالبات قرآنى رهبر معظم انقالب اسالمى بردارد.

ــار به دبيرخانه  ــال آث ــر از 20 روز به پايان مهلت ارس در حالى كه كمت
مسابقه فيلم سازى نور ابن هيثم باقيمانده، تاكنون بيش از دو هزار فيلم 

به دبيرخانه جايزه مصطفى (ص) ارسال شده است.
تعداد آثار رسيده به دبيرخانه مسابقه فيلم سازى نور ابن هيثم به دو هزار 
اثر رسيد. اين در حالى است كه هر فيلم شركت كرده در اين مسابقه با 
مشاركت دست كم دو دانش آموز و به صورت گروهى ساخته شده است. 
ــركت كرده در اين مسابقه به بيش از 4  از اين رو تعداد دانش آموزان ش

هزار نفر مى رسد.
همچنين مدارس و پژوهش سراهاى سراسر كشور نيز استقبال خوبى 
از اين مسابقه فيلمسازى ميان دانش آموزان نشان داده اند. بدين ترتيب 
ــراى فارابى از داراب  ــيراز با 351، پژوهشس ــراى رازى از ش پژوهشس
ــترين  ــت با 10 گروه بيش ــى روحانى از مرودش با 12 و مجتمع آموزش
ــابقه فيلمسازى  ــركت در مس تعداد گروه هاى دانش آموزى را براى ش

نور ابن هيثم معرفى كرده اند.
اين مسابقه زير نظر معاونت علمى-فناورى رياست جمهورى و به عنوان 
ــى (ص) فيلم هاى كوتاه يك  يكى از بخش هاى دبيرخانه جايزه مصطف
دقيقه اى دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم درباره موضوعات علوم 
ــى و كاربرد نور را در گروه هاى دو يا سه نفره دريافت  بينايى، نور شناس

ــى، ميزان  كرده و به داورى مى گذارد.جذابيت و زيبايى، قابليت آموزش
علمى بودن، خالقيت، ميزان نقش و تالش دانش آموزان، تكرارپذيرى 
توسط ديگران از جمله معيارهاى ارزيابى آثار شركت كنندگان عنوان 

شده است.
ــركت كنندگان در پايگاه  ــاهده وضعيت و آمار ش همچنين امكان مش
 WWW. MUSTAFAPRIZE. ــانى اينترنتى اين مسابقه به نش

ORG وجود دارد.
اعطاى 100 سكه بهار آزادى به 100 فيلم بر تر، اعطاى لوح تقدير بنياد 
ــر، معرفى 20 فيلم  ــازنده 20 فيلم بر ت ملى نخبگان به دانش آموزان س
ــوز، اهداى 20  ــازندگان آن ها در برنامه  هاى تلويزيونى فن آم بر تر و س
مجموعه تجهيزات آزمايشگاهى، به ارزش مجموع 100 ميليون تومان 
ــرا كه بيش ترين مجموع امتيازات  به تعداد 10 مدرسه و 10 پژوهشس
فيلم هاى ساخته شده را كسب كنند، به عنوان جوايز مسابقه فيلمسازى 

نور ابن هيثم در نظر گرفته شده است.
ــكو) سال 2015  ــازمان علمى، فرهنگى، تربيتى ملل متحد (يونس س
ــت، اين بزرگداشت به  ــال نور معرفى كرده اس (1394) را به عنوان س
واسطه هزارمين سال انتشار كتاب المناظِر ابن هيثم، دانشمند مسلمان 

اتفاق افتاده است.

ثبت نام 2000 اثر 
براى شركت در مسابقه فيلمسازى نور ابن هيثم
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تازه ترين يافته هاى «بلقيس» ؛ 

شهرى كه هنوز سكه هايش خريدار دارد
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اخباركوتاه خبر

ــته ــال گذش ــال و بختيارى گفت: در س ــازى چهارمح مديركل راه و شهرس
ــده و همچنين در حوزه مديريت  ــتان احداث ش  110 كيلومتر بزرگراه در اس
اجرايى در 2 سال اخير 241 هزار متر مربع ساختمان  دولتى ساخته شده است،

قاسم قاسمى در نشست شوراى ادارى به احداث بزرگراه ها اشاره كرد و گفت: 
ــته 110 كيلومتر بزرگراه در استان احداث شده است كه تا پايان  در سال گذش

سال جارى 20 كيلومتر به اين آمار اضافه مى شود.
ــاره به ساخت  ــتان چهارمحال و بختيارى با اش ــازى اس مديركل راه و شهرس
ــهركرد، گفت: در حوزه مديريت اجرايى در 2 سال اخير  فرهنگسراى بزرگ ش

241 هزار متر مربع ساختمان هاى دولتى ساخته شده است.
ــتان آسفالت شده است و  ــال جارى 280 كيلومتر جاده در اس وى افزود: در س
اميدواريم كه تا پايان سال جارى 270 كيلومتر ديگر از جاده هاى استان روكش 
آسفالت شوند. مديركل راه و شهرسازى استان بازگشايى امتداد خيابان كاشانى 
و شروع به كار عمليات چند تونل در استان از ديگر فعاليت هاى اين اداره دانست 
و گفت: در سال جارى شاهد افزايش 12 درصدى اعتبارات اين استان هستيم 

كه كمك به سزايى در اجرايى كردن طرح هاى راه و شهرسازى داشته است.
وى افزود: در استان 156 پيچ خطرناك وجود داشته است كه مورد بررسى قرار 

گرفته و در دو سال اخير مشكالت شان رفع شده است.
مديركل راه و شهرسازى استان چهارمحال و بختيارى اضافه كرد: تا پايان سال 

جارى 20 كيلومتر به بزرگراه هاى استان افزوده مى شود.
قاسمى،  از كسب مقام دومى در كاهش تلفات ناشى از حوادث رانندگى در كشور 

خبر داد و گفت: اميدواريم اين آمار بيش از پيش روند كاهشى داشته باشد.

مدير كل امور مالياتى استان چهار محال و بختيارى گفت: ماليات منبع خوبى 
ــت. بهادر بهمنى در جلسه ستاد  براى جبران بخشى از هزينه هاى عمومى اس
تسهيل و رفع موانع توليد استان، با اشاره به اهميت پرداخت ماليات، اظهار كرد: 
به منظور رفع مشكالت موديان مالياتى جلسات حل اختالف در استان برگزار 

مى شود كه تاكنون روند خوبى داشته است. 
وى با اشاره به مزيت هاى پرداخت ماليات در جامعه، افزود: ماليات منبع خوبى 

براى جبران بخشى از هزينه هاى عمومى است.
ــال هاى اخير ارائه  ــراى طرح جامع مالياتى گفت: در س بهمنى، با تاكيد براج
اظهارنامه هاى مالياتى به صورت اينترنتى انجام مى گيرد كه تاثير بسزايى در 

ارائه خدمت به موديان مالياتى داشته است.
وى از اجرايى شدن 100 درصد نوسازى ساختمان اداره كل امورمالياتى خبر 
داد و خاطر نشان كرد: در سال گذشته 80 ميليارد ريال اعتبار براى ساخت و 
نوسازى ادارات امور مالياتى استان تخصيص يافت كه تاثير به سزايى در اجراى 

طرح نوسازى و ساخت داشته است.

ــتارگاه دام  ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: كش ــكى اس مدير كل دامپزش
صنعتى در شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختيارى احداث مى شود. 
ــتارگاه دام صنعتى در شهرستان  ــاره به اينكه كش عبدالمحمد نجاتى، با اش
ــود، عنوان كرد: اين كشتارگاه با سرمايه گذارى بخش  شهركرد احداث مى ش
ــتان  ــهر شهرس ــاورزى در منطقه فرخ ش خصوصى و حمايت هاى جهاد كش

شهركرد ساخته مى شود.
ــتارگاه دام يكى از مجهزترين كشتارگاه هاى صنعتى است  وى افزود: اين كش
ــود و قصاب هاى شهرستان شهركرد  ــتان ساخته مى ش كه در اين منطقه اس
ــتفاده كنند و با بهره بردارى از اين كشتارگاه  ــتارگاه اس مى توانند از اين كش
ــتارگاه هاى ديگر توسط قصابان حل مى شود.  مشكل طى مسافت زياد به كش
مدير كل دامپزشكى استان چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: اين كشتارگاه با 
اعتبار بيش از 35 ميليارد ريال در بخش فرخ شهر شهرستان شهركرد در حال 

ساخت است و به زودى به بهره بردارى مى رسد.
وى عنوان كرد: بهره گرفتن ازكشتارگاه هاى صنعتى براى ذبح دام نقش مهمى 
در ارائه گوشت كامال بهداشتى با كيفيت مطلوب به مردم دارد و بايد تالش كرد 

كه ذبح تمام دام ها در كشتارگاه ها انجام شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى گفت: قصابى هاى داخل  مدير كل دامپزشكى اس
روستاهاى استان نيز بايد از كشتارگاه براى ذبح دام استفاده كنند و نبايد در 
محل مغازه خود اقدام به ذبح دام بكنند چرا كه موجب آلودگى محيط زيست 

مى شود و ذبخ دام بهداشتى نيست.

ــارى از اعزام  ــال و بختي ــارت چهارمح ــازمان صنعت معدن و تج رييس س
ــه كربالى  ــينى ب ــران پياده اربعين حس ــراى زائ ــى صلواتى ب كاروان نانواي
ــن كاروان 20 نانوا  ــت: در اي ــى، اظهار داش ــيد نعيم امام ــى خبر داد. س معل
ــده  ــزان آرد مصرفى پيش بينى ش ــيار و مي ــتگاه نانوايى س ــدادى دس با تع

اعزام شدند.
ــب عزاداران  ــال با ايجاد و راه اندازى موك ــتان، امس وى گفت: مردم اين اس
قمر بنى هاشم عليه السالم چهارمحال و بختيارى، به 200هزار نفر از عزاداران 
و زائران حسينى در اربعين در سفر به عراق، خدمت رسانى مى كنند و كاروان 

نانوايى نيز در همين راستا است.
«موكب» به معناى هيات عزادارى است و در موكب هاى كربال از زوار عزادار 

پذيرايى صلواتى مى كنند. 
ــينى اربعين  ــتان چهارمحال و بختيارى به 200 هزار نفر از عزاداران حس اس

امسال خدمت رسانى مى كند.
خادمان زائران حسينى در موكب قمر بنى هاشم عليه السالم، به مدت 21روز 

در اين موكب مستقر و به زائران خدمت رسانى مى كنند.

احداث 110 كيلومتر بزرگراه و ساخت 
241 هزار مترمربع ساختمان  دولتى

ماليات، منبعى براى جبران بخشى
 از هزينه هاى عمومى

مدير كل دامپزشكى استان :
احداث كشتارگاه دام صنعتى در شهركرد

نانوايان چهارمحال و بختيارى براى 
پخت نان صلواتى، عازم كربال شدند

ــوراى  ــارى در ش ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــت آب  ــه كيفي ــان اينك ــا بي ــتان ب ادارى اس
ــهرها از جمله شهركرد در هنگام آشاميدنى در ش
بارندگى بايد حفظ  و از كدورت آب بايد جلوگيرى 
ــاهده  ــى اوقات مش ــت: بعض ــار داش ــود، اظه ش
ــاميدنى  ــى آب آش ــگام بارندگ ــده در هن ش
ــت كه بايد شركت آب و فاضالب  شهركرد كدر اس
ــگام بارندگى  ــدن آب در هن ــدر ش ــهرى از ك ش

جلوگيرى كند.
ــعه و  ــزود: توس ــتكى اف ــليمانى دش ــم س قاس
ــتان چهارمحال و بختيارى نيازمند  ــرفت اس پيش
ــدگان مردم  ــران، نماين ــردم، همه مدي وحدت م
ــت و بايد تالش كرد اين  ــتان اس ــووالن اس و مس
ــچ گونه  ــدون هي ــود و بايد ب ــظ ش ــدت حف وح
ــعه استان  ــخصى در مسير توس ــليقه ش اعمال س

گام برداشت.
وى عنوان كرد: چهارمحال و بختيارى ظرفيت ها 
و پتانسيل هاى بسيارى دارد كه بايد با تالش همه 
جانبه، همه اين ظرفيت ها را در مسير توسعه مورد 

بهره بردارى قرار داد.
ــه داد:  ــارى ادام ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
چهارمحال و بختيارى امسال يكى از استان هايى 

است كه در عراق از زائران كربال در مراسم اربعين 
ــير زائران  پذيرايى مى كند كه يك موكب در مس
كربال ايجاد مى كند و از 200 هزار نفر زائر پذيرايى 

مى كند.
وى عنوان كرد: اعزام زائران كربال در مراسم اربعين 
ــد به بهترين  ــتان چهارمحال و بختيارى باي از اس
شكل انجام شود و همه زائران بايد ويزا و گذرنامه 

داشته باشند.
شش كاروان، مسـووليت اعزام زائران كربال 
از اسـتان چهارمحال و بختيارى را بر عهده 

دارند.
ــال  ــتان چهارمح ــارت اس ــج و زي ــر كل ح مدي
ــت: ثبت  ــت گف ــن نشس ــز در اي ــارى ني و بختي
ــات در اربعين  ــات عالي ــران به عتب ــزام زائ نام اع
ــايت حج و زيارت انجام  حسينى فقط از طريق س

مى شود.
ــش كاروان  ــرد: ش ــوان ك ــى عن ــف آقابزرگ يوس
مسووليت اعزام زائران كربال از استان چهارمحال و 

بختيارى را بر عهده دارند.
ــران تا چهارم  ــان ثبت نام زائ ــوان كرد: زم وى عن

آذرماه است.
ــال  ــتان چهارمح ــارت اس ــج و زي ــر كل ح مدي

ــال و  ــتان چهارمح ــه داد: اس ــارى ادام و بختي
ــى زائران  ــراى پذيراي ــب ب ــك موك ــارى ي بختي
ــم  ــاده رودى مردم در مراس ــير پي ــال در مس كرب
ــه مند  ــردم عالق ــد كه م ــاد مى كن ــن ايج اربعي
ــدى به اين موكب  مى توانند از طريق پرداخت نق

كمك كنند.
دولت بر رفع مشكالت بين دستگاه ها تاكيد 

دارد
ــتاندارى چهارمحال و  ــوول حوزه بازرسى اس مس
ــت گفت: مسووليت ها  بختيارى نيز در اين نشس
ــووالن به مردم است و بايد  راهى براى خدمت مس

در اين مسير با دقت كار كرد.
قدراهللا رييسى عنوان كرد: بايد به مسائل حقوقى 
ــريفات كارها كم كنيم و  بيشتر توجه شود و از تش
ــاد  ــيت ايج ــه حساس ــد ك ــورى نباش ــن ط اي

شود.
ــكالت بين  ــع مش ــر رف ــت ب ــه داد: دول وى ادام
ــر اجرايى  ــه بايد اين ام ــتگاه ها تاكيد دارد ك دس

شود.
ــه كارهاى  ــع طبيعى بايد ب ــوان كرد: مناب وى عن
ــرعت  ــا يا رد آنها س ــژه دادن مجوزه ــه وي خود ب

ببخشد.

اخطار اجرايى
8/609 كالســه:19/94 به موجب راى شــماره 282 تاريخ 94/5/11حوزه 42 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
شهرام ضيائى جزى فرزند حســينعلى شغل آزاد به نشــانى مجهول المكان  
محكوم اســت به  پرداخت 30/000/000 ريــال بابت اصل خواســته و مبلغ 
250/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 92/12/19 در حق خواهان شمسى زندى فرزند على شغل خانه دار 
به نشانى : خ آزادى دروازه شيراز خ فارابى شــمالى كوچه 21 پالك 34 ونيز 
پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم 
نمايد.م الف: 22965 شعبه 42 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايى
8/608 كالســه418/94: به موجب راى شــماره 935 تاريخ 94/05/28حوزه 
اول  شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه مرتضى مرتضى بگى به نشانى مجهول المكان  محكوم است به  استرداد 
جهزيه طبق ليست مضبوط پرونده در حق خواهان  رضوان خاقانى با وكالت 
محمد على بذرافشان فرزند حســين به نشانى خ نظر شرقى جنب تاالر انديشه 
ساختمان 151 ط 2و نيم عشر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 22966 شعبه اول مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/607 كالسه:507/94  به موجب راى شماره318/94  تاريخ 94/05/11حوزه 
41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
مجيد كريميان فرزند عبداله شــغل آزاد به نشانى مجهول المكان  محكوم است 
به پرداخت مبلغ 14/700/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى 80/000 ريال بابت نشــر آگهى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سر رســيد 84/02/15 در حق خواهان  شركت ســهامى پخش البرز 
به شــماره ثبت 20895 به مديريت 1- مرادى 2- اميــرى 3- ميرزاى كوچك 
شيرازى 4- شيبانى به نشــانى : تهران خ حافظ بين جمهورى و نوفل لوگ تو 
شــماره 343 و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و نيم عشر حق االجرا در 
حق اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهــد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 22977 

شعبه 41 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
اجرائيه

8 شــماره اجراييــه: 9410420361700248 شــماره پرونــده:  /613
9309980361700601 بايگانى شــعبه:930610  بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شــماره مربوطه 9410090361702094 و شــماره دادنامه 
غيابى 9309970361701420 محكوم عليهما فاطمه رامى فرزند هوشــنگ به 
نشانى خ برازنده ميدان برازنده مجتمع ادارى زنده رود ط اول و عادل چرومى 
فرزند بارونى به نشانى شاهين شــهر خ عطار فرعى 6مجتمع امان 5 متضامنا 
محكوم هستند به : پرداخت مبلغ 99/200/000 ايال بابت اصل خواسته ( قرارداد 
تسهيالت مضاربه مورخ 91/10/30 ) و نيز هزينه دادرسى (3 درصد محكوم 

به ) طبق تعرفه وخســارت تاخير تاديه قراردادى از زمان تقديم دادخواســت 
(93/5/25 ) لغايت هنگام پرداخت از قرار ســاليانه 30 درصد در حق  خواهان 
مديريت شعب پست بانك اصفهان به مديريت حميدرضا عليكريمى به نشانى 
خ محتشــم كاشــانى نبش كيوان ونيز پرداخت حق االجراى دولتــى به مبلغ 
(5/108/800 ) ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابــالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالى معرفى كند كه اجرا 
حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را 
به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد.4-عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد 
به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجــراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائيد.م الف:  23026 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان
اجرائيه

8 شــماره اجراييــه: 9410426825300194 شــماره پرونــده:  /612
9409986825300103 بايگانى شــعبه:940131  بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409976825300520 
محكوم عليه 1- مرتضى مطاع فرزند محمود به نشــانى ميدان آزادى خ هزار 
جريب ك آزادگان پ 39محكوم اســت به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت 
وجه كالهبردارى شده به مبلغ 15/000/000 ريال از تاريخ 84/12/03 تا زمان 
رد اصل مال در حق محكوم له احمــد حاتميان دارانى فرزند على به نشــانى 
شهرستان برخوار خورزوق شهرك سيمرغ بلوار عالمه مجلسى خ فردوسى 
بلوار عالمه بانو امين پ 28و پرداخت حق االجرا پس از محاسبه خسارت تاخير 
تاديه وصول گردد. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابــالغ اجرائيه:1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم 
كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از 
دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال 
كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى 
و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:  23052 

مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجرائيه

8 شــماره اجراييــه: 9410426825300209 شــماره پرونــده:  /611
9409986825300120 بايگانى شــعبه:940150  بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409976825300664 
محكوم عليه 1- اصغر كاشى به نشانى اصفهان، بزرگراه خيام خ ميرزا طاهر 
بعد از كالنترى نبش كوى حميد كاظمى 95 پالك 1 . 2- مرتضى مطاع به نشانى 
خ ميرزا طاهر بعد از كالنترى نبش كوى حميد كاظمى 95 پالك 1 محكوم است 
به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى شده به مبلغ فوق از 
تاريخ 84/8/21 تا زمــان رد اصل مال در حق محكوم له معصومه موســوى 
فرزند على به نشانى خ كاوه، خ جابر انصارى، خ عارف، بن بست نيكان، پ 25 
، زنگ اول پرداخت حق االجرا نيز پس از محاسبه خسارت تاخير تاديه توسط 
اجرا وصول خواهد شد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 

از ابالغ اجرائيه ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صــورت خالف واقع از 
دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال 
كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى 
و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:  23053 

مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجرائيه

8 شــماره اجراييــه: 9410426825300196 شــماره پرونــده:  /610
9309986825300079 بايگانى شــعبه:930079  بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409976825300323 
محكوم عليهما 1- داود كشــاورز هفدانى فرزند حســين شهرستان اصفهان، 
خ الله خ بعثت ك فدائيان پ 81. 2- مهدى كرباســى فرزند رســول به نشانى 
اصفهان، چهارراه آبشار نرسده به روســتاى زيار روستاى پيله وران سمت 
راست روستاى ازيران بعد از آموزشگاه فخارى ك رازى جنب سوپر ماركت 
داريوش آخر ك سمت راســت پ 84.  محكوم اند به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه و 
ارزش واقعى چك بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول بر اساس 
شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اســالمى كه پس از محاسبه از طريق 
اجراى احكام مدنى وصول خواهد گرديد و پرداخت كليه خســارات دادرسى 
وفق مقررات در حق محكوم له عباس رحيمى فرزند محمد به نشانى اصفهان، 
بهارستان فاز 2 ارديبهشت غربى چهارراه فرزانگان خ مهرداد اول مجتمع 108 
واحدى پاسارگاد به وكالت تيمور مهدى پور فرزند اسحاق به نشانى اصفهان، 
چهارباغ باال اول خ شريعتى ساختمان شماره 10 ط سوم واحد 10 پرداخت مبلغ 
3000000 ريال بابت حق االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مى باشد.  محكوم عليه 
مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد.4-عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد 
به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجــراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائيد.م الف:  23054 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان
مزايده

8/342 شــماره آگهــى: 139403902004000185 شــماره پرونــده: 
9204002004000109 آگهى مزايده به شماره بايگانى 9200259  ششدانگ 
قطعه زمين پالك شماره 2187/10343 ( ده هزار و سيصد و چهل و سه فرعى 
از  دو هزار و يكصد و هشــتاد و هفت اصلى) به مساحت 180 متر مربع بخش 
6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، بهارستان، خيابان الفت شرقى (محله سى 
هكتارى)، كوى نور شرقى پالك 440 كه ســند مالكيت آن در صفحات 321 و 
324 دفتر 140 امالك بنام آقاى مســعود امانى شــمس آبادى فرزند حسن و 
خانم زهره جمشيدى شــمس آبادى فرزند كريم (بالسويه هر كدام سه دانگ) 
ثبت و صادر شده اســت و طبق نامه 92/7/10-103/92/4553/35 اداره ثبت 

منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدين شرح مى باشد: شماال: پى است به پى 
زمين 10279 به طول 9 متر شرقا: پى است به پى زمين 10344 به طول 20 متر 
جنوبا: پى است به ميدان شانزده مترى به طول 9 متر غربا: پى است به پى زمين 
10342 به طول 20 متر حقوق ارتفاقى ندارد. كه طبق نظر كارشــناس رسمى 
پالك فوق يكباب منزل مســكونى دو طبقه به مساحت عرصه 180 متر مربع و 
اعيانى موجود شامل دو طبقه به مســاحت حدود 210 متر مربع، سقف تيرچه 
بلوك، داراى ديوارهاى آجرى، در و پنجره بيرونى آهن و آلومينيوم، درهاى 
داخلى چوبى، داراى سرويس بهداشتى و آشپزخانه، نما آجرى داراى انشعابات 
آب، برق، گاز و فاقد بيمه مى باشد. طبق اسناد رهنى شماره 86/2/1-305577 
و 309285-86/9/28 و 320776-90/6/8 دفتر اســناد رســمى شــماره 69 
شهركرد در رهن بانك ملت شعبه شــهركرد اصفهان واقع مى باشد از ساعت 
9 الى 12 روز يكشــنبه مورخ 94/9/15 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شرقى، چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده 
مى شود. مزايده از مبلغ پايه 2/210/000/000 ريال (دو ميليارد و دويست و 
ده ميليون ريال) شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادى 
نقدا فروخه مى شــود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است. ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا اين 
آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/08/26 درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. 
توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طى فيش 
مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناســايى معتبر 
الزامى است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان 
روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نمايد.

م الف:22416  اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه: 9409973753301439 شــماره پرونــده:  /601
9409983753300921 شماره بايگانى شــعبه: 940969 خواهان: آقاى غالم 
حســين براتى ابگرمى فرزند يداله به نشــانى روســتاى آبگرم بعد از مسجد 
خواندگان¨1- آقاى محمدرضا عباسى فرزند عباسعلى به نشانى كرون، آبگرم، 
100 مترى مسجد روستا 2- آقاى احمد حســنى فرزند محمد مجهول المكان 
خواسته : الزام به تنظيم سند خودرو گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم دادرســى را اعالم و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواست تقديمى 
خواهان آقاى غالمحســين براتى فرزنــد يداله به طرفيت خوانــدگان آقايان: 
1- محمد رضا عباسى فرزند عباسعلى 2- احمد حسنى فرزند محمد بخواسته 
صدور حكم بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى يك دستگاه اتومبيل وانت 
پيكان به شماره انتظامى 921 ن 22 ايران 55 در يكى از دفاتر اسناد رسمى و با 
احتساب خسارات دادرسى با اين توضيح كه خواهان بيان مى دارد يك دستگاه 
وانت پيكان از آقاى محمد رضا عباســى مطابق كپى قولنامه خريدارى نموده 
اند و طى استعالمى كه از راهور انجام داده ام سند به نام آقاى احمد حسنى مى 
باشد و كپى كارت اتومبيل نيز در دست بنده مى باشد و با توجه به اينكه خوانده 
رديف اول على رغم ابالغ قانون در دادگاه حاضر نگرديده و خوانده رديف دوم 
نيز مطابق نشر آگهى حاضر نگرديده است. لذا مستندا به مواد 197 و 502 قانون 
آيين دادرسى مدنى خوانده رديف دوم آقاى احمد حسنى فرزند محمد را ملزم 
به انتقال سند رسمى اتومبيل فوق الذكر مى نمايد ودر خصوص خوانده دريف 
اول آقاى محمد رضا عباسى با توجه به اينكه ســند رسمى  به نام ايشان نمى 
باشد و دعوا متوجه ايشان نمى باشد لذا مســتندا به بند 4 ماده 84 قانون آيين
 دادرســى مدنــى قــرار رد دعــوا را صــاد و اعــالم مــى نمايــد. راى

 صادره حضورى و ظرف مهلت بيســت روز از ابالغ قابل اعتراض در محاكم 
محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 264 دادرس دادگاه عمومى 

بخش كرون 

قاسم سليمانى دشتكى :

كيفيت آب آشاميدنى در هنگام بارندگى حفظ شود
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ــناور جهان در نزديكى اسكاتلند و در  ساخت اولين مزرعه بادى ش
فاصله 25 كيلومترى ساحل تا دو سال آينده آغاز خواهد شد.

ــى نامند  ــت پذير نيز م ــر را انرژى برگش ــاى تجديد پذي انرژى ه
ــالف انرژى  هاى  ــود كه بر خ ــرژى ها گفته مى ش و به انواعى از ان
ــت مجدد به طبيعت را دارند. در سال   تجديدناپذير قابليت بازگش
ــرژى تجديدناپذير رو به اتمام  هاى اخير و با توجه به اينكه منابع ان

هستند اين منابع مورد توجه قرار گرفته  اند.
ــت محيطى در كنار افزايش قيمت روز  نگرانى درباره تغييرات زيس
افزون نفت و اوج توليد نفت و حمايت دولت  ها باعث رشد روز افزون 
ــود كه بهره  بردارى و تجارتى كردن اين منابع  وضع قوانينى مى  ش

تجديد  پذير را تشويق مى كنند. 
ــورهاى مختلف در حالى به انرژى هاى تجديدپذير روى آورده  كش
ــاخت بزرگ ترين مزرعه بادى دريايى جهان در  اند كه بريتانيا از س
ــه Cumbria و مراكش  ــد و در 19 كيلومترى منطق درياى ايرلن
نيز از ساخت بزرگ ترين مزرعه خورشيدى متمركز در جهان خبر 

داده بودند.
ــاخت اولين مزرعه بادى  اكنون اسكاتلند پروژه جديدى را براى س
شناور در جهان آغاز كرده است. اين مزرعه شناور در نزديكى سواحل 
اسكاتلند خواهد بود و مى تواند به توليد برق شهروندان اسكاتلندى 

از نيروهاى بادى اقيانوسى بپردازد.
ساخت اين مزرعه از دو سال آينده و در فاصله 25 كيلومترى ساحل 
آغاز خواهد شد. اين پروژه توسط شركت Statoil اجرا مى شود. اين 
شركت ساخت يك مزرعه توربين بادى با توان MW 30 را برنامه 
ريزى كرده كه سازه هاى آن روى آب شناور خواهند بود. اين پروژه 

مى تواند برق 20 هزار خانه از شهروندان اين كشور را تامين كند.
ــه اين معنا  ــام گرفته و ب ــى ن ــروژه جديد، يك پارك آزمايش اين پ
ــووالن ــد تا بتواند اهداف مس ــعه داده خواهد ش كه در آينده توس
ــعتى در حدود چهار  ــكاتلند را تامين كند. اين پارك داراى وس  اس
ــرعت بادى 10 متر در ثانيه نيز برخوردار  كيلومتر مربع بوده و از س

خواهد شد.

ــيله نقليه بدون  ــد بود كه وس ــور جهان خواه ژاپن، چهارمين كش
سرنشين را در ماه فرود مى آورد.

ژاپن ساخت كاوشگر lunar lander را در اوايل سال آينده ميالدى 
ــده به خوبى پيش  ــر برنامه هاى پيش بينى ش آغاز خواهد كرد. اگ
ــال 2019 ميالدى  ــن ماموريت فرود در ماه را تا س برود، ژاپن اولي
ــوان چهارمين  ــاى تاريخى به عن ــد داد و در كتاب ه ــام خواه انج
ــت يك فضاپيما را در ماه فرود ــود كه توانس كشورى معرفى مى ش

 آورد.
فرود روى ماه نه تنها دستاورد مهمى براى ژاپن محسوب مى شود 
ــفر به ماه تنها يكى از اهداف اين پروژه است. در ساخت اين  بلكه س
ــده كه به كاوشگر  ــتفاده ش فضاپيما از تكنولوژى هاى جديدى اس
ــورد نظر خود فرود ــى دهد تا در 100 مترى هدف م اين اجازه را م

ــبت  ــده كه اين فضاپيما نس ــوژى جديد باعث ش ــن تكنول  آيد. اي
ــل توجه  ــود قاب ــرود موج ــا روش هاى ف ــى ي ــاى قبل ــه مدل ه ب

باشد.
محققان ژاپنى در اين تكنولوژى از سيستم هاى تشخيص چهره اى 
استفاده كرده اند. اين سيستم با هدف اسكن سطح ماه و كنترل پرواز 
ــت. ژاپن اميدوار است تا با استفاده از اين  فضاپيما طراحى شده اس
نوآورى و فناورى جديد بتواند شهرت خود در ماموريت هاى فضايى 
ــاير كشورها آغاز  ــترك فضايى را با س را افزايش داده و كارهاى مش

كند.
اگر پروژه فضايى ژاپن به خوبى پيش برود، ژاپن به جمع كشورهايى 
مانند امريكا، روسيه و چين مى پيوندد كه فرودى موفقيت آميز بر 

سطح ماه داشته اند. 
ــت كه موفق به فرود روى  چين، سومين و جديدترين كشورى اس

سطح ماه شده است. 
ــالدى به ماه  ــال 2013 مي فضاپيماى چينى Chang’e 3 در س
فرستاده شد. فضاپيماى روسيه اى Luna-24 نيز در سال 1976 
ميالدى بر سطح ماه فرود آمده و 0/17 كيلوگرم از خاك ماه را براى

 بررسى هاى بيشتر به زمين منتقل كرده بود.

ساخت اولين مزرعه بادى شناور
 در اسكاتلند

ژاپن، كاوشگر بدون سرنشين 
به ماه مى فرستد

سرپرست اداره كنترل پسماند شركت ملى حفارى با 
بيان اين كه به طور ميانگين در حفارى هر چاه نفت 
حدود 30 هزار بشكه پسماند توليد مى شود، گفت: 
براى اين منظور دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهى در 
حال بومى سازى سيال خاصى براى فرآيند حفارى 

هستند كه اين حجم پسماند را حذف خواهد كرد.
مهندس مهدى شريفى، در حاشيه كارگاه آموزشى 
ــياالت حفارى و روش هاى  اثرات زيست محيطى س
ــماند گفت: زمانى كه دكل حفارى براى  كنترل پس
ــيدن به منابع هيدروكربورى نفت و گاز مستقر  رس
مى شود، نياز است كه زمين را تا عمقى مشخص مورد 

حفارى قرار دهيم.
ــاى نفت را حدود  وى، ميانگين عمق حفارى چاه ه
پنج هزار متر ذكر كرد و اظهار داشت: براى اين ميزان 
حفارى نياز به سياالتى است كه ضمن ديوار سازى به 
منظور جلوگيرى از ريزش چاه، مته را خنك نگهدارند 
ــود. عالوه بر آن اين سيال با  تا كارايى مته حفظ ش
كنترل فشار هيدرواستاتيكى زمين، امكان دسترسى 

به منابع هيدروكربورى را فراهم كند.
ــريفى، ادامه داد: زمانى كه منابع هيدروكربورى  ش
استخراج شد، سياالتى كه براى اين منظور استفاده 
ــماند در محيط حفارى ــت به عنوان پس ــده اس ش

ــماند حاوى مقادير  ــازى مى شود كه اين پس  رها س
زيادى گازوئيل، پساب و نمك است.

ــور ميانگين در حفارى  ــد بر اين كه به ط وى با تاكي
ــماند توليد  ــكه پس هر چاه نفت حدود 30 هزار بش
ــان كرد: در حال حاضر شركت  ــود، خاطر نش مى ش
ــازى  ملى نفت حدود 70 دكل نفتى دارد كه رها س

ــيب هاى جدى به محيط زيست  اين پسماندها آس
وارد مى كند.

سرپرست اداره كنترل پسماند شركت ملى حفارى 
ايران با اشاره به خطرات زيست محيطى پسماندهاى 
ــر آن موجب ــماندها عالوه ب حفارى گفت: اين پس

ــدن آب هاى زير زمينى خواهند شد، مانع   آلوده ش
ــتگاه هاى  ــوند و زيس ــد گياهان منطقه مى ش رش

حيوانات منطقه نيز به تدريج از بين خواهد رفت.
ــكالت عمده اين پسماندها را وجود  وى، يكى از مش
ــت: از آنجايى كه  ــت و گف مقادير زيادى نمك دانس
ــتند از اين رو الزم است كه در  ــازندها نمكى هس س
ــتفاده شود كه اگر ميزان  فرآيند حفارى از نمك اس
نمك از حدى بيشتر شود مانع رشد گياهان منطقه 

خواهد شد.
ــركت ملى حفارى ــاره به اقدامات ش ــريفى با اش ش

ــردن فرآيندهاى  ــتدار طبيعت ك  در خصوص دوس
حفارى، اظهار داشت: براى اين منظور اقدام به وارد 
كردن سيستم هاى مديريت پسماند حفارى با عنوان 

پكيج Waste Management كرديم.
ــتم را مجموعه اى از تجهيزات فرآيند  وى اين سيس
ــتفاده از آن موجب حذف  حفارى عنوان كرد كه اس
ــه داد: هر چه  ــد و ادام ــماند حفارى خواهد ش پس
ــار  ــويم فش ــطح به عمق چاه نزديك تر مى ش از س
هيدرواستاتيكى ناشى از طبقات زمين و منابع نفت و 
گاز و آب بيشتر مى شود از اين رو اين سيال از داخل 
مته عبور، كنده هاى زمين را به سطح منتقل مى كند 
ــش موثرى در ديوار  و مته را خنك نگه مى دارد و نق

سازى چاه دارد.

ــن (گازوئيل)  ــتم، آب را از روغ وى افزود: اين سيس
جداسازى مى كند كه ضمن استفاده مجدد از گازوئيل 
ــاب را بازيافت و وارد  جدا سازى شده، قادر است پس
ــت و شو و  ــتم براى انجام فرآيند شس چرخه سيس

ساخت سيال حفارى، كند.
شريفى با تاكيد بر اين كه پسماند به جا مانده از اين 
روش، پسماند خشك است، اضافه كرد: اين پسماند 
با استفاده از مواد شيميايى كه مورد تاييد و نظارت 
سازمان محيط زيست است، تثبيت و در صورت تاييد 

بى خطر بودن آنها در محلى دفن مى شوند.
سرپرست اداره كنترل پسماند شركت ملى حفارى 
ــماند در اين روش از ــان اين كه حجم پس ايران با بي

 30 هزار بشكه براى هر دكل به صفر خواهد رسيد، 
ــت: با توافقى كه حاصل شد، شركت هاى  اظهار داش
حفارى مجاز به وارد كردن حتى يك قطره روغن در 
محل حفارى نيستند در غير اين صورت پروژه تحويل 

گرفته نخواهد شد.
ــن روش براى  ــتفاده از اي وى با تاكيد بر اين كه اس
ــده است،  ــال 86 آغاز ش حفارى چاه هاى نفت از س
ــارى از 70 دكل  گفت: اين روش براى 22 دكل حف
كشور مورد استفاده قرار گرفته كه تاكنون اين روش 
در دكل هاى نفتى كيش، خارك، اهواز و سروستان 

شيراز اجرايى شده است.
شريفى از اقدامات دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهى 
ــيال خبر داد و گفت: اين  ــازى اين س براى بومى س
سيال در دانشگاه تهران توليد شده كه پس از انجام 
تست هاى ميدانى از اين سيال بومى در فرآيندهاى 

حفارى كشور استفاده خواهد شد.

با همكارى محققان جهاد دانشگاهى محقق شد؛

جلوگيرى از ورود پسـماند 30 هزار بشـكه اى حفارى دكل ها با 
فناورى بومى

 طرح «شيشه هوشمند» براى بهينه سازى مصرف انرژى در نخستين 
جشنواره دستاوردهاى پروژه هاى دانشجويى، ارائه شد.

ــجويى در جهت  ــتاوردهاى پروژه هاى دانش نخستين جشنواره دس
ــتارتاپ هاى دانش بنيان با همكارى 6 دانشگاه كشور  حمايت از اس
ــگاهى در دانشكده فنى دانشگاه  و با حضور مسووالن و نخبگان دانش

تهران برگزار شد.
ــمند» پوشيده شده با اليه هاى  در اين جشنواره طرح «شيشه هوش
ــاى دريافتى از  ــرل نور محيط و گرم الكتروكروميك به منظور كنت
ــازى مصرف انرژى ارائه شد. در همين  ــيد در جهت بهينه س خورش
ــاخت  ــور (ECU)، س ــد كنترل موت ــاخت واح ــال طراحى و س ح
نانوتوپيك پليمرى- االستومرى به منظور رسوب زدايى و تميز كردن 
ــمان زخم زيست  لوله هاى خطوط نفت و گاز و همچنين توليد پانس
ــيب و  پلميرى حاوى عصاره هاى گياهى به منظور ترميم هرگونه آس
گسستگى روى پوست كه براى بيماران ديابتى كاربرد دارد، از جمله

ــنواره  ــتين جش ــده در نخس ــاى عرضه ش ــاخص ترين پروژه ه ش
دستاوردهاى پروژه هاى دانشجويى بود.

ــنواره  ــجويى كه در اين جش همچنين يكى ديگر از پروژه هاى دانش
ــاخت پيل شفاف  ــد طرح بهبود كارايى پيل سوختى و س معرفى ش
ــگاه اميركبير بود كه طرح آنها در صنعت  ــجوى دانش توسط 2 دانش
ــدى، اندازه گيرى قند خون،  خودرو به خصوص اتومبيل هاى هايبري
 (Power Bank) ساخت باطرى قلب و همچنين ساخت پاوربانك

در اندازه كوچك تر براى دستگاه هاى گجت، كاربرد دارد.
ــه و طرح هاى  ــجويان نخب ــنواره در جهت حمايت از دانش اين جش
تحقيقاتى آنها در گروه مهندسى كه بيشتر جنبه هاى آزمايشگاهى 
داشته باشند، اعالم آمادگى كرد و در پايان نيز 10 طرح برگزيده مورد 

تقدير قرار گرفتند.

ــتگذارى و مطالعات راهبردى پژوهشگاه فناورى  ــكده سياس رييس پژوهش
اطالعات و ارتباطات از آغاز مطالعه در زمينه آينده پژوهى در فناورى اطالعات 

خبر داد.
وحيد يزدانيان با بيان اينكه پروژه هاى متعددى در اين پژوهشكده در دست 
اجرا است كه بخشى از نتايج آنها حداكثر تا پايان سال استخراج مى شود، اظهار 
داشت: در اين راستا، به منظور پيش بينى گام هاى آتى دنياى فناورى اطالعات 
و ارتباطات و اينكه چه فناورى هايى در اين حوزه حرف اول را خواهد زد، مطالعه 

در زمينه آينده پژوهى در فناورى اطالعات آغاز شده است.
وى در خصوص پروژه تدوين سند تعامل پذيرى بين دستگاهى به عنوان گام 
نهايى استقرار دولت الكترونيك نيز گفت: در اين سند سرويس هاى قابل ارائه 
توسط دستگاه هاى مختلف، استانداردها و پروتكل هاى تعاملى بين دستگاه ها 

استخراج و پيشنهاد خواهد شد.
رييس پژوهشكده سياستگذارى و مطالعات راهبردى پژوهشگاه ICT با اشاره 
ــاختى كه سازمان فناورى اطالعات  به اينكه بر اساس اين سند از شبكه زيرس
ايجاد كرده براى استقرار دولت الكترونيك استفاده مى شود، افزود: در نتيجه

 دستگاه هاى مختلف مى توانند با يكديگر ارتباط داشته و از بانك هاى اطالعاتى 
يكديگر استفاده و به يكديگر خدمت ارائه دهند.

ــاره به اجراى طرح كالن موتورهاى جستجو در مركز تحقيقات  يزدانيان با اش
مخابرات نيز گفت: باور داريم موتورهاى جستجو مى تواند مولد حركت اقتصادى 
ــور باشد، از اين رو استخراج  بزرگ در عرصه فناورى اطالعات و ارتباطات كش
مدل هاى كسب و كار مبتنى بر موتورهاى جستجو اهميت ويژه اى دارد و اين 
پروژه در حال استخراج و در مراحل پايانى است. وى با تاكيد بر اينكه مجموعه اى 
از كسب و كارهاى كوچك و متوسط از طريق موتورهاى جستجو ايجاد خواهد 
شد، ادامه داد: شناسايى اين كسب و كارها، نحوه همكارى شركت هاى فعال در 
حوزه نرم افزار و ICT با موتورهاى جستجو، اطالع رسانى، نحوه كسب درآمد 

موضوعات مهمى است كه بايد به آن پرداخت.

محققان اخيرا نانوابزارى براى تشخيص زودهنگام سرطان ارائه كردند. 
اين دستگاه به صورت سيار بوده و به سادگى مى توان آن را به نواحى 
دورافتاده روستايى برد. نمونه اوليه اين دستگاه ساخته شده و اخيرا 

در نمايشگاهى در تايلند رونمايى شده است.
ــگران مركز ملى فناورى  نانو (NANOTECH) موفق به  پژوهش
ــدند  ــكوپ ديجيتال ش ــتگاه كولپوس طراحى نمونه اوليه از يك دس
ــوپ تخمدان  ــرطان لوله فال ــخيص س ــوان براى تش كه از آن مى ت
استفاده كرد. اين ابزار كه به INSpectDX شهرت دارد به صورت 
ــرعت از آن براى شناسايى، تصويربردارى  سيار بوده و مى توان به س
ــتفاده  ــرطان اس ــخيص س ــت نتايج حاصل از آزمايش هاى تش و ثب

كرد.
ــوم از محققان بخش نانوسيستم مجتمع در  كيتبونگ تانتيسانتيس
ــتان ها و كلينيك هاى  ــد: «بيمارس ــز NANOTEC مى گوي مرك
ــب  ــزار و ادوات مناس ــتايى معموال فاقد اب ــى روس موجود در نواح
ــن ابزار  ــتند. اي ــرطان تخمدان هس ــخيص زودهنگام س ــراى تش ب
ــرطان استفاده ــايى س ــيار براى شناس جديد مى تواند به صورت س

 شود.
ــكان اجازه مى دهد تا داده هاى بدست آمده از  ــتگاه به پزش  اين دس
فرآيند تشخيص بيمارى را از طريق سيستم مخابراتى بى سيم به مراكز 
درمانى شهرى منتقل كنند. با اين كار نتايج به سرعت ارزيابى شده و 

روش درمانى مناسب سريع براى بيمار تجويز مى شود.»
اين نانوابزار اخيرا در نمايشگاه ai Medi Fair� كه از تاريخ 18 تا 
20 آگوست در بانكوك برگزار مى شود رونمايى شده تا سرمايه گذاران 

عالقه مند با اين فناورى آشنا شوند.
ــيريراج در دانشگاه  ــكده پزشكى س ــتگاه به دانش همچنين اين دس

ماهيدول معرفى شده تا آزمون هاى بيشترى روى آن انجام شود.

پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكى كرمان با همكارى محققان هلندى 
به بررسى تأثير استفاده از نانومواد مغناطيسى بر امكان تصويربردارى 
ــلول هاى درمانى پرداختند. به كمك اين نتايج  MRI در رديابى س
ــت ايمنى درمانى در  ــايانى به بهبود درصد موفقي مى توان كمك ش

درمان سرطان كرد.
سلول درمانى يكى  از مباحث مورد توجه پژوهشگران در پزشكى  است. 
ــيار اميدواركننده اى  از اين ميان، سلول هاى ايمنى قابليت هاى بس
ــه اين روش  ــد كه ب ــان داده ان ــرطان از خود نش ــراى درمان س را ب
ــلول ها در بدن با روش هاى  ــود. رديابى س ايمنى درمانى گفته مى ش
ــان و برنامه ريزى  ــخ به درم غيرتهاجمى، جهت آگاهى از ميزان پاس
 MRI درمان بهينه بسيار حائز اهميت است. يكى  از كاربردهاى نوين

نيز  رديابى سلول ها در بدن است.
ــوع متفاوت از  ــلول هاى ايمنى با دو ن براى اين منظور دو گونه از س
 MRI F19  ــده و با استفاده از شيوه نانو مواد مغناطيسى  نشاندار ش
 MRI نسبت به روش هاى مرسوم MRI F19 .تصويربردارى شدند
مزيت هاى متعددى از جمله فقدان سيگنال پس زمينه در بدن و امكان 

اندازه گيرى كمى  سلول هاى منتقل شده به بافت مورد نظر را دارد. 
از نكات شاخص اين تحقيق مى توان به مدت زمان كوتاه تصويربردارى 
ــاره ــلول ها اش (كمتر از10 دقيقه) و رديابى همزمان هر دو گروه س

 كرد.
ــتفاده از نانوذرات مغناطيسى   ــلول هاى دندريتيك با اس ــپس س س
ــتفاده از روش هاى  ــلول ها و نانوذرات با اس نشاندار شدند. خواص س
ــيتومترى و DLS مورد ارزيابى قرار گرفت.  ــوم از جمله فلوس مرس
 MRI ــتفاده از روش ــده با اس ــلول هاى نشاندار ش در پايان اين س
F19 تصويربردارى شدند. همچنين نانوذرات پس از تزريق به موش 

آزمايشگاهى در MRI قابل مشاهده بودند.»

 ارائه طراحى شيشه هوشمند براى 
بهينه سازى مصرف انرژى 

آغاز مطالعه آينده پژوهى 
در فناورى اطالعات

ساخت نمونه اوليه 
نانوابزار تشخيص سرطان

بررسى تاثير استفاده از نانو
 MRI مواد مغناطيسى در

ــط محققان  ــده توس ــاخته ش ــورنا 3، س ــاى ملى س ــان نم  ربات انس
دانشگاه تهران با حضور معاون علمى و فناورى رياست جمهورى رونمايى 

شد.
ــورنا كه در تاريخ بيستم خرداد  ــوم ربات انسان نما ملى س پروژه نسل س
ــيده با حضور معاون علمى و فناورى رياست  ماه سال جارى به انجام رس
ــترش و نوسازى صنايع  جمهورى، رييس دانشگاه تهران و سازمان گس

ايران رونمايى شد.
سورنا 3 با قدى برابر با 190 سانتى متر و وزنى در حدود 98 كيلوگرم در 
ــان بالغ قرار مى گيرد. اين  زمره ربات هاى انسان نما با اندازه واقعى انس
ــرفت هاى قابل مالحظه اى داشته است  ربات در مقايسه با سورنا 2 پيش
به طورى كه تعداد درجات آزادى از 22 درجه در سورنا 2 به 31 درجه به 

سورنا 3 افزايش يافته است.
ــت ها،  ــه آزادى در پاها، 16 درجه آزادى در دس ــداد 12 درج  از اين تع
ــن ربات قرار ــه آزادى در كمر اي ــردن و يك درج ــه آزادى در گ 2 درج

 دارد.
هر پاى ربات داراى شش درجه آزادى است كه مى توان گفت سه درجه 
آزادى در ران، يك درجه آزادى در زانو و دو درجه آزادى در مچ را داراست.

سرعت گام بردارى در سورنا 3، 0/7 كيلومتر بر ساعت در مقايسه با سورنا 
2 افزايش يافته است. از جمله قابليت هايى كه به نسل سوم ربات سورنا 
3 اضافه شده است مى توان به حركت به روى سطوح ناصاف، حركت به 
روى سطوح شيب دار، باال و پايين آمدن از پله اشاره كرد. همچنين دور 
ــر قابليت هاى حركتى اين  ــعاع دلخواه و دور زدن درجا از ديگ زدن با ش

ربات به شمار مى رود.
سورنا 3 قادر است از هر دو طريق بينايى و شنوايى با محيط ارتباط برقرار 

كند و قابليت صحبت كردن به صورت محدود را دارد.
ارتقاى سطح هوشمندى اين ربات اشياء قابل تشخيص بوده و موقعيت آن 

براى گرفتن جسم در اختيار سيستم كنترلى قرار مى گيرد.
ــت  ــال حرك ــراد در ح ــورت اف ــر ص ــايى و تغيي ــن شناس همچني
ــات  ــن رب ــى رود. اي ــمار م ــه ش ــورنا 3 ب ــاى س ــت ه ــر قابلي از ديگ

را  ــى  فارس ــه  كلمه-جمل  200 ــا  مجموع ــنوايى  ش ــوزه  ح در 
ــخيص  ــراد را تش ــت بدن اف ــات وضعي ــن اين رب ــنود. همچني مى ش

مى دهد. 
ــمند  ــه - جمله هوش ــم 200 كلم ــت تكل ــات قابلي ــن اين رب همچني
ــط مركز سيستم ها و  ــورنا 3 توس ــان نما ملى س را دارد. پروژه ربات انس
ــكده مهندسى مكانيك پرديس  فناورى هاى پيشرفته (CAST) دانش
ــگاه تهران با مديريت عقيل يوسفى كما مجرى  دانشكده هاى فنى دانش
ــازى صنايع ايران به عنوان كارفرما انجام  طرح و سازمان گسترش و نوس

گرفته است.
ــران، از  ــگاه ته ــجويان دانش ــاتيد و دانش ــر اس ــروژه عالوه ب ــن پ در اي
ــركت فعال در زمينه رباتيك بهره گرفته شده ــگاه ها و ش نخبگان دانش

 است.
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با حضور معاون علمى و فناورى رييس جمهور؛

نسل سوم ربات انسان نماى سورنا رونمايى شد
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ــهر گفت: مطبوعات و رسانه هاى محلى  فرماندار شهرستان خمينى ش
ــيه  ــد تا انتخابات اخير در يك فضاى آرام و بدون حاش بايد كمك كنن

برگزار شود.
 احمد رضوانى در جمع تعدادى از مديران مسوول نشريات شهرستان 
خمينى شهر با اشاره به برگزارى همزمان دو انتخابات بزرگ كشور در 
ــانه محلى مى توانند نقش  ماه هاى آينده گفت: نشريات و اصحاب رس
ــويق و ترغيب مردم براى حضور حداكثرى  بسيار مهم و موثرى در تش

مردم در انتخابات اخير داشته باشند.
ــد نقش بى طرفى در  ــريات و مطبوعات محلى باي وى با بيان اينكه نش
ــرد: فرماندار به عنوان نماينده عالى  انتخابات را رعايت كنند تصريح ك
ــه دارد تالش كند تا انتخابات  دولت و مجرى برگزارى انتخابات وظيف

طبق قانون و كامال بى طرفانه و عادالنه برگزار شود.
فرماندار خمينى شهر با بيان اينكه انتظار داريم نشريات محلى ما را در 
برگزارى هرچه بهتر انتخابات كمك كنند تاكيد كرد: حضور حداكثرى 
مردم در انتخابات اخير باعث خواهد شد سال هاى سال نظام ما از هجمه 

دشمن بيمه شود.
 رضوانى افزود: حضور باشكوه مردم در راهپيمايى هاى مختلف، تشيع 
شهيدان گمنام و شهداى مدافع حرم نشان مى دهد كه مردم همراه و 
حامى نظام و انقالبند و نسبت به شرايط كنونى كشور هوشمند و آگاه 

هستند.
ــرايطى وظيفه مسووالن اين است كه با   وى با بيان اينكه در چنين ش
همه توان و قدرت در خدمت مردم باشند خاطر نشان كرد: درخواست 
ــتان كمك به  ــانه و مطبوعات شهرس ــاب رس ــريات و اصح من از نش

باشكوه تر برگزار شدن انتخابات است.
ــهر با تأكيد بر اينكه طبق قانون مجريان انتخابات  فرماندار خمينى ش
ــتند در انتخابات اخير كامال بى طرف  و مسووالن شهرستان ملزم  هس
باشند اضافه كرد: هر نامزدى كه پس از طى مراحل قانونى و نظارتى به 
تأييد شوراى نگهبان برسد و توسط مردم به عنوان نماينده انتخاب شود 
و به تائيد نهايى برسد به عنوان نماينده مردم براى ما قابل احترام است.

ــا انعكاس هرچه  ــريات محلى ب ــد كرد: انتظار داريم نش رضوانى تأكي
بيش تر مشكالت و مطالبات مردم با مسووالن همراهى كنند.

ــتان اصفهان از تشكيل  ــهرك هاى صنعتى اس ــركت ش مدير عامل ش
ــتان به مركزيت شهرستان خوانسار  ــل در منطقه غرب اس خوشه عس

خبر داد.
ــهرك صنعتى  ــكالت ش ــى مش ــت بررس ــواد بگى در نشس محمد ج
ــى از صنعتگران  ــدار و جمع ــار كه با حضور فرمان ــتان خوانس شهرس
ــاره كرد  ــار اش ــد، به اقليم بى نظير خوانس ــتان برگزار ش اين شهرس
ــى صنايع و  ــوارض آاليندگ ــرى از ايجاد ع ــه منظور جلوگي و گفت: ب
ــى وصنايع  ــتان، به جز صنايع غذاي ــت اين شهرس حفظ محيط زيس
ــت ــاى اقتصادى منطقه اس ــل فرصت ه ــتاى تكمي ــه در راس پاك ك
ــه بازارهاى ــد آنها را ب ــار مى توان ــازى توليدات خوانس  و با تجارى س

 بين المللى وارد كند، صنايع ديگرى در شهرك صنعتى اين شهرستان 
مستقر نخواهد شد.

ــن  ــى و همچني ــاى صنعت ــي واحده ــال ارتباط ــدازى پرت وى راه ان
ــتان اصفهان به 5 منطقه مديريتى را از برنامه هاى  ــيم بندى اس تقس
ــهيل امور صاحبان واحدهاى صنعتى و توليدى  ــركت براى تس اين ش
مستقر در شهرك هاى صنعتى استان اعالم كرد و گفت: كوتاه ترين راه 
ــهيل امور صاحبان صنايع،  ممكن براى كاهش بروكراسى ادارى و تس

الكترونيكى كردن فرآيندها است.
 مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با بيان اينكه به 
منظور الكترونيكى كردن فرايندها، پرتال شركت شهرك هاى صنعتى 
ــس مى توانند  ــت، افزود: صاحبان صنايع از اين پ ــده اس راه اندازى ش
ــبكه اعالم كنند و نيازى به مراجعه  درخواست هاى خود را از طريق ش
آنان به مركز استان نيست.بگى به تقسيم بندى استان اصفهان به پنج 
ــتان  ــش تردد صاحبان صنايع به مركز اس منطقه مديريتى براى كاه
اشاره كرد و گفت: گزارش هاى پيشرفت فيزيكى شهرك ها، نظارت بر

 ساخت و سازها، واگذارى فيزيكى زمين از طريق مديريت هاى منطقه اى 
ــهرك هاى  ــود.وى با بيان اينكه زمين هاى راكد واقع در ش انجام مى ش
ــاخت آنها انجام  صنعتى كه متقاضى زيادى دارند ولى اقدامى براى س
ــركت شهرك هاى صنعتى استان  نشده است از طريق واحد حقوقى ش
تعيين تكليف خواهد شد، تصريح كرد: اگر اين زمين ها ساخته نشود و 
به بهره بردارى نرسد، خلع يد شده و به سرمايه گذاران جديدى كه واجد 
شرايط هستند واگذار مى شود. مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان افزود: در شهرك صنعتى خوانسار 27 پالك راكد است 
ــردارى آن اقدامى انجام  ــاخت و بهره ب و صاحبان آنها تاكنون براى س
نداده اند. بگى با اشاره به اينكه اسناد مالكيت اكثر شهرك هاى صنعتى 
ــت و در حال تحويل به متقاضيان است، گفت:  استان دريافت شده اس
اسناد مالكيت شهرك صنعتى شهرك صنعتى خوانسار امروز پس از دو 
ــد و اسناد مالكيت  دهه معطلى به صاحبان آنها تحويل داده خواهد ش
ديگر شهرك هاى صنعتى استان  نيز به مرور براساس برنامه زمان بندي 

تحويل داده مى شود.

فرماندار نطنز گفت: فعاليت انجمن ميراث فرهنگى نطنز در راستاى حفظ، 
نگهدارى و حراست از ميراث فرهنگى شهرستان نطنز باشد.

 يوسف حسنى، در جلسه انجمن ميراث فرهنگى شهرستان نطنز اظهار كرد: 
ــتان نمونه و منحصر به فرد در زمينه  شهرستان نطنز به عنوان يك شهرس
ــزار و 800 اثر تاريخى و  ــمار مى رود كه داراى يك ه ميراث فرهنگى به ش
ميراثى است كه هركدام داراى اهميت بااليى هستند. وى افزود: خوشبختانه 
اين شهرستان در سه حوزه گردشگرى، تاريخى و فرهنگى و در سطح كالن 
ــيل و ظرفيت هاى  ــوزه داراى پتانس ــن دارد و در اين 3 ح حرف براى گفت
ــتيم. فرماندار شهرستان نطنز  بسيارى براى توسعه بحث گردشگرى هس
تشكيل انجمن ميراث فرهنگى را نقطه عطفى در راستاى تقويت اين حوزه 
ــمرد و تصريح كرد: اولين وظيفه اصلى اعضاى انجمن حفظ، حراست  برش
ــتان تاريخى است. وى بيان  و نگهدارى از ميراث كهن فرهنگى اين شهرس
ــكيل جلسات مستمر و هم افزايى در  كرد: در گام دوم اعضاى انجمن با تش
همه زمينه ها و آشنايى با قوانين و مقررات ناظر به پژوهش، حفظ و احياى 
معرفى و آموزش ميراث فرهنگى و فراهم نمودن زمينه هاى الزم به منظور 

انتقال عموم را در دستور كار قرار دهند.
ــتى تالش كند  ــن انجمن بايس ــان كرد: در مجموع اي ــنى، خاطر نش حس
پتانسيل هاى مختلف گردشگرى شهرستان را شناسايى و معرفى كند تا با 

توسعه بحث گردشگرى درآمد پايدارى براى شهرستان ايجاد شود.
ــبت به حوزه ميراث  ــووالن استان  درخواست كرد نس وى همچنين از مس
ــتان نطنز توجه ويژه و خاصى داشته باشند وبراى حفظ و  فرهنگى شهرس
حراست از ميراث و مرمت آثار باستانى اعتبارات بيشترى اختصاص دهند.

ــتان گفت: از ابتداى فعاليت مستقل  ــواد آموزى شهرس مسوول نهضت س
نهضت سواد آموزى آران و بيدگل در سال 1378 تاكنون شش هزار و 800 

نفر از بى سوادان شهرستان باسواد شده اند.
ــيج  طاهره غفورزاده در آران و بيدگل، از امضاى توافق نامه همكارى با بس
ــتان خبر داد و افزود: اين توافق نامه براى فعاليت هاى  ــازندگى شهرس س
ــازماندهى و اجراى برنامه هاى مشترك  آموزشى و فرهنگى و به منظور س
ــتفاده از ظرفيت هاى اين دو نهاد در ريشه كنى بى سوادى انجام شده   و اس
است. وى اظهار كرد: شناسايى اسامى بى سوادان و كم سوادان شهرستان، 
سازماندهى ظرفيت و توانمندى اقشار و متخصصين بسيج در اجراى مفاد 
ــى و  ــرى از ظرفيت هاى مردمى براى فعاليت آموزش تفاهم نامه و بهره گي
ــواد آموزى از جمله اهداف و مفاد اصلى در برقرارى اين  فرهنگى نهضت س

تفاهم نامه است.
ــاره به فعاليت هاى گسترده  ــواد آموزى شهرستان با اش مسوول نهضت س
نهضت سواد آموزى آران و بيدگل در ريشه كنى بى سوادى تصريح كرد: از 
ــواد آموزى آران و بيدگل در سال 1378  ابتداى فعاليت مستقل نهضت س

تاكنون شش هزار و 800 نفر از بى سوادان شهرستان باسواد شده اند.
غفورزاده خاطر نشان كرد: در آخرين دوره كالس هاى نهضت سواد آموزى 
ــوزى عمومى و انتقال  ــواد آم آران و بيدگل حدود 100 نفر در دو دوره س

حضور يافتند.

 كمك رسانه هاى محلى براى 
برگزارى انتخابات بدون حاشيه 

خوشه عسل در خوانسار 
تشكيل مى شود

ضرورت حفظ و نگهدارى 
ميراث فرهنگى شهرستان نطنز

باسوادى بيش از شش هزار 
آران و بيدگلى در مدت 16 سال

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
ــت: در اين هفته  ــهرضا گف ش
ــط  ــش از 100 برنامه توس بي
ناحيه مقامومت بسيج شهرضا 

برگزار مى شود.
ــاره  ــا اش ــتانى ب ــواد داس  ج
ــيج از  ــه بس ــروع هفت ــه ش ب
ــت: بر طبق  ــاه، گف 29 آبان م
گفته امام راحل اگر بر كشورى 
نواى دلنشين تفكرى بسيجى 
ــد، چشم طمع  طنين انداز ش
دشمنان و جهان خواران از آن 

دور خواهد شد.
ــيج يك  وى با بيان اين كه بس
فرهنگ و يك حركت فرهنگى 
ــت، اظهار كرد: بسيج يك  اس
افتخار و ارزش است كه انقالب 
ــت و اين نگاه  را بيمه كرده  اس
ــام (ره) بود كه  عميق مردم ام

ــيج موجب حفظ و نگهدارى  ــكيل بس با دستور تش
ارزش هاى انقالب شدند.

ــهرضا شاخصه هاى  فرمانده ناحيه مقاومت بسيج ش
ــودن واليت فقيه  ــالمى را مكتبى ب اصلى انقالب اس
ــت و افزود: امروز استكبار  ــتيبانى از ضعفا دانس و پش
ــكيل  ــاى گوناگونى دارد كه تش ــه ها و توطئه ه ريش
ــن اهداف  ــتى از جمله همي ــاى تروريس گروهك ه
ــالم اختالف ــان اس ــد بين جه ــا بتوان ــت ت بوده اس
ــود ميليون ها  ــه داد: با وج ــتانى ادام ايجاد كند.داس
ــان هاى پا به ركاب، كشور ما در آرامش  بسيجى و انس

قرار داشته و امنيت آن در جهان بى نظير است.
وى هر بسيجى را منبرى براى ترويج آموزه هاى اسالم 
ــتكبار خواند و خاطر نشان  كرد: ناحيه  و مبارزه با اس
ــتا برنامه هاى  ــهرضا در همين راس مقاومت بسيج ش
متعددى در جهت حضور فعال بسيجيان جان بركف 
شهرستان در تمامى عرصه هاى انقالب اسالمى تدارك 

ديده  است.
ــاره به  ــهرضا با اش ــيج ش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــتان، تصريح   ــطح شهرس برنامه هاى اين ناحيه در س
كرد: از جمله برنامه هاى اين هفته ميقات صالحين و 
حضور حلقه هاى صالحين ناحيه مقاومت شهرضا در 
نماز عبادى - سياسى جمعه و سخنرانى حجت االسالم 

دلدار در پيش از خطبه هاى نماز جمعه شهرضا است.
ــتاوردهاى بسيج  ــگاه دس ــتانى برگزارى نمايش داس
ــالمى توسط پايگاه هاى  در طول 37 سال انقالب اس
مقاومت شهرستان را از ديگر برنامه اين ناحيه دانست 
و تصريح  كرد: برگزارى نمايشگاه استكبارستيزى در 
ــتان، برگزارى  مساجد و حسينيه هاى سطح شهرس

نمايشگاه اقتصاد مقاومتى ويژه بانوان، همايش بزرگ 
پياده روى خانوادگى با عنوان بسيج دست قدرت خدا و 
برگزارى يادواره هاى شهدا پايگاه محور و محله محور از 

جمله ديگر برنامه هاى هفته بسيج دانست.
وى با اشاره به واگذارى مرحله دوم تسهيالت اقتصاد 
ــار كرد:  ــيج، اظه ــتان در هفته بس مقاومتى شهرس
از جمله ديگر برنامه هايى كه مى توان به آن اشاره كرد، 
فضاسازى شهر با موضوع گفتمان سازى بسيج، واليت 
و انقالب اسالمى، همايش بزرگ دوچرخه سوارى ويژه 
ــاده روى ويژه خواهران با  برادران و همايش بزرگ پي

شعار بسيج و استكبارستيزى است.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرضا روز 5 آذر هفته 
بسيج را روز اقتدار بسيج معرفى كرد و خاطرنشان كرد: 
ــط  بالغ بر 100 برنامه  تحول محور در اين هفته توس

ناحيه مقاومت بسيج شهرضا برگزار  مى شود.
ــم رهبرى با  ــاره به ديدار مقام معظ ــتانى با اش داس
ــجويان، گفت: مقام معظم رهبرى در اين ديدار  دانش
فرمودند كه به ايشان اطالع داده اند كه كشور ما دو رتبه 
ــت، اين خواسته تمام  در مقام علمى سقوط كرده  اس
ملت ايران است كه چرا كشورى كه سرعت رشد علمى 
آن 13 برابر جهان بوده  است، دو پله در مقام علمى خود 

سقوط كرده  است.
ــم رهبرى،  ــاى مقام معظ ــاره به صحبت ه وى با اش
اقدامات فرهنگى غرب عليه ايران را شبيخون خواند و 
تصريح كرد: برخى ها فكر مى كنند با برگزارى اردو هاى 
مختلط، دانشجويان شاد مى شود؛ چرا بايد پس از اين 
صحبت هاى مقام معظم رهبرى اتفاقاتى در جامعه ما 

بيفتد كه دل مردم را به درد آورد.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
شهرضا با بيان اين كه سكوت 
ــال فرهنگ جامعه  ما در قب
ــاى  ناهنجارى ه ــب  موج
موجود در سطح جامعه شده  
ــت، اظهار كرد: در همين  اس
ــاهد يك سرى  چند روز ش
مسائل اين چنينى بوديم كه 

دل مردم ما را به درد آورد.
ــاره به اين كه  داستانى با اش
ــته دشمن  سكوت ما خواس
است، خاطر نشان كرد: اگر ما 
در مقابل تهاجم هاى فرهنگى 
دشمن سكوت كنيم، نقشه 
ــودوى با  دشمن اجرا مى ش
بيان اين كه اين صندلى هايى 
كه بر آن تكيه زده ايم حاصل 
خون شهدا و انقالب اسالمى 
ــا در اين  ــت، گفت: اگر م اس
جايگاهى كه قرار داريم، كم كارى كنيم، بايد در مقابل 

نظام، انقالب و خون شهدا پاسخگو باشيم.
ــهرضا ادامه  داد: در  ــيج ش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــهيالت  ــيج بالغ بر 300 ميليون تومان تس هفته بس
اقتصاد مقاومتى مرحله دوم شهرستان به متقاضيان 

ارائه مى شود.
داستانى با اشاره به حساسيت باالى انتخابات آينده، 
تصريح كرد: دشمنان خارجى و معاندين داخلى چشم 
به اين انتخابات دوخته اند؛ بسيج چشم به دهان مقام 

معظم رهبرى در اين انتخابات است.
ــت از مردم  ــى و درخواس ــرت افزاي ــزود: بصي وى اف
ــاب  ــات و انتخ ــرى در انتخاب ــور حداكث ــراى حض ب
ــط مقام  ــده توس ــق معيار هاى گفته ش اصلح بر طب
ــن انتخابات  ــيج در اي ــرد بس ــرى، رويك معظم رهب

است.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرضا با بيان اين كه در 
قالب برنامه هاى هفته بسيج به دنبال ارائه سبك زندگى 
ــتيم، خاطر  ــالمى به مردم هس اسالمى و انقالب اس
ــان كرد: ارزش هاى انقالب ما، شهدا، خانواده هاى  نش
ــم گير  ــهدا و راهپيمايى هاى متعدد با حضور چش ش

مردم هستند.
داستانى با بيان اين كه مردم ارزش انقالب ما هستند، 
ــبت به  ــه ديد ما نس ــد كارى كنيم ك ــا نباي گفت: م

مسوولين تغيير كند.
ــن هاى موجود در شهرستان،  وى افزود: يكى از حس
ــراى خدمت به مردم  ــووالن ب همدلى و همزبانى مس
است كه البته در برخى نقاط نياز به افزايش اين همدلى 

وجود دارد.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج شهرضا خبر داد:

برگزارى بيش از 100 برنامه در هفته بسيج

نماينده مردم برخوار، شاهين شهر و ميمه در مجلس هشتم گفت: حوادث 
تروريستى داعش در قلب اروپا نتيجه حمايت سردمداران و سياستمداران 

غربى از اين سگ هار در كشورهاى سوريه و عراق بوده است.
 حجت االسالم سيد محمد حسينى دولت آبادى در مورد حوادث تروريستى 
ــا نتيجه حمايت ــش در قلب اروپ ــتى داع ــت: حوادث تروريس پاريس گف

ــگ هار در كشورهاى سوريه و   سردمداران و سياستمداران غربى از اين س
عراق بوده است.

ــى در ايجاد باد نقش داشته باشد قطعا بايد منتظر  وى با بيان اينكه هر كس
درو كردن طوفان هم باشد، افزود: سياستمداران كشورهاى غربى همچون 
ــه تالش كردن با تربيت گروهك هاى تكفيرى و تروريستى همچون  فرانس

ــلمانان ايجاد تفرقه كند اما خيال نمى كردند  داعش و منافقين در بين مس
روزگارى هارى اين گروهك هاى تروريستى بالى جان خود آن ها شود.

ــور اظهار كرد: به دليل  ــازمان بازرسى كل كش رييس شوراى فرهنگى س
گرايش روزافزون مردم آمريكا و اروپا به دين مبين اسالم سردمداران فرانسه، 
انگليس و آمريكا با همكارى البى هاى صهيونيستى تروريست هايى را تجهيز 
و تربيت كردند كه بتوانند نوعى اسالمى هراسى را در جهان به راه بيندازند، 
اما اشخاصى همچون مقام معظم رهبرى، حزب اهللا لبنان، آيت اهللا سيستانى، 
ــازى به موقع و ايجاد وحدت در بين مسلمانان  ــيخ النمر و غيره با آگاه س ش
موجب بر هم زدن توطئه هاى از پيش طراحى شده استعمارگران غربى شدند.

افراط و تفريط نسبت به مفاد برجام دور از عدالت است
ــاره داشت و خاطرنشان كرد: برجام نه  وى در ادامه به تصويب برجام نيز اش
فتح الفتوح بود و نه پيمانى به  مانند تركمانچاى؛ افراط و تفريط نسبت به مفاد 

برجام دور از عدالت است.
ــور و ملت ايران ادامه  حسينى، با ظالم خواندن تحريم هاى غرب عليه كش
داد: در هر حال ما امروزه يكى از كشورهاى صاحب فناورى انرژى صلح آميز 
ــتيم و تحقيقات علمى دانشمندان  هسته اى در بين كشورهاى جهان هس
هسته اى ما در اين زمينه كماكان به قوت خود همچنان پايدار و برقرار است.

وى افزود: هرچند در برجام به آن اهداف خاصى كه مدنظر مقام معظم رهبرى 
ــكى هم وجود ندارد بچه هاى انقالبى و  بود چندان دست پيدا نكرديم اما ش
ــورمان تمام تالش خود را براى به نتيجه رسيدن اين  متدين ديپلمات كش

مذاكرات با گروه 1+5 به نفع ملت و كشورمان انجام داده اند.
اكثريت مجلس دهم را جريان اصولگرايى معتدل تشكيل مى دهد

نماينده مردم برخوار، شاهين شهر و ميمه در مجلس هشتم به انتخابات پيش 
روى مجلس خبرگان و شوراى اسالمى نيز اشاره اى كرد و گفت: شكى وجود 
ندارد مردم هميشه در صحنه ايران اسالمى امسال نيز همانند ساليان گذشته 
باشكوه بيشترى حماسه سياسى بزرگى را رقم خواهند زد كه با هر راى خود 

چشم طمعى از دشمنان را كور خواهند كرد.
ــخاصى بايد در صحنه انتخابات امسال وارد شوند كه در  وى تاكيد كرد: اش
مرحله اول واليتمدار و خود را خادم مردم بدانند، خط و مشى و كارنامه آن ها 
مشخص باشد، همچنين داراى برنامه و سوابق اجرايى كافى براى خدمت 

به مردم باشند.
ــر مردم احترام  ــينى، با بيان اينكه نامزدهاى انتخاباتى نيز بايد به نظ حس
بگذارند، اضافه كرد: هر شخصيتى را كه مردم انتخاب كردند براى همگان 

قابل احترام  است.
وى با بيان اينكه باز انتخاب و نقش مردم در اينكه چه جناح سياسى بر چه 
ــد سرنوشت ساز است،  جناح سياسى ديگرى در مجلس دهم ارجح تر باش
تصريح كرد: پيش بينى مى كنم اكثريت مجلس دهم را جريان اصولگرايى 

معتدل تشكيل دهد.
ــى اصولگرايى و  ــت اداره كل امور مجلس گفت: جريان هاى سياس سرپرس

اصالح طلبى تندرو در مجلس دهم هيچ نقشى نخواهند داشت.

حوادث تروريستى داعش در قلب اروپا، نتيجه حمايت غرب از اين سگ  هار بوده است

معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا:طرح امنيت محله محور  در كاهش جرم تاثير به سزايى داشته است

نظارت دقيقى بر واحدهاى پخت نان خانگى 
وجود ندارد

ــتان كاشان گفت: اجراى  فرمانده انتظامى شهرس
ــان  ــتان كاش ــرح امنيت محل  محور در شهرس ط
ــته و موجب  ــزايى داش در كاهش جرم تاثير به س

رضايت مندى مردم شده است.
 سرهنگ كارآگاه مهدى پورغالمحسين اظهار كرد: 
ــدف برقرارى نظم و  طرح امنيت محله محور با ه
امنيت و آرامش در محالت مختلف و يا مناطق آلوده 
و جرم خيز اجرا مى شود.وى با بيان اينكه دستگيرى 
محكومان غايب و متوارى محاكم قضايى كه يا خود 
ــى به ندامتگاه  ــرده و يا بعد از مرخص را معرفى نك
مراجعه نكرده اند از اهداف اين طرح است، تصريح 
كرد: در طرح امنيت محله محور اتباع غير مجاز برابر 

سياست هاى استان دستگير مى شوند.
ــان خاطر نشان  ــتان كاش فرمانده انتظامى شهرس
كرد: دستگيرى خرده فروشان مواد مخدر صنعتى 
ــتان هاى سطح شهر و  ــنتى در محالت و بوس و س
ــرقت  ــه جرم هايى مانند س ــت ب معتادانى كه دس
ــرح امنيت محله محور  مى زنند از ديگر اهداف ط

است.
ــاش كه  ــع آورى اراذل و اوب ــين جم پور غالمحس
موجبات سلب آرامش را در محالت فراهم مى كنند 

را از ديگر اهداف اين طرح برشمرد و افزود: افرادى 
كه به امنيت و آرامش ساير افراد جامعه لطمه وارد 
ــع آورى و تحويل مقامات  ــرح جم كنند در اين ط

قضايى مى شوند.
به گفته وى جامعه هدف طرح امنيت محله محور 
كل شهر را در بر مى گيرد خصوصاً مناطقى كه آلوده 

و جرم خيز هستند در اولويت قرار دارند.
ــان تاكيد كرد:  ــتان كاش فرمانده انتظامى شهرس
ــتان  ــت محله محور در شهرس ــراى طرح امني اج
كاشان در كاهش جرم  و بزه تاثير به سزايى داشته 

است و موجب رضايتمندى مردم شده است.
پور غالمحسين افزود: دستگيرى مجرمان فرارى، 
ــان مواد مخدر، اراذل و اوباش تاثير به  خرده فروش
سزايى در كاهش جرائم و افزايش امنيت اجتماعى 
و باال رفتن احساس امنيت در جامعه داشته است.
وى ادامه داد: برقرارى نظم و امنيت مطالبه به حق 
مردم است و نيروى انتظامى با حداكثر توان خود در 
برقرارى نظم و امنيت تالش مى كند وبا كسانى كه 
ــر هم مى زنند، برخورد  آرامش و امنيت جامعه را ب
مى كند. فرمانده انتظامى شهرستان كاشان با بيان 
ــس و پليس هاى افتخارى نيز  اينكه معتمدين پلي

در طرح امنيت محله محور مشاركت دارند، خاطر 
ــان كرد: نيروى انتظامى با معتمدين پليس و  نش
ــى دارد و در  پليس هاى افتخارى ارتباط تنگاتنگ
ــورت آنان بهره  ــا و طرح ها از مش ــراى برنامه ه اج
مى گيرد.پور غالمحسين بيان كرد: با بررسى هاى به 
عمل آمده و ديدارهاى چهره به چهره كارشناسان 
ــاجد و  ــى در مكان هاى عمومى مانند مس انتظام
مدارس اجراى طرح هاى انتظامى مختلف موجب 
ــروى انتظامى ــردم از ني ــكر م رضايتمندى و تش
 شده است.به گفته وى طرح امنيت محله محور با 
برنامه ريزى و با اهداف خاصى در شهر اجرا مى شود 
ــتور كار است و اجراى  و شناسايى مجرمان در دس
اين طرح ها نيز زمان خاصى ندا رد.فرمانده انتظامى 
ــان كرد: طرح امنيت  شهرستان كاشان خاطر نش
ــنجى هاى به عمل  ــاس نياز س محله محور بر اس
ــرا حوادث  ــا منطقه اج ــهر و ي آمده و وضعيت ش
ــتى داعش در قلب اروپا نتيجه حمايت  تروريس
ــود و  ــت مى ش ــگ  هار بوده اس ــرب از اين س غ
ممكن است در يك منطقه آلوده و جرم خيز چندين 
ــال آن محله از  نوبت اين طرح صورت گيرد تا كام

مجرمان پاك سازى شود.

معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا گفت: نظارت دقيقى بر واحدهاى پخت نان خانگى 
ــه كميته تغذيه و امنيت غذايى اين شهرستان، با تاكيد  وجود ندارد. مرتضى جاورى در جلس
ــاغل مرتبط با توليد و عرضه  ــاركت و هم افزايى ادارات مسوول در ساماندهى مش بر لزوم مش
محصوالت غذايى اظهار داشت: ساماندهى و نظارت بر نحوه فعاليت اين واحدهاى توليدى و 
ــترهاى الزم براى اصالح شيوه هاى توليد و همچنين توليد  در عين حال حمايت از آن ها بس
ــه واحد نانوايى در اين شهرستان  محصوالت با كيفيت را فراهم مى آورد.وى، از پلمپ دائم س
ــه واحد توليدى، به دليل استعمال جوهر قند و جوش شيرين در طبخ نان،  داد و افزود: اين س

پلمپ شده اند.
معاون اداره صنعت معدن تجارت شهرضا، با اشاره به عدم وجود نظارت بر واحدهاى پخت نان 
خانگى اذعان داشت: متاسفانه فعاليت اين واحدهاى توليدى، در منازل مسكونى، دسترسى به 
آنها را با مشكل مواجه كرده چنانچه براى ورود به محل فعاليت هر يك از آن ها نيازمند صدور 
احكام مراجع قضايى هستيم.جاورى گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايى شهرضا و كثرت داد و 
ستد در آن، توزيع اقالم غذايى در آن بدون وقفه ادامه دارد و قيمت برخى از اين اقالم نيز در آن، 
به نسبت ساير مناطق ارزان تر است.وى تاكيد كرد: ميزان دريافت ماليات ها از واحدهاى صنفى 
و توليدى در شهرضا باالست و الزم است براى حمايت از توليد كنندگان اين رويه تعديل شود.

معاون اداره صنعت معدن تجارت شهرضا، ورود و توزيع كاالهاى قاچاق را يكى از اقدامات انجام 
شده در راستاى حمايت از توليدات داخلى در سطح شهرستان برشمرد و افزود: براى اجراى اين 

طرح، اقدام به برچسب اصالت بر روى اقالم توليدى و توزيعى شده است.

خبر
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زبان خوراکی ها

دریچه دریچه

دکتر منوچهر امامی جراح دستگاه گوارش گفت : اغلب سنگ های کیسه 
صفرا، در اثر رسوب مواد چربی مانند کلس��ترول در داخل کیسه صفرا 
ایجاد می شوند و عوامل مختلفی از جمله غلظت نمک های صفراوی در 

این امر دخیل هستند.
وی تاکی��د کرد: زنانی ک��ه چندین زایمان داش��ته  یا چاق هس��تند و 
از چربی خ��ون باالیی برخوردارند نس��بت ب��ه افراد دیگر مس��تعدتر 
 ب��وده و احتم��ال تش��کیل س��نگ صف��را در آن��ان بیش��تر اس��ت. 
به عل��ت اینکه بس��یاری از س��نگ ها ب��دون درد و عالمت هس��تند، 
بس��یاری از افراد ممکن اس��ت در کیس��ه صفرا سنگ داش��ته باشند 
 و ب��ا انج��ام س��ونوگرافی و ب��ه ط��ور اتفاق��ی متوج��ه ای��ن موضوع 

شوند.
وی از خطرات سنگ های ریز در کیسه صفرا، داخل شدن آنها به مجرای 
کبد، ایجاد یرقان یا زردی، بسته ش��دن مجرای خروجی کیسه صفرا و 
در نتیجه اتساع و پارگی کیسه صفرا برش��مرد و همچنین سنگ های 
 درش��ت باالی ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر را زمینه س��از س��رطان کیسه صفرا

 دانست.
وی با تاکید بر اینکه س��نگ کیسه صفرا قابل شکس��تن و دفع نبوده و 
همچنین مصرف دارو ب��رای دفع آن چندان موث��ر نخواهد بود، اظهار 
کرد: افراد باید به محض تش��خیص س��نگ کیس��ه صفرا به پزش��ک 
مراجه کنند ت��ا تحت درمان قرار گیرند. برای تش��خیص س��نگ های 
 صف��راوی از س��ونوگرافی و ام. آر. آی مج��اری صف��راوی می ت��وان 

استفاده کرد.
برای جلوگیری از تشکیل این س��نگ ها رعایت رژیم غذایی کم چربی 
و پرفیبر موثر اس��ت. عالئم این بیم��اری معموال به ص��ورت دردهای 
کولیکی ناحیه زیر دنده های راس��ت با انتش��ار در بین کتف ها و شانه 
 همراه با حالت تهوع است و اغلب به دنبال صرف یک غذای چرب ایجاد 

می شود.
این ج��راح در ادامه گفت: در گذش��ته جراحی ها به ص��ورت باز انجام 
می ش��د، اما در روش های جدید جراحی به صورت عمل الپاراسکوپی 
اس��تفاده می ش��ود و در موارد خاص حتی می توان بیمار را بی حس��ی 

نخاعی کرده و از بیهوشی عمومی امتناع کرد.

امامی مزایای عمل الپاراس��کوپی را کمی احس��اس درد، کمتر بودن 
عوارض چس��بندگی و کوتاهی طول اقامت بیمارس��تانی عنوان کرد و 
افزود: در این عمل جراحی پزشک جراح بدون باز کردن شکم، توسط 
لوله های دستگاه الپاراسکوپ کیس��ه صفرا را به همراه سنگ ها از بدن 

خارج می کند.
وی خاطرنش��ان کرد: برخالف تصور برخی از بیماران که در این عمل 
تمام صفرای بدن برداشته شده و از بین می رود، باید دانست که برداشتن 
کیسه صفرا به تولید و میزان صفرا اختاللی وارد نمی کند، چراکه تولید 
صفرا در کبد صورت می گیرد و کیس��ه صفرا فق��ط محل ذخیره صفرا 
اس��ت. بنابراین پس از عمل کیس��ه صفرا، بیمار می تواند مانند س��ایر 
 افراد زندگی طبیعی داش��ته و مانند آنها از همه مواد غذایی اس��تفاده

 کند.

متخصص طب س��نتی، گفت: مص��رف فرآورده های لبنی با گوش��ت 
باعث افزایش تولید س��ودا در بدن ش��ده و در طوالنی مدت زمینه بروز 
 بس��یاری از بیماری ها همچون واریس و گرفتگی های عروقی را ایجاد 

می کند.
محمدجواد اسالمی پور ، گفت: در طب اسالمی و ایرانی برای تغذیه همه 
افراد جامعه دس��تورالعمل های دقیق و کاربردی وجود دارد و بسیاری 
از توصیه های علما و حکمای گذش��ته در این خصوص به اثبات رسیده 

است.
وی ادامه داد: بسیاری از خوراکی ها را باید با مکمل های آن مصرف کرد، 
چراکه استفاده از مکمل باعث جذب بیشتر و هضم بهتر آن ماده غذایی 
می شود. در این باره توصیه می شود که شیر با عسل، گالب یا هل مصرف 
ش��ود. همچنین از مصرف ش��یر با هر نوع ماده غذایی دیگر مثل موز یا 
دیگر میوه ها پرهیز کنید. مخلوط کردن شیر با میوه ها باعث ایجاد خلط 

غلیظ و اختالل در هضم می شود.
این متخصص طب س��نتی افزود: همچنین مصرف فرآورده های لبنی 
با گوش��ت موجب افزایش تولید سودا در بدن ش��ده و در طوالنی مدت 
زمینه ب��روز بس��یاری از بیماری ها همچ��ون واری��س، گرفتگی های 
عروقی و...را  ایج��اد می کند. مص��رف فرآورده های لبنی با ترش��ی ها 
نیز باع��ث انجم��اد فرآورده های لبنی در معده و فس��اد غذا می ش��ود؛ 
از دیگ��ر اثرات مصرف مواد لبنی با ترش��ی و س��رکه می ت��وان به دفع 
 و کاهش کلس��یم در ب��دن و ایج��اد لک و پیس های پوس��تی اش��اره

 کرد.
اسالمی پور با اشاره به مضرات مصرف پنیر نیز گفت: مصرف پنیر برای 
کس��انی که در طول روز کار فکری انجام می دهند مثل دانش آموزان و 
دانشجویان و ... به طور کل در وعده های روزانه ممنوع است و تنها موارد 
مصرف آن می تواند در وعده ش��ام و آن هم با گردو یا زیره باشد. مصرف 
پنیر برای کسانی که در خانواده سابقه بیماری آلزایمر یا فراموشی دارند 

می تواند زمینه ابتال به کاهش حافظه را فراهم کند.
وی مصرف میوه، هم زمان با غذا را مضر دانست و گفت: مصرف هم زمان 
تخم مرغ با ترب یا شیر نیز برای قلب و مغز مضر است. مصرف میوه بعد 
از هر غذای گوشتی مثل کباب، باعث فساد میوه در معده خواهد شد و 

تنها مصرف زیتون با غذا مجاز است.

 دیاب��ت یا بیم��اری قند،ی��ک اختالل متابولیک )س��وخت و س��ازی( 
نای��ی تولی��د انس��ولین   در ب��دن اس��ت. در ای��ن بیم��اری توا
 در ب��دن از بی��ن م��ی رود و ی��ا ب��دن در برابر انس��ولین مقاوم ش��ده 
 و بنابراین انس��ولین تولیدی نمی تواند عملکرد طبیع��ی خود را انجام 

دهد.
 نق��ش اصلی انس��ولین پایین آوردن قن��د خون توس��ط مکانیزم های 

مختلفی است. 
دیاب��ت یکی از بزرگ ترین خطرهایی اس��ت که س��المت م��ردم را در 
عصر کنونی تهدید می کند. فقط در آمریکا ح��دود 3۰ میلیون دیابتی 
 وجود دارد ک��ه نزدیک ب��ه 9 درصد جمعیت این کش��ور را تش��کیل

  می ده��د. بخ��ش عم��ده ای از ای��ن گروه ب��ه دیاب��ت ن��وع دو مبتال 
هستند.

از اضافه وزن و چاقی به عنوان عاملی مهم در ابت��ال به دیابت نوع ۲یاد 
می شود، و در نشست انجمن قلب آمریکا، محققان گزارشی ارائه کردند 
مبنی بر این که یک راه ساده برای جلوگیری از چاقی و در نتیجه دیابت، 

پختن و خوردن غذا در خانه است.
 گنگ زون��گ از دانش��گاه ه��اروارد درب��اره نتیج��ه تحقیقات ش��ان

 گفت: »می دانیم که غذا خوردن بیرون از خانه ب��ا کیفیت پایین مواد 
مغذی و باال رفتن می��زان چاقی در نوجوان ها همراه اس��ت؛ هم چنین 
مقاومت به انس��ولین و باال رفتن میزان تری گلیسیرید در بدن را ایجاد 
می کن��د.« او و گروهش قصد داش��تند بفهمند که این مس��اله درباره 

بزرگساالن هم صدق می کند یا نه.
پس از بررس��ی اطالعات ح��دود 99 هزار م��رد و زن در ط��ول 3 دهه 
 متوجه ش��دند، آن هایی که ۲ ت��ا از وعده ه��ای غذایی روزانه ش��ان را 
در خانه می خوردند، به طور متوس��ط ۱3 درصد کمتر دیابت داش��تند 
تا آن هایی که در طول هفته کمتر از ۶ وعده غ��ذا در خانه می پختند و 

می خوردند.
یکی دیگر از دالیل این اتفاق این اس��ت که موقع خوردن غذا در خانه، 

کمتر از نوشابه های قنددار استفاده می شود.
به گزارش س��ایت »تایم«،نتیجه این تحقیق می گوید، غذا خوردن در 
خانه می تواند قدم اول در راه مبارزه با دیابت باش��د. اگر امکانش نبود، 

دست کم سراغ فست فود نروید.

خطر بروز سنگ
 کیسه صفرا برای این افراد

شیرموز برای بدن مضر است یک راه ساده برای مبارزه با دیابت

بیشتر بدانیم

 افراد زیادی هس��تند که از درد زانو رن��ج می برند. 
چه این درد ناش��ی از یک جراحت تازه باش��د و چه 
ناش��ی از آرتریت راه هایی هس��ت که می تواند در 

بهبود عالئم درد شما موثر باشد.
به۱۱ مورد از بای��د و نباید هایی که اف��راد مبتال به 
زانو درد باید رعایت کنن��د در ادامه مطلب خواهیم 

پرداخت:
حتما به پزشک مراجعه کنید:

اگر دچار درد زانو هس��تید حتما به پزش��ک ارتوپد 
یا فیزیوتراپیس��ت مراجعه کنید تا او تشخیص الزم 
را برای رفع درد و درمان بده��د و از ایجاد جراحات 
بعدی جلوگیری شود. این اولین گام در درمان و رفع 

درد زانو است.
بیش�تر از حد مورد نیاز ب�ه عضالت تان 

استراحت ندهید:
اس��تراحت زیاد موجب می ش��ود که عضالت شما 
ضعی��ف ش��وند و درد مفاصل ش��ما از جمل��ه زانو 
تش��دید ش��ود. بنابراین قبل از هر چیز یک برنامه 
ورزش��ی مناس��ب باوضعی��ت ت��ان راپی��دا کنید 
 ت��ا از ادام��ه روندضعف عض��الت تان پیش��گیری 

کنید. 
خیلی ازدردهای زانو مرب��وط به ضعف عضالت این 
ناحیه است. اگر از برنامه ورزشی تان مطمئن نیستید 
و فکر می کنید که ممکن اس��ت به زانوی تان فشار 
بیاید حتما با یک پزش��ک یا متخصص ورزشی و یا 

فیزیوتراپیست مشورت کنید.
ورزش کنید:

قوی ش��دن عضالتی ک��ه زان��و را تح��ت حمایت 
درآورده ان��د و همچنین افزایش انعط��اف پذیری 
 کمک شایانی به بهبود درد زانوی شما خواهد کرد. 
ورزش های هوازی و کششی از جمله این تمرینات 
هستند که بسیار موثر واقع می ش��وند. پیاده روی، 
شنا، ایروبیک در آب و دوچرخه ثابت جزء تمرینات 

هوازی به شمار می روند.
از پله تا حد ممکن اجتناب کنید:

تا جای��ی که م��ی توانی��د از پل��ه اس��تفاده نکنید 
و اگر مجب��ور به باال ی��ا پایین رفتن از پله هس��تید 
حتم��ا از ن��رده ها کم��ک بگیری��د و یا ی��ک تکیه 
 گاه مانند عص��ا را ب��رای تحمل وزن ت��ان انتخاب 

کنید.
 اگر از باالی یک قفس��ه می خواهید چیزی بردارید 
و باید به ب��االی ی��ک پهارپایه بروید حتم��ا قبل از 
 باالرفت��ن از یک تکیه گاه اس��تفاده کنید و فش��ار 

وزن تان را روی آن بیندازید.

از چهار عنصر یخ، فشرده سازی، باال نگه 
داشتن زانو و استراحت استفاده کنید:

اگ��ر زانوی ت��ان دچ��ار جراحت ش��ده و ی��ا دچار 
ورم مفاص��ل هس��تید از ای��ن چهار عنص��ر غافل 
 نش��وید. از ی��خ ب��رای کاه��ش ورم اس��تفاده 

کنید.
 زانوان ت��ان را با ک��ش های مخص��وص زانو که در 
 داروخان��ه ه��ا موج��ود هس��تند فش��رده کنی��د. 
به زانوی تان اس��تراحت دهید و نگذارید که زانو به 
 مرحله آستانه درد برسد. پاهای تان را باال نگه دارید.

این کار س��بب تقویت عضالت زانو می ش��ود و در 
مطالب قبلی این تمرین را آموزش داده ایم.

از وزن تان غافل نشوید:
وزن شما تاثیر بس��یار زیادی در کاهش و یا افزایش 
درد زانوی تان دارد. اگر دچار اضافه وزن هس��تید 
حتما به فکر باشید و در اولین فرصت آن را کاهش 
 دهید. چ��را که وزن ب��اال فش��ار زیادی ب��ه زانوها 
می آورد. الزم نیس��ت حتم��ا به وزن ای��ده آل تان 
برس��ید. با کمی کاه��ش وزن تغیی��رات زیادی را 

مشاهده خواهید کرد.
از یک عصا استفاده کنید:

از اینک��ه از ی��ک تکی��ه گاه یا عص��ا ب��رای اینکه 
 فش��ار کمتری به زانوی تان وارد ش��ود اس��تفاده 
می کنید خجالت نکش��ید. ای��ن کار کمک زیادی 
 به کاهش اس��ترس و فش��ار ب��ه زانو خواه��د کرد.
 استفاده از زانو بند های طبی نیز بسیار موثر است.

از ط�ب س�وزنی ب�رای کاه�ش دردتان 
بهره بگیرید:

طب س��وزنی ی��ک روش 
م��داوای چینی اس��ت که 
در کاه��ش بس��یاری از 
دردها از جمل��ه درد زانو 

بس��یار موث��ر 
است. اما فقط 
ب��ا مراجعه به 

مراکز معتبر از این 
روش استفاده کنید.

از کف�ش مناس�ب 
استفاده کنید:

ی��ک کف��ش  از  اس��تفاده 
 مناس��ب با ی��ک کف��ی طبی 

می تواند فش��ار را از زانوی ش��ما کمتر 
کند. پزش��کان کفی های طبی خاصی 
 را برای بیماران مبتال به زانو درد تجویز 

می کنند.
 برای آگاهی از اینکه از چه نوع کفی استفاده کنید 
حتما با فیزیوتراپیس��ت یا پزش��ک خود راهنمایی 

بگیرید.
از یخ و گرما استفاده کنید:

در ۴۸ س��اعت ال��ی ۷۲ س��اعت اولی��ه پ��س از 
جراحت از کمپرس سرد اس��تفاده کنید. کمپرس 
 را درون حول��ه بگذارید تا به پوس��ت تان آس��یب 

نزند. 
می توانی��د از ی��ک کیس��ه یخ ی��ا نخ��ود فرنگی 
منجمد برای این کار اس��تفاده کنی��د. پس از این 
مرحله یک حم��ام آب داغ بگیرید و ی��ا از کمپرس 
 گ��رم اس��تفاده کنی��د. ه��ر دوی ای��ن کاره��ا را 
سه الی چهار بار در روز و به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه 

تکرار کنید.
مراقب تکان های سنگین باشید:

از انجام ورزش های سنگین که سبب ایجاد فشار به 
زانوان تان می شود اجتناب کنید.

 ورزش های��ی مانن��د دوی��دن، پری��دن، کی��ک 
 بوکسینگ فشار بس��یار زیادی به مفاصل می آورند

همچنی��ن تمرینات��ی مانن��د  
اس��کوات و النگز موجب فشار 
زی��ادی ب��ه زانو می ش��ود و 
اگر درس��ت انجام داده نشود 
آس��یب بس��یار زی��ادی به 
 زانوی س��الم 

 می آورد.

دریچه

 محصوالت آرایش��ی و مراقبت از پوست و موها عموما 
قیمت باالیی دارن��د، اما چندان تاثیر ف��وق العاده ای 
ندارند. راهکارهای ساده، ارزان و در دسترسی به کمک 
مواد طبیعی مانند لیمو، شکر، آلوئه ورا و آووکادو وجود 
دارد که می تواند در س��المت و زیبایی پوست و موها 

مؤثر باشد.
خداحافظی با موهای دو شاخه

اغلب اوقات س��ر موها ترک خورده و حالت دو شاخه 
دیده می ش��ود. اس��تفاده مکرر از سش��وار، اثرات نور 
خورشید، رنگ کردن موها و تغذیه نامناسب از جمله 
 علل بروز این مشکل است. اما خوش��بختانه می توان 
به راحتی از این موخوره ها راحت شد و ظاهر زیباتری 
 به موه��ا بخش��ید. کمی روغن ب��ادام ش��یرین کافی

 است!
روغن بادام ش��یرین موها را تغذی��ه و ترمیم می کند. 
بدون اینکه مجبور باشید موها را کوتاه کنید، هر شب 
قبل از خواب این روغن را به موها بزنید. البته موها باید 
کامال خشک باشند. کمی روغن را کف دست ها بریزید 
و موها را با آن ماساژ دهید. موها را با روسری بپوشانید 

و بخوابید. اگر در این صورت راحت نیستید می توانید 
روغن را صبح به موها بزنید البته باید حداقل دو ساعت 
روی موها بماند. سپس مانند همیشه موها را بشویید. 
اگر پانزده روز این کار را ادامه دهید می توانید تفاوت 

را در موها ببینید.
پوست درخشان

زیبایی پوس��ت به وضعیت سالمت عمومی بدن چه از 
نظر جسمی وچه از نظر روانی بر می شود. برای داشتن 
پوستی زیبا الزم اس��ت تا رطوبت کافی پوست تامین 
ش��ود، تغذیه متعادل رعایت ش��ود و حداقل ۸ ساعت 
خواب شبانه نیز در برنامه زندگی گنجانده شود. عالوه 
بر اینها راهکارهای س��اده ای نیز ب��رای درمان برخی 

مشکالت پوستی وجود دارد.
بهبود لکه های پوستی

 ب��رای رهای��ی از ای��ن لک��ه ه��ا م��ی توانی��د از آب 
 گوج��ه فرنگ��ی هم��راه ب��ا ش��یر اس��تفاده کنی��د. 
در این صورت، به کمک چاقو درون یک گوجه فرنگی 
 را خال��ی کنی��د و آب آن را درون یک ظ��رف بریزید.

 کمی نیز آب اضافه کنید تا ترشی آن کم شود و پوست 

را تحریک نکند. سه قاشق ش��یر گرم  نیز اضافه کنید. 
پس از اینکه کامال مخلوط کردید، تکه ای پنبه را به آن 
آغش��ته کرده و روی لکه های صورت بمالید. بگذارید 
۱۵ دقیقه بماند و سپس صورت را با آب خنک بشویید. 
این روش را دو بار در هفته تکرار کنید و مطمئن باشید 

که لکه ها به تدریج از بین می روند.
پاک سازی پوست صورت

با پاکسازی دقیق پوست از س��لول های مرده، صورت 
شما ظاهری س��الم تر، زیباتر و درخش��ان تر خواهد 
داشت. برای رس��یدن به این منظور یک راه حل عالی 
پیش��نهاد می ش��ود: مخلوط توت فرنگی با ماس��ت 
طبیعی. سه عدد توت فرنگی را با مقداری ماست کامال 
مخلوط کنید و با حرکات چرخشی روی صورت بمالید. 
از چانه شروع کنید و ماساژ را تا گونه ها و زیر چشم ها 
که معموال کبودی ایجاد می ش��ود به مدت ۱۵ دقیقه 
 ادامه دهید. س��پس صورت را با آب خنک بش��ویید. 

اگر این کار را ۵ روز تکرار نمایید، صورت شما جلوه ای 
بی نظیر پیدا می کند.

درخشندگی صورت
به کمک بابونه می توان جریان خون صورت را فعال تر 
کرد و جلوه ای روشن تر و شاداب تر به پوست بخشید. 
این راهکار ساده و قدیمی اس��ت. دمنوش بابونه تهیه 

کنید و در یخچال بگذارید تا کامال خنک شود. 
 در این فاصله صورت را با ش��یر پاک ک��ن تمیز کنید.

 در هنگام اس��تفاده از بابونه، پوس��ت باید کامال عاری 
از آلودگ��ی ها باش��د. تک��ه ای پنب��ه را ب��ه دمنوش 
 آغش��ته ک��رده و روی ص��ورت بگذارید. حت��ی برای 
کبودی های دور چش��م و حت��ی گل مژه نی��ز مفید 
است. بابونه آثار خس��تگی را برطرف می کند، موجب 
تحریک جریان خون می ش��ود و ظاهری روش��ن به 
 پوست می بخشد. حتما این راهکار جادویی را امتحان 

کنید.

زندگی با زانو درد؛ ۱۱ باید و نباید درد زانو

مراقبت از پوست و مو با روش هایی آسان

خیار یکی از پر مصرف ترین س��بزیجات در دنیاست که 
خنک کننده، سبک و دارای آب زیادی است که می تواند 
رطوبت بدن را تامین کند. خیار برای بزگساالن و همچنین 
کودکان مفید است. ویتامین ها و مواد معدنی آن برای افراد 
سالمند مفید خواهد بود و می تواند انرژی مورد نیاز آنها را 
در روزهای طوالنی تابستان تامین کند. خیار برای کسانی 

که قصد کاهش وزن دارند نیز توصیه می شود.
B منبع غنی ویتامین

این ویتامین در برنامه غذایی جایگاه بس��یار مهمی دارد 
زیرا به دلیل کمک به سنتز گلبول های قرمز در احساس 
 نش��اط و س��رحالی و تامین انرژی نق��ش دارد. عالوه بر 
گوش��ت های قرمز و لبنیات، سبزیجات س��بز نیز منبع 
ویتامین B هستند. اگر دچار کمبود این ویتامین هستید 

می توانید حساب ویژه ای روی خیار باز کنید!
تسکین سردرد

بی خوابی شب و تغذیه نادرس��ت می توانند باعث ایجاد 
خستگی صبحگاهی ش��وند که گاه با س��ردرد نیز همراه 
است. اسموتی خیار، آناناس و سیب تاثیر زیادی در کاهش 
سردرد دارد. این نوشیدنی طبیعی با تامین آب بدن، مواد 
سمی را از بدن دفع کرده و نیازهای غذایی را به طور صحیح 

تامین می کند.
مراقبت از موها و پوست

 ویتامین B، سیلیس��یوم و گوگرد ترکیباتی هس��تند که 
می توانند به تقویت و تسهیل رشد موها کمک کنند. اگر 

دوست دارید موهای تان همیشه درخشان باشد، مصرف 
منظم خیار را فراموش نکنید.

بسیاری از درمان های طبیعی پوست نیز بر پایه خیار است 
زیرا رطوبت و ریز مغذی های پوس��ت را تامین می کند و 
همچنین در کاهش کبودی و تیرگی زیر چشم نیز موثر 
است. اگر با بی حالی و خستگی از خواب بیدار شدید حتما 

چند حلقه خیار را روی چشم های تان بگذارید.
تامین ویتامین ها و مواد معدنی

همان طور که به خوبی می دانید 9۵درصد حجم خیار از 
آب تشکیل شده است. به کمک این 
ماده بدن می تواند بیش��تر مواد زائد 
جمع ش��ده که تاثیرات بدی دارند را 
دفع کن��د. از طرفی خیار سرش��ار از 
ویتامین ها و مواد معدنی اس��ت که 

در برنام��ه روزانه مفید 
خواهد ب��ود. بهتر 
اس��ت خیار را با 
پوست میل کنید 

زیرا بیشترین مقدار 
ویتامی��ن C آن در 
 پوس��ت خیار جای

 دارد.
مقابله با سرطان

خی��ار در پیش��گیری و درمان 

س��رطان نقش دارد. این صیفی نیز مانن��د دیگر میوه ها 
 و س��بزیجات حاوی مواد معدن��ی، آنتی اکس��یدان ها و 
 اس��یدهای آمینه است که برای تغذیه س��الم الزم بوده و 
می تواند از بدن در برابر بس��یاری از بیماری ها محافظت 
کند. خیار همچنین دارای ترکیباتی اس��ت که قادرند با 

سرطان سینه و تخمدان نیز مقابله کنند.
رفع بوی بد دهان

بسیاری از روزها با احس��اس ناخوشایندی در دهان بیدار 
می ش��ویم که خیار می تواند به رفع آن کمک کند. کافی 
اس��ت یک حلقه خیار را روی زبان بگذاری��د و بین زبان و 
سقف دهان بفشارید. نگه داشتن خیار در 3۰ ثانیه باعث 

از باکت��ری های عام��ل بوی بد از بین رفتن بسیاری 

دهان می شود.
تسهیل هضم غذا و کاهش وزن

مقدار باالی آب و مواد معدنی و همچنین کالری کم خیار 
آن را برای رژیم های الغری مناسب ساخته است. همچنین 
فیبرهای غذایی دارد که برای بهبود روند هضم غذا و دفع 
مواد زائد جمع شده در روده ها بسیار الزم است. خیار جذب 
ریز مغذی ها را تسهیل کرده و می تواند از احتباس آب در 
بدن نیز جلوگیری کند. سعی کنید هر روز خیار را در برنامه 

غذایی خود بگنجانید.
بهبود عالئم دیابت

خیار برای همه بیماران مبتال به دیابت بسیار مفید خواهد 
بود. در این صورت حتما خیار می��ل کنید زیرا به تنظیم 
گلوکز خون کمک می کند ومانع از نوسان های خطرناک 

قند می شود.
 کاهش کلسترول و تنظیم فشار خون

بسیاری از تحقیقات ثابت می کنند که گوشت خیار حاوی 
استرول است که برای کاهش کلسترول بد خون بسیار 
مفید خواهد بود. به عالوه، خیار مقدار زیادی پتاس��یم، 
منیزیوم و فیبر دارد این عناصر برای درمان پرفش��اری 

خون و همچنین فشار خون پایین نیز مفید است.
مراقبت از استخوان ها و مفاصل

اگر از دردهای آرتروز یا نقرس رنج می برید حتما به طور 
منظم خیار میل کنید. این خوراک��ی می تواند به تقویت 
غضروف ها کمک کند و مانع از دردهای ناشی از آرتریت 
 D و C ،B۶ ،A، B۱ ش��ود. به عالوه، مق��دار ویتامی��ن
همچنین اسید فولیک، کلسیم، منیزیوم و فسفر آن با اسید 

اوریک و پوکی استخوان مقابله می کند.

۱۰ دلیل باورنکردنی مصرف بیشتر خیار
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گردشگرى

دريچه

ــليمان در قرن هفتم هجرى با معمارى 8 ضلعى،  بقعه امامزاده س
ــهر قديمى نراق ساخته  گنبد دو پوش و مصالح خشت و گل در ش

شده است.
همچنين در دوره صفويه كاشى كارى گنبد، نما كارى آجر و صحن 
ــرقى به اين بقعه اضافه و در دوره قاجار دو صحن ديگر در ضلع  ش

شمال و جنوب آن الحاق شده است.
ــليمان از نوادگان امام  در اين بقعه 6 امامزاده به نام هاى  هادى و س
على بن ابى طالب (ع) و مهدى، مطهر، طاهر و حسين از نوادگان امام 

كاظم(ع) مدفون هستند.
ــت كه اين امامزادگان در اطراف نراق به شهادت  ــده اس روايت ش
رسيده و چون مردم نراق شيعه مذهب و پيرو سادات علوى بوده اند 
ــهر آورده و با احترام آنها را دفن كرده اند. بقعه امامزاده  آنها را به ش
ــهر نراق در مجاورت مركز شهردارى اين شهر  سليمان در مركز ش
ــده و  ــى كارى ش قرار دارد و به صورت 8 ضلعى به همراه گنبد كاش
ــت و داخل آن با گچ برى هاى ساده مزين  دوپوش ساخته شده اس

شده است. سبك معمارى اين بقعه شبيه به آثار سده هفتم است.
 اين بقعه درواقع، برجى با گنبدى بلند است كه گنبد آن هيچ ايوانى 
نداشته ولى در دوره صفويه، پيرامون آن سه ايوان ساخته شده است. 
اين زيارتگاه بدون كاشيكارى و گچبرى بوده، اما به دست معماران و 
استادان محلى و به كمك مردم نراق به شكل امروزى درآمده است. 
بقعه امامزاده سليمان از شكوه و جالل خاصى برخوردار است و در 
شمار ابنيه تاريخى نراق قرار دارد. در اين زيارتگاه سه مرقد شبيه به 
هم، با ديواره كاشيكارى وجود دارد كه از آثار عصر صفوى به شمار 
ــردابه و ساختمان 8 ضلعى روى  مى آيد. اين بقعه از سه قسمت س

سردابه و نيز ايوان تشكيل شده است.
بقعه امامزاده سليمان داراى 4 درب در 4 جهات اصلى بوده و ورودى 
ــا كنده كارى زيبا و  ــرق داراى يك درب چوبى ب اين بنا در طرف ش
هنرمندانه مربوط به سال 935 و از آثار دوره صفويه است. روى اين 
درب عالوه بر اشعار پارسى، آياتى از قران كريم نيز حك شده است.
ــتان مركزى و در 15 كيلومترى جاده دليجان به مشهد  نراق در اس
اردهال قرار دارد. در اين شهر آثار تاريخى و مذهبى فراوانى وجود 
ــليمان در سال 1379 با شماره 3536 توسط  دارد.بقعه امامزاده س
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در فهرست آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است.

ــگام  ــه) هن ــرزا فرمانفرما(ناصرالدول ــد مي ــلطان عبدالحمي س
ــى رود  ــتان م ــه بلوچس ــفر ب ــن س ــان چندي ــت كرم ــدى ايال تص
ــوچ از جمله  ــرداران بل ــد تن از س ــافرت ها چن ــى از اين مس و در يك
ــه كرمان  ــر روان ــل و زنجي ــتگير و با غ ــين خان را دس ــردار حس س

مى كند.
ــين خان نيز با پدر زندانى و در زير يك غل  پسر خردسال سردار حس
ــين خان در زندان به ديفترى  ــردار حس بودند. چند روز بعد فرزند س
ــردار بلوچ هر چه التماس و زارى مى كند كه فرزند  مبتال مى شود. س
ــى ترتيب اثر  ــايد بهبود يابد، ول ــدان آزاد كنند تا ش ــار او را از زن بيم

نمى دهند.
ــز  ــا ني ــم فرمانفرم ــل الملك،ندي ــه افض ــان ب ــين خ ــردار حس  س
ــاطت  ــزد فرمانفرما مى رود و وس ــود.افضل الملك ن ــل مى ش متوس
ــين خان  ــردار حس ــه اى نمى بخشد.س ــم نتيج ــا باز ه مى كند،ام
ــرده و به  ــان قرض ك ــار كرم ــان از تج ــود پانصد توم ــى ش حاضر م
ــل الملك اين  ــار او را آزاد كند و افض ــودك بيم ــا بدهد تا ك فرمانفرم
ــم فرمانفرما  ــا باز ه ــس مى كند،ام ــه فرمانفرما منعك ــنهاد را ب پيش

نمى پذيرد.
ــر خدايى  ــان آخ ــد:« قرب ــى گوي ــا م ــه فرمانفرم ــك ب ــل المل افض
ــرى دركنار پدر در زندان  ــتم است كه پس هست،پيغمبرى هست،س

بميرد. اگر پدر گناهكار است ،پسر كه گناهى ندارد».
 فرمانفرما پاسخ مى دهد: « در مورد اين مرد چيزى نگو كه فرمانفرماى 
كرمان،نظم مملكت خود را به پانصد تومان رشوه سردار حسين خان 

نمى فروشد».
 همان روز پسر خردسال سردار حسين خان در زندان در برابر چشمان 
ــرا يكى از  ــه روز پس از اين ماج ــپارد. دو س ــكبار پدر جان مى س اش
ــود. هر چه پزشكان براى  ــرهاى فرمانفرما به ديفترى دچار مى ش پس

مداواى او تالش مى كنند اثرى نمى بخشد.
ــى در پى قربانى  ــفند در آن روزها پ ــتور فرمانفرما پانصد گوس به دس
مى كنند و به فقرا مى بخشند، اما نتيجه اى نمى دهد و فرزند فرمانفرما 

جان مى دهد.
ــر مى برد. ــت اندوه بس ــود،در نهاي ــر خ ــا در ايام عزاى پس فرمانفرم
ــود. ــاق فرمانفرما مى ش ــك وارد ات ــام روزى افضل المل درهمين اي
ــى بلند  ــاده و به صداي ــه افت ــه گري ــان ب ــه حالى پريش ــا ب فرمانفرم
مى گويد: « افضل الملك!باور كن كه نه خدايى هست و نه پيغمبرى!واال 
ــر نبوده،الاقل به دعاى فقرا  اگر من قابل ترحم نبودم و دعاى من موث

و نذر و اطعام پانصد گوسفند مى بايست فرزند من نجات مى يافت».
ــد  ــى ده ــدارى م ــا را دل ــه فرمانفرم ــى ك ــك در حال ــل المل افض
ــم خدايى  ــش را نفرماييد،چرا كه ه ــن فرماي ــان اي ــد:« قرب مى گوي
ــاى جهان نيز نظم  ــت و هم پيغمبرى،اما مى دانيد كه فرمانفرم هس
ــا ناصرالدوله  ــوه ى فرمانفرم ــفند رش مملكت خود را به پانصد گوس

نمى فروشد».

امامزاده سليمان نراق

رشوه ى فرمانفرما
به خدا 

  در چنين روزى

شهادت «حضرت رقيه(س)» 
در شــام 

(61 ق)

آزادي سوسنگرد
 پس از يك  سال محاصره 

(1359 ش)

شهادت سرلشكر پاسدار
 « مهدي زين  الدين» 

 (1363ش)

ــه  ــا فاطم ــون ي رقيــه خاتــــ
ــروف به  ــين(ع) مع ــت الحس بن
ــر آخر  ــره، دخت ــه ي صغي فاطم
ــين(ع) از مادري به نام  امام حس
ــحاق بنت طلحه يا شاه زنان  ام اس
ــن  ــارك او را  بي ــن مب ــود. س ب
ــام  ــته اند. ام ــال دانس ــا 7 س 3 ت
ــر  ــه او مه ــيار ب ــين(ع) بس حس
مي ورزيد و وي نيز به پدر، عالقه ي 

فراواني داشت. رقيه به همراه پدر، برادران، عموها و ديگر خاندان نبوي راهي 
ــهادت امام و يارانش به اسارت كوفيان درآمده و  سرزمين كربال شد. پس از ش
سپس راهي شام شدند. رقيه خاتون در شام، شب و روز در فراق پدر مي گريست 
و پدر را طلب مي كرد. معروف است كه در خرابه ي شام، پس از ديدن َسِر بريده ي 
پدر و گفتگوي سوزناك با وي، لب بر لب هاي پدر نهاده و آن چنان گريسته كه 
بيهوش شد. وقتي كه او را حركت دادند، دريافتند كه از دنيا رفته است. آستانه ي 
حضرت رقيه(س) يكي از زيارتگاه هاي شيعيان در شهر دمشق پايتخت سوريه، 

در 300 متري شمال شرقي مسجد مشهور اموي واقع است.

سوسنگرد در چنين روزي در سال 1359 ه ش ازاشغال نيروهاي رژيم بعثي 
به دست پرتوان رزمندگان اسالم آزاد شد . اين پيروزي بزرگ نتيجه قطعي 
همكاري و هماهنگي نزديك بين نيروهاي ارتشي و مردمي بود. در نخستين 
روزهاي حمله عراق به ايران اسالمي ، نيروهاي عراقي از مرز چزابه وارد خاك 
جمهوري اسالمي ايران شدند و پس از اشغال بستان به سوي سوسنگرد روي 
آوردند. اين افراد مقاومت هاي پراكنده مدافعين محلي ورزمندگان را درهم 
شكستند و با عبور از سوسنگرد به طرف حميديه روانه شدند . اما در حميديه 

تانك هاي عراقي در گل  والي منطقه زمين گير شدند . 
ــال1359، به سوسنگرد از غرب  نيروهاي عراقي مجددا در اواخر آبان ماه س
ــس از آن بود كه مردم  ــهر را محاصره كردند. پ و جنوب حمله و باالخره ش
ــه روز به طول  ــن محاصره س ــمن افتادند و اي ــنگرد به محاصره دش سوس
ــنگرد شدند و  ــوم تعدادي از تانك هاي عراقي وارد سوس انجاميد . در روز س
رزمندگان به شدت مقابل آنها با سالح هاي سبك و امكاناتي اندك و ناكافي 
ــوم نيز قطع شد. اين مبارزه  مقاومت مي كردند . ارتباط تلفني آنها در روز س
ــوي سوسنگرد  ــت تا اينكه حمله نيروهاي خودي به س همچنان ادامه داش
آغاز شد و سرانجام پس از مجاهدت هاي فراوان در چنين روزي سوسنگرد 

آزاد شد .

سردار رشيد اسالم، شهيد مهدي زين الدين در سال 1338 ش در خرم آباد 
ــتان و در يك خانواده مذهبي به دنيا آمد. دوران تحصيالت متوسطه را  لرس
ــداهللا مدني به خرم آباد بود در  ــهيد آيت اهللا سيداس كه مصادف با تبعيد ش
جوار پرفيض ايشان پشت سر گذاشت. عالقه متقابل آيت اهللا مدني به مهدي 
ــتر اوقات را در كنار آن عالم فرزانه سپري  ــد كه او بيش زين الدين موجب ش
كند. مهدي در سال 1356 رتبه چهارم شركت كنندگان كنكور سراسري از 
دانشگاه شيراز را اخذ كرد. خانواده شهيد زين الدين در اوايل انقالب اسالمي 
ــهيد زين الدين پس از انقالب اسالمي  به شهرستان قم مهاجرت كردند. ش
فعاليت هاي خود را از جهاد سازندگي شروع كرد و سپس به عضويت رسمي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي درآمد. وي در آزادسازي كردستان از سيطره 
ضدانقالب، فعاليت هاي فراواني به عمل آورد و پس از شروع جنگ تحميلي 
مسووليت هاي مختلفي به عهده گرفته و تا زمان شهادتش، در عمليات هاي 
ــبب لياقت توصيف ناپذيرش مفتخر به  متعددي شركت كرد، تا اينكه به س
ــرانجام سردار مهدي  ــكر 17 علي بن ابيطالب(ع) قم شد. س فرماندهي لش
ــوي  ــتان از س زين الدين به همراه برادرش مجيد، در يكي از مناطق كردس
ــكوه در گلزار  ــيدند و پس از تشييعي با ش ــهادت نوش ضدانقالب شربت ش

شهداي قم در كنار هم به خاك سپرده شدند.

گالدياتورها، برده هاى خونخوار روم باستان بودند كه زندگى هاى عجيب و 
متفاوتى داشتند.

براى بشر امروزى غيرممكن است كه احساس گالدياتورهاى مبارز «كلزيوم» 
بزرگ روم باستان را درك كند. تماشاگران تشنه خون و خشونت از يك سو 
تو را وادار مى كنند براى گذران اوقات فراغت شان آدم بكشى و برده دارى بى 
رحم از سوى ديگر تهديدت كرده اگر نتوانى رضايت امپراتور و همراهانش را 

جلب كنى تو را زنده زنده در آتش مى سوزاند!
 برخالف تصوير زيبا و حماسى اى كه از گالدياتورهاى عصر باستان نشان داده 
مى شود، اين برده هاى بيچاره زندگى مشقت بارى داشتند و هميشه بازنده 
ــدند و با شمشيرى خونين به سلول  بودند؛ چه در ميدان جنگ برنده مى ش
خود بازمى گشتند و چه شكست مى خوردند و خون شان با خاك كلزيوم در 
هم مى آميخت! به همين دليل است كه بيشتر گالدياتورهاى جنگاور پس از 
مدتى نمايش با استفاده از كوچك ترين فرصتى فرار مى كردند تا زندگى را 

مثل يك انسان تجربه كنند، نه يك حيوان خونخوار!
 هر چند همچنان زندگى اين برده هاى جنگجو سوژه خوبى است براى پرده 
سينما يا صفحه تلويزيون؛ فيلم سينمايى «گالدياتور» ساخته ريدلى اسكات 
با بازى راسل كرو و سريال آمريكايى «اسپارتاكوس» كه هم اكنون طرفداران 
زيادى در جهان دارد، معروف ترين نمونه هاى اين گونه محصوالت هستند!

در آن روزها رومى ها آمفى تئاترها و مبارزات گالدياتورها را نشانه تمدن خود 
مى دانستند. پرورش گالدياتورها هم سرمايه گذارى هاى مطمئنى به شمار 
مى آمدند كه داشتن قوى ترين آنها افتخار هر اشراف زاده اى بود. جالب است 

كه در آن دوران هيچ كس در مورد اخالق انسانى و حقوق بشر حرف نمى زد 
ــت. برده داران رومى  هم با افتخار  و مخالفتى با اين مبارزات وحشيانه نداش
ــم رسمى  مبارزه گالدياتورها در  از شغل خود سخن مى گفتند. اولين مراس
ــم يادبود امپراتورى به نام جونيوس بروتوس پرا در سال 264 قبل از  مراس
ــد. البته بعدها كاربرد اين گونه مبارزات عوض شد. با رونق  ميالد برگزار ش
ــتقبال زياد مردم، امپراتوران رومى  از اين  گرفتن مبارزات گالدياتورى و اس
مراسم براى تهييج احساسات عمومى  قبل از شروع جنگ استفاده مى كردند.

ــن گالدياتورهاى معروف،  ــارزه هيجان انگيز بي  يعنى با برگزارى چند مب
ــربازان و مردم عادى رواج مى دادند تا جامعه بتواند  حس خشونت را بين س
ــى يك جنگ خونين جديد را بپذيرد.  هزينه هاى مالى، اجتماعى و سياس
ــكالت  ــتن بر مش ــرپوش گذاش گاهى هم برخى امپراتوران رومى  براى س
سياسى يا اقتصادى خود، چنين مراسمى  را برگزار مى كردند تا توجه عموم 
ــاى گالدياتورهاى  ــود و همه به تماش ــورد بحث روز دور ش از موضوعات م
ــد همنوعان خود را  ــده ماندن مجبورن ــته اى بروند كه براى زن بخت برگش
بى رحمانه به قتل برسانند! البته مالكان گالدياتورهايى كه در صحنه مبارزه 
كشته مى شدند مبلغى به عنوان خون بها دريافت مى كردند! جالب است كه 
بدانيد حتى در برخى مراسم گالدياتورى، زنان نيز در ميدان مبارزه حاضر 
ــير مى زدند. البته در مورد  ــيدن به جوايز بزرگ شمش مى شدند و براى رس
گالدياتورهاى زن اطالعات و اسناد اندك و پراكنده اى وجود دارد، ولى به هر 
حال بيشتر مورخان معتقدند در دوران بعد از اسپارتاكوس، گالدياتورهاى 

زن هم در صحنه كلزيوم حاضر مى شدند .
گالدياتورهـاى تـاريخ بـاستان

ــران،  ــه دراي ــت مطلق ــلطه حكوم ــرن ها س ــب ق متعاق
ــالوده هاى داخلى  ــال پيش، تحت تاثير ش قريب يكصدس
ــكل  ــاى خارجى، نهضتى درايران ش ــى همراهى ه و برخ
ــازى  ــاى موجود، اميد به بهس ــتم ه گرفت كه نفرت ازس
ــى ونجات جامعه ازآالم ودردهاى عديده،  ــاخت سياس س
ــت ممكنه، آرمان آن بود.  پيام آن وحصول به حداكثرعدال

نهضت فوق، نهضت مشروطه خواهى درايران بود.
ــروطيت  ــى كه درايجاد و پيدايش مش از مهم ترين عوامل

درايران تاثيرگذاشت مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- ازدست رفتن اياالت ايران:

يكى ازعوامل مهم ناراحتى و ناخشنودى مردم از دست رفتن 
ــوى ايران بود. اگر به نقشه ايران  سرزمين هايى از چهار س
امروز بنگريم به خوبى درك مى كنيم كه از سرزمين اصلى 
ايران آنچه باقى مانده درحقيقت نوارى است درحاشيه كوير 
ــرزمين هايى كه باخشكى و لوت وكوير مركزى، يعنى، س

ــبز و  ــت. دره هاى سرس ــى حاصلى روبه رو اس كم آبى و ب
حاصلخيز و مصفاى گرجستان و قفقاز، سواحل آباد و زرخيز 
رودخانه جيحون و خالصه زمين هاى شرق وغرب ساحل 
درياى مازندران كه از نقاط آباد جهان به شمارمى روند، براثر 
بى سياستى فتحعلى شاه، ناصرالدين شاه واطرافيان آنها به 

تصرف روس ها درآمد.
2- كشته شدن ناصرالدين شاه : 

ــت ميرزا رضاكرمانى  ــدن ناصرالدين شاه به دس كشته ش
ــه كن شدن درخت  درسال 1313 ه.ق كه نتيجه آن ريش
ــتبداد وظلم بود، اين اقدام دليرانه درتمام جهان  كهن اس
ــوده و باعث تكانى  ــزا ب به خصوص ايران داراى تاثير به س
ــيدن فرزند سست و  درافكارعمومى شد و به سلطنت رس
ضعيف الحالش مظفرالدين شاه زمينه را براى شروع نهضت 

مشروطيت ايران آماده كرد.
3- سلطنت مظفرالدين شاه: 

شاه كه فطرتا مهربان بود وقوه اراده، سنگدلى وشدت عمل 
پدر را نداشت وتمايلى به سختگيرى واستبداد مطلق نداشت 
طبعا نمى توانست مثل او از تشكيل آزادى خواهى جلوگيرى 
يا اينكه آزادى خواهان را سركوب كند ودوره سلطنت او افق 
ايران را روشنى بخشيده وبه ترويج معارف جديد وتاسيس 
ــان ايرانى براى  ــيارى ازجوان مدارس ملى رونق داده وبس
تحصيل وتربيت به اروپا مى رفته اند ونيزمطبوعات خارجى 
آسان تر ازدوره ناصرالدين شاه به دست ايرانيان روشنفكر با 

سواد مى رسيده است.
4- واگذارى امتياز به خارجى ها و دريافت وام: 

ــا رقابت درايران  ــه دولت هاى روس وانگليس ب امتيازى ك
ــه داليل خاص  ــه هايى كه ب ــت مى آوردند وقرض به دس
ــتقراض هاى خانه  ــد. اس ــارت بار اخذ مى ش وشرايط اس
برانداز مكرر وكمرشكن از روس و انگليس با شرايط بسيار 
ــال 1381ه.ق (22/5 ميليون روبل)  بد مانند استقراض س
ــتقراض خارجى  ــلب اختياردولت ايران ازاس ــرط س به ش
درآتيه بدون اجازه دولت روس واستقراض سال 1320 ه.ق 

ــابق واتالف  ــرايط قرض س ( 10 ميليون روبل ) با همان ش
ــتقراض  عايدى هريك ازاين قرض ها در اندك زمانى واس
ــال 1322 ه.ق بود.  (290 هزار ليره) ازحكومت هند درس
ــه خارجيان  ــروت مملكت ب ــن منابع ث ــل فروخت درمقاب
ــتن عايدات  ــان و گروگذاش ــلطه اقتصادى آن وتحكيم س
ــران وگمركات  ــيالت خزر و تلگراف خانه هاى همه اي ش
ــن اوضاع منتهى به افالس كامل  واليت جنوبى ايران كه اي
ــاغل ومناصب والقاب نيزبه حراج  ــده وحتى مش دولت ش

گذاشته شد.
5- اعطاى امتياز توتون وتنباكو:

ــيار زيانمند بود، زيرا فروش تمام  اين امتيازبراى ايران بس
ــه درخارج به  ــه درداخل وچ ــور، چ توتون وتنباكوى كش
ــد ودرمقابل آن قراربود  ــپرده مى ش ــى س يك نفر انگليس
ــود ويژه چهاريك به دولت  كه ساالنه پانزده هزارليره وازس
ــه درعثمانى كه توتون وتنباكوى  ايران بپردازد. درحالى ك
ــوركه به  ــا فروش درداخل كش ــران بود تنه آن كمتر از اي
ــاالنه  ــده بود و قرار بود در برابر آن س يك كمپانى واگذارش
ــود ويژه پنج يك به دولت عثمانى  هفتصد هزارليره و از س

بپردازد.
ــتند، ولى به عنوان اينكه  ــاب را نمى دانس مردم اين حس
ــايند، بيمناك بودند.  ــورمى گش بيگانگان پا به درون كش
ازطرف ديگر براى ايشان سنگين بود كه توتون وتنباكويى 
راكه مى كارند به يك شركت بيگانه با بهاى كمى بفروشند 
ــند براى مصرف با بهاى گرانى بخرند،  وسپس ناگزير باش
ــردم در برابر آن امتياز و  كه اين منجر به مقاومت منفى م
تحريم استعمال توتون و تنباكو ازطرف روحانيون شد كه 

به لغو امتياز انجاميد.
6- مسافرت پرخرج گزاف سالطين وصدراعظم ها 

به اروپا: 
دراين زمان خزانه دولت ازخزانه شاه جدا نبود وعوايد دولتى 
ــخص خود در هر جايى كه دلش را شاه به مانند ثروت مش

ــت خرج مى كرد. يكى از طرق تحصيل عايدات   مى خواس
ــاهان، عايدات حاصل  براى تامين هزينه دربار، وام بود. ش
ــت وام وغيره رابه خود تخصيص  از اعطاى امتيازات، درياف
ــده ازخارج نه دولت ونه ملت  مى دادند. از وام هاى اخذ ش
ــارج صرف  ــا درخ ــام وام ه ــد وتم ــى ديدن ــره اى نم به
هزينه هاى بى مورد مى شد. بدين دليل وام هاى خارجى 
ــرمايه خارجى با  ــته، بلكه درنتيجه ورود س عاقبتى نداش
ــورنيمه مستعمره  ــاده، ايران تبديل به يك كش طريقى س

شد.
7- انتشار روزنامه ها درخارج از ايران: 

دراين هنگام روزنامه هايى كه درايران به چاپ مى رسيد، 
ــات اعمال مى  ــه برمطبوع ــديدى ك ــاظ نظارت ش به لح
ــت چيزى بنويسند و  ــتند درباره سياس ــد، اجازه نداش ش
نوشته هاى ايشان منحصر به اخبار كشور و موضوعات ادبى 

بود. 
اما روزنامه هايى كه درخارج از مرزهاى ايران به زبان فارسى 

ــان كوتاه بود، در روشن  ــيد، باآنكه عمرش به چاپ مى رس
ــاس عدل وداد سهم بزرگى  كردن افكارايرانيان وبنياد اس

داشته اند.
ــرورش كه هر  ــوان ثريا و پ ــن روزنامه ها مى ت  ازجمله اي
ــانى درقاهره  ــى محمد خان كاش دو به مديريت ميرزا عل
منتشرمى شد، روزنامه اختر به مديريت محمد طاهر تبريزى 
دراستانبول، روزنامه حبل المتين به مديريت مويد االسالم 
ــاد به مديريت احمدآقايف  كاشانى دركلكته، روزنامه ارش
درقفقاز و روزنامه قانون به مديريت ميرزا ملكم خان ناظم 

الدوله درلندن را نام برد.
ــد و  ــه ايران وارد مى ش ــور قاچاق ب ــن روزنامه ها به ط  اي
درميان مردم منتشرمى شد وافكارعمومى را بر ضد دولت 
برمى انگيخت، ازمعروف ترين روزنامه هايى هستند كه نام 

خود رادرتاريخ مشروطيت باقى گذاشتند.
8- ترقيات سريع ژاپن: 

ازعوامل موثردرتنبه افكار ايرانيان بوده است زيرا مردم ايران 
كه ژاپنى ها رابا خود هم قاره مى شمردند از ترقى وعظمتى 
ــار يك نوع انفعال  ــدت كوتاهى يافته بود دچ كه ژاپن درم
ــاس حقارت و زبونى بيشترى  ــدند و احس وشرمندگى ش
ــود را به گردن  ــب ماندگى هاى خ ــاه تمام عق كردند وگن
ــت ژاپنى ها  ــتبدادى انداختند وچون حكوم حكومت اس
سال ها بود مشروطه شده بود خيال مى كردند كه رستگارى 
ــر نخواهد بود و بسط  وترقى جزدر سايه مشروطيت ميس
ــت  ــور  عدالت و قانون به دس ــزدر پرتو ن تمدن ودانش ج

نمى آيد.
9- جنگ ژاپن و روس:

ــاهى مظفرالدين  ــر پادش ــاى آخ ــال ه ــن جنگ درس اي

ــا  ــى ه ــا وژاپن ــال 1323 ه.ق رخ داد. روس ه ــاه درس ش
دركشورچين اصطكاك منافع پيدا كردند وباهم به جنگ 
ــيد وروس ها  ــال ونيم طول كش پرداختند، جنگ يك س
ــت هايى فاحش وپى درپى خوردند . فتح ژاپنى ها  شكس
وشكست روس ها اگرچه يك حادثه جهانى بود يعنى تمام 
جهان را تكان داد، اما تاثيرآن دركشور ما بيش از ساير نقاط 
بود ويكى ازمهم ترين عامل بيدارى ايرانيان شد وعلت تاثير 
آن درايران اين بود كه درآن زمان دولت استبدادى روس به 
اوج اقتدار رسيده ونفوذ سياسى ومداخالت غيرمشروع آن 
دولت درتمام ممالك همجوار روزافزون وقدرت روسيه به 
جايى رسيده بود كه بيم آن مى رفت كشورايران مورد تاخت 
وتازآن دولت مقتدرقرارگيردواستقالل وتماميت ارضى خود 

را از دست بدهد. 
ــت بزرگ ترين دولت نظامى اروپا به دست  بنابراين شكس
ژاپن صغير به تقويت روحيه ايرانيان براى سرنگون ساختن 

كاخ استبدادى سرعت بخشيد.
10- آمادگى مردم براى انقالب: 

ــدار  ــد ودين ــلمان معتق ــرا مس ــه اكث ــردم آن روز، ك م
ــگ) و اروپاييان  ــد (كفارفرن ــد وقتى مى ديدن واقعى بودن
ــوخ كرده  ــى آنها رس ــئون زندگ ــه ش ــلمان دركلي نامس
ــن آنان  ــه اند ودي ــت گرفت ــور را دردس ــه ام ــام كلي و زم
ــف ومتاثر  ــت متاس ــرو رفته اس ــرداب درماندگى ف درگ
ــم  ــى وناتوانى را ازچش ــه بدبخت ــن هم ــدند واي ــى ش م
ــد. بنابراين  ــى ديدن ــود م ــوان خ ــق ونات ــت ناالي حكوم
ــه آزمايش  ــراى تحول ك ــردم را ب ــادى ازم گروه هاى زي
ــوق  ــد، س ــان داده بودن ــو نش ــه تنباك آن رادرواقع

مى داد.

علل ظهـور
انقـالب مشروطيت
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رييس كميسيون كشاورزى و عمرانى شوراى اسالمى شهرستان 
اصفهان با انتقاد از ضعف مديريت در تقسيم آب كشت پاييزه شرق، 
ــتاى تقسيم  گفت: پليس آب به عنوان نهادى مردمى بايد در راس
عادالنه آب اين رودخانه تشكيل شود.مجيد جابر اظهار كرد: بخش 
بن رود به مركزيت شهر ورزنه حدود 28 هزار هكتار زمين مستعد 
كشت دارد و حقابه آن در طومار منسوب به شيخ بهايى حدود سه 

سهم تدوين شده است.
وى افزود: دو صحراى ديزى و ِكره آخرين مزارع در سند تقسيم نامه 
آب زنده رود است كه طبق روال قانونى و تاريخى بايد آب رودخانه 
نخست به اين دو صحرا برسد، آبگير شود و سپس برداشت هاى آب 

از باال تا پايين دست براى كشت و كار شروع شود.
ــان كرد: قرار بود آب  ــهر ورزنه، خاطر نش  نايب رييس شوراى ش
رودخانه به مدت 28 روز براى غله كارى شرق اصفهان از پانزدهم 
آبان ماه باز شود كه طبق روال طبيعى پس از بازگشايى، آب بايد 
پس از سه روز يعنى در هيجدهم آبان ماه به مزارع ورزنه مى رسيد، 
اما پس از پنج روز آب وارد مزارع بن رود شد كه هنوز آبيارى با آن 

شروع نشده است.
جابر با بيان اينكه اين تاخير، زمان بهره بردارى از آب را براى اين 
بخش كاهش مى دهد، تصريح كرد: خواستار تشكيل پليس آب به 
عنوان نهادى مردمى و غير دولتى هستيم، چرا كه شركت ميراب 

زاينده رود و مديران آن نظارت درستى بر تقسيم آب ندارند.

وى تصريح كرد: پليس آب به جاى دولت از مردم حقوق مى گيرد 
و با تلفن و سفارش برخى افراد دستور باز يا بسته شدن دريچه هاى 
ــيم آب رعايت  ــانى را نمى دهد و عدالت در تقس كانال هاى آبرس

مى شود.
رييس كميسيون كشاورزى و عمرانى شوراى اسالمى شهرستان 
اصفهان، تاكيد كرد: مدير عامل شركت ميراب زاينده رود شخصا در 
ورزنه قول 28 روز آب براى غله كارى بن رود را داد، اما متاسفانه به 
دليل اهمال مديران آن شركت، هنوز آب رودخانه به ورزنه نيامده، 
اما دريچه هاى كانال هاى آبرسانى زود هنگام در نواحى باالدستى 

شرق مانند زيار، جلگه و ... باز شده است.
جابر با بيان اينكه بخش بن رود به دليل اينكه در آخرين قسمت 
زاينده رود قرار دارد همواره دچار بيشترين نوسانات آب مى شود، 
خاطر نشان كرد: در زمان فعلى بايد حدود 36 اينچ آب در جوى ها 
روان باشد، اما شاهد عبور شش اينچ آب هستيم كه اين امر واقعا 
موجب نارضايتى مردم است.وى، ساخته نشدن كانال هاى بتونى 
آبرسانى در بن رود را ظلم به مردم اين بخش دانست و اظهار كرد: 
در تمام بخش هاى باال دست شرق اصفهان كانال هاى شماره سه 
و چهار نيز درست شده است، اما در ورزنه هنوز كانال شماره يك 
ــده كه آبيارى با جوى و مادى هاى قديمى بسيار  و دو تكميل نش
وقت گير و موجب اتالف آب است، يعنى در شرايط فعلى اگر دو ليتر 

آب بدهند يك ليتر در مسير تلف مى شود.

نايب رييس شوراى اسالمى شهر ورزنه ادامه داد: بارها گفته ايم به 
جاى دريچه هاى فلزى كانال ها كه قابل كندن و شكستن است و 
حتى باز كردن قفل آن نيز اصولى و عادالنه انجام نمى شود، بايد از 
سيستم و سازه هاى قديمى لَت و َمقَسم كه به طور خودكار آب را 

براى مزارع تنظيم مى كرد استفاده شود.
جابر با تاكيد به اداى حق مردم ورزنه افزود: حدود 400 صد ميليون 
ــرق اصفهان در نظر گرفته شده كه  متر مكعب آب براى كشت ش
در مرحله فعلى حدود 150 ميليون مترمكعب آب رها سازى شده 
ــهر ورزنه درباره وضعيت كشت  است.اين عضو شوراى اسالمى ش
ــته حدود 40درصد از اراضى  و كار پاييز امسال، گفت: سال گذش
بن رود زير كشت غله رفت، اما اميدواريم امسال با وضعيت خوب 
بارندگى هاى انجام شده اين سطح به 50درصد برسد تا مردم نيز 

از فقر خارج شوند.
ــارات  ــرد بيمه در مورد محصوالت خس جابر با بيان اينكه عملك
ــرد: نيمى از زمين هاى  ــان ك ديده نيز جاى انتقاد دارد، خاطر نش
ــود طبق مصوبات طرح 9 ماده اى  زراعى كه در آن كشت نمى ش
بايد مشمول دريافت زيان خشكسالى از صندوق تامين خسارات 
ــود هر چند هنوز اين صندوق تشكيل نشده است، در حالى كه  ش
ــده استاندار اصفهان بايد  طبق يكى از بندهاى قانونى طرح ياد ش
با هزينه صنايع بزرگ به عنوان بهره برداران فعلى آب زاينده رود 

اين امر را عملى كند.

خبر خبر 

ــتان و امام جمعه اصفهان گفت: كاركنان   نماينده ولى فقيه در اس
ــند كه به خاطر  ــته باش و معلمان آموزش و پرورش بايد توجه داش
ماديات در ارائه خدمات كم كارى نكنند چراكه معلمى بهترين و با 

ارزش ترين شغل است.
ــووالن  ــدار با مس ــژاد در دي ــف طباطبايى ن  ــيد يوس ــت اهللا س   آي
ــليت  ــرورش اصفهان ضمن تس ــوزش و پ ــى از معلمان آم و جمع
ــاره  ــين (ع) و ياران با وفايش و با اش ــوگوارى اباعبداهللا حس ايام س
ــوزش به مناطق  ــوردار در آم ــد از بودجه مناطق برخ به اينكه باي
ــت: آموزش و  ــود، اظهار داش ــروم كمك ش ــر برخوردار و مح كمت
ــتور كار قرار ــهردارى را در دس ــد در اين زمينه رويه ش پرورش باي

 دهد.
ــاره به اينكه در برخى موارد از جمله ساخت و ساز مدارس  وى با اش
ــكل مواجه  ــالب تاكنون با مش ــداى انق ــاى درس از ابت و كالس ه
ــان در مجلس و  ــردم اصفه ــه نماينده م ــتيم، افزود: زمانى ك هس
ــوراى عالى آموزش و پرورش بودم  ــوراى نگهبان در ش نماينده ش
ــزار كالس درس بود و  ــاالنه 80 ه ــيس س ــزى براى تاس برنامه ري
ــيس و بازسازى وجود امروز نيز همچنان اين مشكل در بحث تاس

 دارد.
ــان  ــه اصفه ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــى فقي ــده ول نماين
ــاز  ــاخت و س ــه س ــى در زمين ــش خصوص ــاركت بخ مش
ــت ــن در حالى اس ــزود: اي ــت و اف ــم دانس ــرى مه ــدارس را ام م

 كه دولت در اين بخش بودجه الزم را تخصيص مى دهد و اعتبارات 
ــبت به ديگر بخش ها به آموزش و پرورش اختصاص  بيشترى را نس

مى دهد.
ــاركت والدين در آموزش و پرورش با توجه به  وى با بيان اينكه مش
اينكه دولت به تنهايى همه هزينه ها را پرداخت مى كند، كم است،  
ــتا كاركنان و معلمان آموزش و پرورش نيز  اضافه كرد: در اين راس
ــند كه به خاطر ماديات در ارائه خدمات خود  بايد توجه داشته باش
ــغل  ــن و با ارزش ترين  ش ــه معلمى بهتري ــم كارى نكنند چراك ك

است.
آيت اهللا طباطبايى ن ژاد با تاكيد بر اينكه دولت ها باور دارند كه ايجاد 
ــدن پايه هاى كشور را به  ضعف آموزش و پرورش در واقع ضعيف ش
همراه دارد، افزود: همه بر اين امر اعتقاد دارند كه دانش آموزان امروز 
ــكاندارى و انجام امور كشور را در دست بگيرند و از  بايد در آينده س
اين رو بايد امكانات به گونه اى فراهم شود كه به خوبى دانش آموران 

را در عرصه هاى دينى و علمى آموزش دهيم.
وى همچنين با تاكيد بر اينكه تربيت دانش آموزان در مدارس بايد 
آميخته با آموزه هاى دينى باشد، اظهار داشت: بايد فرزندانى تربيت 
ــتند و به شعارهاى ما از اول  كنيم كه بتوانند در برابر استكبار بايس

انقالب تاكنون تحقق بخشند.

ــتان اصفهان گفت: ما به عنوان اداره كل  مديركل فرهنگ و ارشاد اس
ارشاد بايد دغدغه توليد كتب فاخر و پرمحتوا را ايجاد كنيم كه در اين 
ــتيم تا ناشران به سمت توليد  راستا به دنبال طراحى سامانه اى هس

كتب فاخر حركت كنند.
حجت االسالم و المسلمين حبيب رضا ارزانى با اشاره به شعار بيست 
و سومين دوره هفته كتاب جمهورى اسالمى ايران كه توسط معاونت 
ــوان «ايران با  ــالمى با عن ــاد اس امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارش
ــده، اظهار داشت: هفته كتاب و  كتابـ  ايران پراميد» نام گذارى ش

كتابخوانى هر سال از 24 آبان ماه شروع و تا اول آذر ماه ادامه دارد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان افزود: روزهاى اين 
هفته نيز به نام هاى كتاب و خانواده، كتاب و دانشگاه، كتاب و رسانه، 
ــوژى و كتاب و هنر  ــودك، كتاب و تكنول كتاب و ميراث، كتاب و ك

نام گذارى شده است.
وى پيرامون فعاليت هاى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى در حوزه 
ــاختى  كتاب و كتابخوانى تصريح كرد: يكى از اين كارها بحث زيرس
ــتان اصفهان انجام شده  ــت كه در قالب انجمن كتابخانه هاى اس اس

است.
ارزانى گفت: اين انجمن بيش از شش سال بوده كه در استان تشكيل 
نشده و به تازگى كار خود را از سر گرفته است كه رياست اين انجمن 
ــده و دبيرى آن با  ــتاندار انتخاب ش به دليل جايگاه واالى كتاب، اس
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى هر استان در نظر گرفته شده و افراد 

حقيقى و حقوقى ديگرى هم در اين انجمن عضو هستند.
وى با بيان اينكه آمار كتابخوانى در كشور 17 دقيقه بوده، در حالى كه 
سرانه مطالعه در كشورهاى پيشرفته بين 7 تا 9 دقيقه در روز است، 
خاطرنشان كرد: بدون شك با مطالعه بسيارى از مشكالت انسان حل 
شده و به آرامش مى رسد، بنابراين بايد فرهنگ مطالعه و كتابخوانى 
در بين مردم جا بيفتد كه در اين راستا شوراى فرهنگ عمومى 9نفر 
ــانه را انتخاب كرده تا بسته اى را  از اصحاب كتاب و مطبوعات و رس

براى توسعه و ترويج فرهنگ كتابخوانى به اين شورا ارائه كنند.
وى افزود: ما به عنوان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد دغدغه 
ــتا به  ــوا را نيز ايجاد كنيم كه در اين راس توليد كتب فاخر و پرمحت
دنبال طراحى سامانه اى هستيم تا ناشران به سمت توليد كتب فاخر 

حركت كنند.
ــر توسط  ــته بيش از 1700 مجوز نش ــال گذش ارزانى بيان كرد: س
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان داده شده و امسال 
نيز بر اساس آمار برآورد مى شود كه بيش از دو  هزار مجوز نشر داريم 
ــتيم، اما بايد بررسى شود كه آيا  و ما استان چهارم در اين حوزه هس
ــد يا خير و اين  ــوده و هدايت گرى انجام مى ده اين كتاب ها فاخر ب
ــران و مؤلفان و مترجمان دغدغه شده و با اين  مساله بايد براى ناش

نگاه كتاب بنويسند.

امام جمعه اصفهان:

معلمان به خاطر ماديات در كار خود 
كم كارى نكنند

مديركل ارشاد استان اصفهان:

سامانه توليد كتب فاخر و پرمحتوا 
در اصفهان ايجاد مى شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

پليس آب زاينده رود تشكيل شود

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى استان اصفهان:

بهره بردارى از فاز اول نمايشگاه  به  اعتبار نياز دارد

 مجمع تعاونى هاى مسكن كاركنان 
صنعت نفت كليد خورد

هـواى اصفهـان
 نـاسالم است

ــومين جلسه  ــتان اصفهان، س ــركت گاز اس به گزارش روابط عمومى ش
ــت نفت  ــان صنع ــكن كاركن ــاى مس ــى ه ــى تعاون ــت هماهنگ نشس
ــاه 1394 به  ــان م ــع ، صبح 23 آب ــكيل مجم ــور تش ــان، به منظ اصفه

ميزبانى شركت گاز استان اصفهان برگزار شد.
ــكن  مس ــاى  ه ــى  تعاون ــل  عام ــران  مدي ــت  نشس ــن  اي در   
ــش  پخ ــان،  اصفه ــت  نف ــش  پاالي ــاى  ه ــركت  ش ــان  كاركن
و  ــه  لول ــوط  خط ــان،  اصفه ــه  منطق ــى  نفت ــاى  ه ــرآورده  ف
ــوزش  ــع آم ــان، مجتم ــيمى اصفه ــت اصفهان،پتروش ــرات نف مخاب
ــال گاز،  ــات انتق ــه 2عملي ــان، منطق ــت اصفه ــى نف ــى و تخصص فن
ــور تقويت ،  ــه منظ ــت اصفهان  ب ــان صنعت نف ــت و درم ــز بهداش مرك
ــركت هاى  ــى در ش ــم افزاي ــاد ه ــات و ايج ــال تجربي ــتيبانى، انتق پش
ــى  ــع تعاون ــكيل  مجم ــه تش ــدام ب ــان، اق ــكن كاركن ــى مس تعاون
ــار ــتين ب ــراى نخس ــان ب ــت اصفه ــت نف ــان صنع ــكن كاركن مس

 كردند.
شايان ذكر است، در حال حاضر هشت تعاونى مسكن فعال، ويژه كاركنان 
ــت مديره و  ــور رييس هي ــود دارد كه  با حض ــان وج صنعت نفت اصفه
ــس مجمع را تشكيل ــركت به عنوان هيات موس مديرعامل تعاونى هر ش

 دادند.
ــكن كاركنان  ــى هاى مس ــع تعاون ــه دبير مجم ــت، در جلس گفتنى اس
و  ــى  مواردحقوق ــرى  پيگي ــت  در جه ــان  اصفه ــت  نف ــت  صنع
ــن  ــن تعيي ــا راى حاضري ــاختار آن ب ــنامه و س ــع، اساس ــى مجم قانون

شد.

 رييس آزمايشگاه هاى اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
ــرايط  ــاس در ش گفت: در حال حاضر هواى اصفهان براى گروه حس

ناسالم قرار دارد.
بابك صادقيان در مورد آخرين وضعيت كيفيت هواى اصفهان اظهار 
داشت: بر اساس بررسى گزارش هاى پايگاه هاى سنجش آلودگى هوا 
در هشت نقطه شهر اصفهان ميانگين آالينده هاى موجود در هواى اين 
شهر گوياى شاخص 143 است كه اين امر شرايط هواى ناسالم را نشان

 مى دهد.
ــون 13 روز  ــان تاكن ــداى آب بت ــه از ا ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــزارش ش ــان گ ــهر اصفه ــالم در ش ــواى ناس ه
ــالم قرار ــرايط ناس ــاس در ش ــاى حس ــراى گروه ه ــوا ب ــت ه كيفي

 دارد.
ــتان  ــت اس ــاى اداره كل حفاظت محيط زيس ــگاه ه رييس آزمايش
ــهر  ــواى پاك در ش ــاه ه ــه در آبان م ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــوا، پايدارى  ــكون ه ــه كرد: س ــت، اضاف ــم نبوده اس ــان حاك اصفه
ــا در  ــتر روزه ــان را در بيش ــواى اصفه ــا، ه ــت آالينده ه و انباش
ــرار داده ــاس ق ــاى حس ــوم و گروه ه ــراى عم ــالم ب ــرايط ناس ش

 است.
وى با بيان اينكه شهروندان بايد از هرگونه تردد غير ضرورى در شهر 
خوددارى كنند، افزود: بر اين اساس كودكان، افراد سالمند، خانم هاى 
باردار و كسانى كه داراى مشكالت تنفسى هستند تا حد امكان از تردد 

در شهر اصفهان تا خروج از شرايط فعلى خوددارى كنند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شركت رخساره نمونه نجف آباد با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 988 طبق ماده 11 اساسنامه شركت بند، الف، ب، پ دعوت به مجمع عمومى عادى جهت: 

1- استماع گزارش مدير و مديران شركت
2- تعيين حقوق و پورسانتاژ كاركنان شركت

3- رسيدگى به محاسبات شركت و ترتيب، تقسيم سود وزيان(تصويب ترازنامه و سود و زيان)
4- تعيين خط مشى آينده شركت (تنظيم و يا تمديد اجاره نامه قبلى)

5- افزايش آمپر برق شركت از 120 آمپر تا 220 آمپر
ــاعت 14 تا 16 در محل شركت واقع در نجف آباد شهرك صنعتى منظريه  روز 1394/9/7 از س

ويالشهر خ 102 برگزار مى گردد.

دعوت مجمع عمومى

مديرعامل 

مديرعامل شركت نمايشگاه هاى 
مريم 
ــان گفت: ياورى ــتـــان اصفهـــ اس

بهره بردارى از فاز اول نمايشگاه 
بزرگ اصفهان به 150 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد 
ــال 96 به  ــروژه تا س ــن آن اين پ ــه در صورت تامي ك

بهره بردارى مى رسد.

ــول محققيان در  ــزارش خبرنگار زاينده رود، رس به گ
ــن وضعيت پروژه  جمع خبرنگاران در خصوص آخري
ــگاه بزرگ اصفهان اظهار داشت: اين نمايشگاه  نمايش
ــال جارى كلنگ زنى شود  كه قرار بود ارديبهشت س
ــورمان  با 4 ماه تاخير و با حضور وزير امور خارجه كش

كلنگ زنى شد.
ــكار اين پروژه  ــه در حال حاضر پيمان وى با بيان اينك
ايجاد كارگاه هاى ساخت و ساز را در دستور كار دارد، 
افزود: بنا بر برنامه ريزى  هاى صورت گرفته قرار است 

فاز اول اين پروژه تا سال96 به بهره بردارى برسد.
ــتان اصفهان با  ــركت نمايشگاه هاى اس مديرعامل ش
ــاره به اينكه بهره بردارى از فاز اول نمايشگاه بزرگ  اش
اصفهان به 150 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد، ادامه 
ــه هزار و 100 مترمربع  داد: از ابتداى پروژه تاكنون س
ــا 10 روز آينده  ــد و اميدواريم ت خاكبردارى انجام ش

عمليات بتن ريزى آغاز شود.
ــهام نمايشگاه بزرگ  وى با بيان اينكه 60 درصد از س

ــهردارى اصفهان، 7 درصد از آِن اتاق  اصفهان از آِن ش
ــرمايه گذار  ــهام در اختيار 14 س بازرگانى و مابقى س
ــزود: از اين رو با توجه به  بخش خصوصى قرار دارد، اف
اهتمام ويژه مديريت استان، شوراى شهر و شهردارى 
انتظار داريم كه بامطالبه مردمى در اين زمينه هر چه 

زودتر اين پروژه به بهره بردارى برسد.

محققيان فضاى پيش  بينى شده اوليه براى نمايشگاه  
ــراى فاز اول  ــزار مترمربع ب بزرگ اصفهان را 470 ه
اعالم كرد و گفت: مساحت محدوده طرح توسعه 150 
هكتار است كه در آن سه سالن با مساحت پنج هزار متر 
ــالن گفت وگو، مركز رسانه اى،  به صورت پيوسته و  س
ــالن همايش، مسجد، محوطه  مجموعه رستوران، س

تفريحى خدماتى و فضاى سبز تعبيه شده است.
وى با بيان اينكه در مقطع فعلى نگاه شهردارى با نگاه 
شهردارى در سال 92 و 93 متفاوت است، گفت: نگاه 
مديريت جديد شهر اصفهان اعتمادسازى براى حضور 
بخش خصوصى در مجموعه پروژه هاى شهرى است. 
ــهردارى وجود  ــكالتى كه در دوره قبل ش يكى از مش
ــى در پروژه هاى  ــت، نبود حضور بخش خصوص داش

زيرساختى شهر بود.
ــگاه هاى بين المللى استان  مديرعامل شركت نمايش
ــاتحريم وجود يك  ــرايط پس ــت: در ش ــان گف اصفه
نمايشگاه استاندارد باعث توسعه اشتغال و تكنولوژى 

ــمت صنايع سبز  ــد و صنايع استان را به س خواهد ش
سوق خواهد داد.

ــگاه هاى  ــركت در رابطه با نمايش ــرد ش وى به عملك
بين المللى و داخلى اشاره  كرد و گفت: تالش شركت 
نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان در اين بوده 
كه تقويم نمايشگاهى اعالم شده را به طور كامل اجرا 

كند.
ــگاه هاى بين المللى استان  مديرعامل شركت نمايش
اصفهان افزود:  در سال جارى نيز تقويمى كه در اواخر 
سال 93 اعالم شد، تمام برنامه هاى نمايشگاهى اعالم 

شده در سال 93 تاكنون اجرا شده است.
ــگاه، حمايت از  ــركت نمايش وى با بيان اينكه نگاه ش
توليد است، گفت: در اوايل انقالب بيشتر صنايع و لوازم 
ــته به خارج بود، اما با همت مردم  مصرفى كشور وابس
ــد  ــاورزى داخلى رش و حمايت دولت ها، صنايع و كش
ــت. رشد مطلوب،  ــد مطلوب نيس كردند، اما اين رش
ــته اى حرفى براى  ــور در هر رس رشدى است كه كش

گفتن داشته باشد. 
وى اضافه كرد: در سال جارى از 23 نمايشگاه برگزار 
ــاركت كننده داخلى و 64  شده، يك هزار و 789 مش
مشاركت كننده خارجى در محدوده 40 هزار مترمربع 
ــگاه اصفهان حضور  ــگاه در نمايش فضاى مفيد نمايش
ــن 151 هزار بازديدكننده مؤثر و  پيدا كردند. هم چني

متخصص از نمايشگاه بازديد كردند.
ــگاه هاى بين المللى استان  مديرعامل شركت نمايش
اصفهان با بيان اينكه تا پايان سال، 22 نمايشگاه ديگر 
ــام انجمن ها، مجامع  ــد، افزود: از تم برگزار خواهد ش
ــگاه ها و  ــگاه ها براى برگزارى نمايش تخصصى و دانش
ــده است. به عنوان  ارتقاء سطح علمى آن استفاده ش
ــكارى تنگاتنگى با  ــوكام هم ــگاه ات نمونه در نمايش
دانشگاه هاى اصفهان، صنعتى اصفهان، دانشگاه آزاد 
ــگاه آزاد اسالمى نجف آباد  اسالمى خوراسگان و دانش
ــگاه فرهنگى سال  وجود داشت. شاخص ترين نمايش

جارى نمايشگاه قرآن و عترت بود.
ــگاه هاى  ــركت نمايش ــرد ش ــاره به عملك ــا اش وى ب
ــاى خارج  ــان در رخداده ــتان اصفه بين المللى اس
ــال جارى 11 رخداد خارجى ــور، افزود: در س از كش

برنامه ريزى شد كه از اين تعداد تاكنون هشت رخداد 
برگزار شده است و اميدواريم سه رخداد باقيمانده نيز 

در زمان مقرر خود انجام شود.



ــدارد. هرچند  ــبى ن ــدان مناس ــال و روز چن ــا ح ــپاهان اين روزه س
ــا حدودى  ــتيماچ كروات ت ــت اس ــكان هدايت تيم به دس ــپردن س س
ــا هواداران  ــم تر كرده، ام ــرايط كنونى تيم ك ــبت به ش نگرانى ها را نس
ــگاه  ــه وضعيت كلى باش ــبت ب ــراى دل نگرانى نس ــم داليلى ب هنوز ه

دارند.
ــك مطلوب پرافتخارترين  نتايج هفته هاى اخير سپاهان در ليگ بى ش
ــور نبوده است، اما با نگاهى به روند  تيم حاضر در دسته برتر فوتبال كش
ــال هاى اخير، منحنى معنادارى را مى بينيم كه  حركتى سپاهان در س
ــع مختلف فصل هاى  ــكل جالبى روند فراز و فرود تيم را در مقاط به ش
ــازى  ــبيه س ــن مقطع تا حدود زيادى ش ــته و فصل كنونى تا اي گذش

مى كند.
ــيب و بعضا نا اميدكننده  شروعى خوب، سپس چند نتيجه پرفرازو نش
ــبه بحرانى كه معموال با تغييراتى در  و به تدريج ورود تيم به فضايى ش
سطوح مختلف به تدريج از اين فضا خارج شده و به ثباتى نسبى مى رسد 
و معموال اوج گيرى در هفته هاى پايانى ليگ كه گاه هم چون فصل قبل 

به فتح جام و كسب قهرمانى نيز منجر مى شود.
ــكيالتى منسجم و  ــان از وجود سازمان و تش سير صعودى كه خود نش
قدرتمند و يا الاقل نتايج اين چنينى، فاكتورهايى دارد كه در گذشته اين 
باشگاه پى ريزى شده است. فاكتورهايى كه طاليى پوشان فوتبال ايران 
ــاخته تا از پس بحران هاى گاه و بى گاهى كه معموال  را به خوبى قادر س
گريبان گير تيم هاى حاضر در سطوح مختلف فوتبال كشورمان مى شود 
برآيند و اجازه عمق يافتن به آن بحران ها را در تيم ندهند. همان عامل 
ــگاه قدرتمند اصفهانى نسبت به ديگر  برترى كه مايه تمايز آشكار باش

رقباى داخلى اش است.
اما به خطر افتادن اين عامل برترى هوادار هوشيار سپاهان را اين روزها 
ــت و آن عامل برترى چيزى نيست جز ثبات  دل مشغول خود كرده اس
ــوردارى از آن خود  ــيار مهم كه برخ ــگاه. فاكتورى بس مديريت در باش
برگرفته از نگاهى صحيح و برنامه ريزى مشخص و البته اصولى از جانب 
ــپاهان و  ــگاه س گردانندگان اصلى اين مجموعه يعنى هيات مديره باش

حتى باالتر از آن مديريت شركت فوالد مباركه است.
ــگاه پرآوازه اصفهانى، مديريت  ــفانه و برخالف رويه معمول باش  متأس
ــت خوش تغييرات مختلفى شده  ــال هاى اخير بارها دس باشگاه در س
ــك فرصت برنامه ريزى هاى بلند مدت و مدون و يا  كه اين مساله بى ش
ــپاهان  عملى كردن برنامه هاى موجود را از كادر مديريتى مجموعه س
ــلب مى كند. حضور پنج مديرعامل مختلف در باشگاه و پس از دوران  س
طاليى محمدرضا ساكت آن ثبات معروف و مايه تمايز سپاهان با رقبا را 

به طور جدى به چالش كشيده است.
ــز صاحب عنوان  ــم ليگ برتر و ني ــپاهان به عنوان پرافتخارترين تي س
ــاى ــور در رقابت ه ــابقه حض ــتن س ــيايى و داش ــاى آس در رقابت ه
ــود را بيش از  ــاى خ ــد موفقيت ه ــان، بى تردي ــگاه هاى جه  جام باش
ــكيالتى  ــاختار و تش ــوردار بودن از س ــرى مرهون برخ هر عامل ديگ
ــات مديريت  ــه ثب ــود نتيج ــه اين خ ــد  مى داندك ــجم و كارآم منس
ــال هاى نه چندان  ــه در س ــت ك ــرى مديرانى اس ــت كارى و فك و امني
ــت ــيرى درس ــى را در مس ــوادار اصفهان ــر ه ــگاه پ دور، باش

 قرار داده اند.
ــپاهان نيز به اين است كه هيات مديره  ــور س اميد امروز طرفداران پرش
ــگاه با وقوف كامل به اين مورد، انتخاب مديرعامل فعلى را با نگاهى  باش

ژرف تر و هدفمندتر از چند سال گذشته صورت داده باشند.
ــاهد بازيابى ثبات از دست رفته اى   اگر چنين باشد مى توانيم مجددا ش
ــپاهان از ابتداى دهه  ــيم كه بيش ترين تأثير را در موفقيت هاى س باش
ــت و در غير اين صورت و در كمال تأسف  80 شمسى تاكنون داشته اس
ــت نظاره گر صرف همان آش شله قلمكارى در باشگاه اصفهانى  مى بايس
ــيارى از تيم هاى كشور از  ــت طعم آن به مذاق بس باشيم كه سال ها اس

جمله سرخابى هاى پايتخت آشناست.
ــاب و كتاب و ــاى بى حس ــران عامل، خريده ــرر مدي تعويض هاى مك
ــودن بازار ــى، داغ ب ــاى نجوم ــتن بدهى ه ــه اى، برجاى گذاش گاه فل
 اتهام پراكنى هاى رنگارنگ مديران قديم و جديد عليه يكديگر و ديگر 
ناهنجارى هايى كه در بسيارى از باشگاه هاى كشورمان به كرات ديده و 
شنيده ايم. شرايطى كه به هيچ وجه شايسته اين باشگاه پرافتخار نيست 
و البته و خوشبختانه هنوز هم شاهد پديد آمدنش در سپاهان نبوده ايم.

 اميد است با توجه به شناختى كه از كليت مجموعه شركت فوالد مباركه 
و نگاه حرفه اى مديران اين مجموعه به امر ورزش و به ويژه فوتبال و تأثير 
آن بر جامعه جوان كشورمان و در اين مورد خاص جوانان به شدت فوتبال 
ــت اصفهانى داريم، هرگز بحران بى ثباتى و تأثيرات مخرب آن در  دوس

آينده گريبان گير فوتبال اصفهان و تيم محبوبش سپاهان نشود.
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سيرى در دنياى ورزش

نگاهى به وضعيت  اين روزهاى زردپوشان اصفهانى؛
سپاهان در بيم و اميد

ــد ــيا مى گوي آس ــز  مي روى  ــس  تني ــيون  كنفدراس ــس  ريي ــب  ناي
ــانند براى  پينگ پنگ بازان ايران اگر بتوانند رنكينگ خود را به زير 100 برس

كسب سهميه المپيك شانس خواهند داشت.
ــواره  ــران بايد هم ــان اي ــى پوش ــه مل ــر اينك ــا تاكيد ب ــى، ب ــين بديع افش
ــر  ــال حاض ــبختانه در ح ــت: خوش ــند، گف ــابقات باش ــوران مس در ك
ــرم  ــه نظ ــد و ب ــر مى برن ــه س ــى ب ــرايط خوب ــران در ش ــان اي ملى پوش
ــر  ــه اخي ــد ده ــول چن ــران در ط ــگ اي ــازى را در پينگ پن ــن كالس ب اي
ــه  ــت ك ــى اس ــراد مختلف ــات اف ــول زحم ــن، محص ــه اي ــته ايم. البت نداش
ــيده اند. ــز ايران زحمت كش ــراى تنيس روى مي ــه اخير ب در طول چند ده

ــه موفقيت  ــاره ب ــيا با اش ــز آس ــس روى مي ــيون تني ــس فدراس ــب ريي ناي
ــبختانه در رقابت هاى  ــت: خوش ــد، گف ــيايى تايلن ــران در رقابت هاى آس اي
ــمالى  ــتند با پيروزى مقابل كره ش ــان ايران توانس ــيايى تايلند ملى پوش آس
ــدوارم اين  ــد و امي ــب كنن ــيا را كس ــم آس ــوان هفت ــت عن ــد در نهاي و هن
ــران براى  ــوار اي ــد.بديعى به كار دش ــته باش موفقيت ها همچنان تداوم داش
ــه راه براى رسيدن  ــاره كرد و گفت: ما س ــهميه المپيك 2016 اش كسب س
ــه احتماال  ــت ك ــهميه منطقه اى اس ــم. اول س ــش داري ــك در پي ــه المپي ب
ــهميه در مردان مى گيريم. دوم  ــهميه در بخش بانوان دختر و يك س يك س
سهميه منطقه عمومى كه شش پينگ پنگ باز در سطح آسيا مى توانند سهميه 
را كسب كنند و راه سوم رنكينگ فدراسيون جهانى است. اميدوارم شرايط به 

گونه اى رقم بخورد كه بتوانيم سه سهميه برى المپيك 2016 كسب كنيم.

ملى پوش پرتاب ديسك گفت: تمام زندگى و توان خود را براى كسب سهميه 
المپيك مى گذارم و با ثبت ركورد ، خودم را ثابت خواهم كرد.

ــال در اصفهان  ــت: فع ــرايطش اظهار داش ــورد ش ــى، در م  محمد صميم
ــود. ــخص ش ــى ام مش ــت مرب ــه وضعي ــرم ك ــم و منتظ ــن مى كن تمري
 عباس صميمى، برادرم، با مربى مجارستانى صحبت كرده و قرار است اين 

مربى پاسخ خود را بدهد.
ــتان اردو  ــه در مجارس ــت ك ــرايط مربى اين اس ــه داد: يكى از ش وى ادام
ــن موضوع  ــز با اي ــيون ني ــم؛ فدراس ــا تمرين كني ــيم و آنج ــته باش داش
ــتان  ــن در مجارس ــه تمري ــم هزين ــر مى كن ــت. فك ــرده اس ــت ك موافق
ــد.ملى پوش  ــودمان باش ــه س ــن مى تواند ب ــد و اي ــران باش ــر از اي ــم ت ك
ــك ايران در مورد اينكه محمود صميمى، برادرش هم زيرنظر  پرتاب ديس
اين مربى تمرين خواهد كرد، يا خير، گفت: از شرايط محمود اطالعى ندارم 
ــدن با يكديگر به مجارستان  ــكالتى دارد كه در صورت حل ش و ظاهرا مش
ــوال كه تا المپيك زمان زيادى  ــخ به اين س خواهيم رفت.صميمى در پاس
ــود، گفت: من تمرينات خودم  نمانده و وضعيتت چه زمانى مشخص مى ش
را انجام مى دهم. اگر هم مربى نيامد با همان حقوق ماهانه 600 هزار تومان 
ــت. ــده اس ــت هنوز پرداخت نش ــه ماه اس ادامه خواهم داد، حقوقى كه س
وى در پايان تاكيد كرد: تمريناتم را با جديت دنبال مى كنم و با ركورد خودم 
ــهميه  ــب س ــم كرد. تمام توان و زندگى خود را هم براى كس را ثابت خواه

المپيك مى گذارم و به هدفم هم خواهم رسيد.

پينگ پنگ مى تواند 3 نماينده در
 المپيك ريو داشته باشد

محمد صميمى:
تمام زندگى ام را براى كسب سهميه مى گذارم

با برگزارى جلسه ميان رييس فدراسيون دووميدانى و بانوى المپيكى 
ــكالتى كه ميان دو طرف وجود داشت، حل شد.به نظر  كشورمان، مش
مى رسد مشكالتى كه بر سر راه ادامه تمرينات ليال رجبى وجود داشت، 
برطرف شده و حاال اراده اين بانوى پرتاب وزنه المپيكى مى تواند او را 

به مسير تمرينات بازگرداند.
ــيون دووميدانى  ــد كيهانى در رأس فدراس رجبى پس از حضور مجي
ــورد تأييد ــه البته م ــه داد ك ــد ارائ ــه رييس جدي ــود را ب ــه خ برنام
ــى از نااميدى  ــاره موج ــوع به يك ب ــس از اين موض ــرار نگرفت. پ  ق
ــش را كنار  ــه تمرينات ــدم توج ــه بهانه ع ــرا گرفت و او ب ــى را ف رجب
ــار قرار گرفتن  ــد. اين انزوا باعث تحت فش ــين ش گذاشت و خانه نش
ــه دوم ارائه  ــى در مرحل ــد تا اينكه كيهان ــيون دووميدانى ش فدراس
ــاس روز  ــوى رجبى، اين برنامه را تأييد كرد. بر همين اس برنامه از س
ــيون و رجبى  ــووالن فدراس ــه اى ميان مس ــنبه گذشته جلس پنجش
ــت و اين مساله باعث ــه اى كه خروجى مثبتى داش برگزار شد؛ جلس

رضايت طرفين شد.
ــه مبلغ  ــى ماهيان ــيون دووميدان ــوى فدراس ــد از س ــر آن ش قرار ب
ــود تا او بتواند براساس آن،  6 ميليون تومان به حساب رجبى واريز ش
برنامه هاى المپيكى اش را دنبال كند. نخستين پرداخت پول به بانوى 
ــورت گرفت و مبلغ ــورمان در ابتداى هفته جارى ص پرتاب وزنه كش

 5 ميليون و 400 هزار تومان به حساب او واريز شد.

واريز  5 ميليون و 400 هزار تومان به حساب بانوى المپيكى؛ 
رجبى از انزوا خارج مى شود؟

ــى با انعقاد قراردادى به ارزش  رسانه هاى انگليسى خبر داده اند ليونل مس
ــتاره  ــكالت مالياتى س ــنال مى رود.مش ــد در هفته به آرس ــزار پون 600 ه
ــيده و اين بازيكن مى خواهد در ليگ برتر ــلونا با اين تيم به پايان نرس بارس

فوتبال انگلستان و آن هم در آرسنال بازى خود را دنبال كند.
مترو خبر داده گزينه مسى براى بازى در انگلستان، تيم فوتبال آرسنال است. 

به اين بازيكن يك زندگى اشرافى در لندن هم وعده داده اند.
ــگاه بارسا  ــوى باش ــازى اين بازيكن از س بر پايه اى اس پى ان، مبلغ آزادس
175 ميليون پوند است و اين موضوع مى تواند كار انتقال را به اما و اگر بكشد 
ــتريونايتد، منچسترسيتى و چلسى براى جذب اين  اگرچه تيم هاى منچس

بازيكن ابراز تمايل كرده اند.
ــلونا به  ــال 2004 تا به حال در 321 بازى، 289 گل براى بارس ــى از س مس

ــت. اين بازيكن هر گونه عنوانى را با اين تيم از آن خود كرده از جمله كسب  ــانده اس ثمر رس
چهار توپ طال و 25 عنوان قهرمانى.

ــم نيويورك   ــا قهرمانى با تي ــين رئال مادريد ب ــس ،مهاجم پيش رائول گونزال
ــان  ــمالى به دوران حرفه اى درخش ــال آمريكاى ش ــموس در ليگ فوتب كاس
ــد در پيروزى ــگاه رئال مادري ــطوره باش ــان داد.رائول گونزالس، اس خود پاي

ــى آف ليگ فوتبال  ــال مرحله پل ــاوا فرى در فين ــموس مقابل اوت 3 بر 2 كاس
آمريكاى شمالى، آخرين بازى دوران حرفه اى خود را با كسب عنوان قهرمانى 
با اين تيم در اين رقابت ها انجام داد. اسطوره باشگاه رئال مادريد همان طور كه 
قبال اعالم كرده بود آخرين بازى اش را انجام داد و براى هميشه كفش هاى خود 
را آويخت.رائول 38 ساله كه در سال 2014 از السد قطر به نيويورك  كاسموس 
ــال با رئال مادريد در الليگا بازى كرد و پس از آن در شالكه  پيوسته بود، 16 س
ــموس بازى كرد. او در دوران  آلمان و السد قطر و در نهايت هم نيويورك  كاس
ــاله خود 22 جام مختلف را به كلكسيون افتخارات خود افزود. حرفه اى 21 س

جيووانى ساوارسى، سرمربى نيويورك  كاسموس در تمجيد از مهاجم اسپانيايى تيمش گفت: 
فوق العاده است كه از اين پس رائول را به عنوان سفير باشگاه در كنارمان خواهيم داشت.

ليونل مسى به آرسنال مى رود رائول با جام قهرمانى كفش هايش را آويخت 

ــكل بزرگ براى  ــى فوتبال ايران با اينكه دو مش  تيم مل
ــروزى برابر اين  ــا در صورت پي ــوام دارد؛ ام ديدار با گ
ــتان، صعودش به جام  تيم و ناكامى عمان در تركمنس
ملت هاى امارات و مرحله بعدى جام جهانى را قطعى تر 

مى كند.
ــتان در  تيم ملى فوتبال ايران با پيروزى برابر تركمنس
ــابقات مقدماتى جام جهانى 2018  هفته هفتم از مس
ــين  ــاى 2019 امارات، صدرنش ــيه و جام ملت ه روس
ــه جزيره اى  ــروزى در زمين گوام ك ــد با پي گروه D ش
ــان در خانه  ــت و ناكامى عم در ميان اقيانوس آرام اس
ــه بعدى  ــه مرحل ــودش ب ــانس صع ــتان، ش تركمنس
ــود و يا حفظ  ــراى صع ــد، اما ب ــام را بيش تر مى كن ج
ــختى را در زمين گوام  ــينى كار س ــم صدرنش و تحكي

پيش رو دارد.
ــر صفر ايران  ــا برترى 6 ب ــت دو تيم ب هرچند بازى رف
ــت  ــاگردان كى روش در بازى برگش ــد اما ش همراه ش
ــوا و بازى روى  ــا گرماى ه ــم ميزبان بايد ب عالوه بر تي
ــتاندارد كه مانند موكت  زمين چمن مصنوعى غير اس
است، مقابله كنند، مشكالتى كه به ضرر تيم ملى بوده 
ــى و عملكرد  ــاى كادرفن ــت روى برنامه ه و ممكن اس
ــن، تاثير منفى  ــرات درون زمي تاكتيكى و تكنيكى نف

بگذارد.
ــد از وجود  ــد مى توان ــازى هرچن ــن ب ــى در اي تيم مل
ــدان  ــه مي ــان در ميان ــك تيموري ــان آندراني كاپيت
ــكالت  ــر مش ــه خاط ــا ب ــود ام ــد ش ــددا بهر ه من مج
ــعيد عزت اللهى  ــى، س ــزا، عليرضا حقيق ــدور وي در ص
ــى  ــم مل ــى تي از همراه ــى  ــان حاج صف و احس
ــينى  ــيدجالل حس ــردار آزمون، س ــدند. س محروم ش
ــت و  ــل مصدومي ــه دلي ــم ب ــرى ه ــان منتظ و پژم
ــردار آزمون و اميد ابراهيمى به دليل محروميت در  س
اين سفر همراه ملى پوشان نيستند تا تيم ايران در غياب 
ــخت به ميدان 8 بازيكن تاثيرگذارش، در اين بازى س

 برود.
ــت؛  ــزرگ درون دروازه تيم ملى اس در اين بين ابهام ب
ــا بيرانوند  ــت به عليرض ــى روش همانند بازى رف آيا ك
ــى و  ــا مكان ــن سوش ــا از بي ــد و ي ــدان مى ده مي
ــنگربان ايران  ــارى، يكى را به عنوان س محمدرضا اخب
ــيدجالل و منتظرى؛  ــاب س ــد. در غي ــى مى كن معرف
مرتضى پورعلى گنجى و عزت اهللا پورغار بار ديگر در مركز 
خط دفاعى به ميدان مى روند اما اينكه چه كسى جاى 
خالى احسان حاج صفى در جناح چپ را پر مى كند، يك 

عالمت سوال در تركيب تيم ملى است.
ــاع  ــت دف ــمت راس ــان در س ــن رضائي ــور رامي حض
ــت و در ميانه زمين، ــرو حيدرى اس محتمل تر از خس

ــان دارى خواهد كرد.  ــان آندرانيك تيموريان مي كاپيت
ــا قوچان نژاد  ــكان دژاگه و رض عليرضا جهانبخش، اش
ــه ضلع از مربع هجومى تيم ملى را تشكيل مى دهند  س
ــارم اين بخش  ــر چه ــد و ديگر نف ــد منتظر مان اما باي
كاوه رضايى است يا مهدى طارمى؛ هرچند شايد قرعه 

شانس به نام كريم انصارى فرد هم بيافتد. 
ــرى و يا  ــد امي ــردن وحي ــازى ك ــال ب ــد احتم هرچن
ــا جهانبخش هم  ــاى عليرض ــجاعى به ج ــعود ش مس
ــرمربى پرتغالى ــن بازى هم س ــايد در اي وجود دارد.ش

 تيم ملى، به بازيكنان جوانى همچون مهدى ترابى و يا 
حتى ميالد محمدى و محمدحسين كنعانى زادگان هم 
شانس بازى بدهد و همانند ديدار با تركمنستان، ديدن 
تركيب تيم ملى باعث سورپرايز و تعجب همگان شود؛ 
ــده و  جوانانى كه با حضور در اين بازى ها با تجربه تر ش
خود را آماده ديدارهاى مهم مرحله بعدى خواهند كرد.

سومين رويارويى تاريخى
ــمال  ــگاه باغش ــال 1379، ورزش ــاه س ــارم آذرم چه
ــال ايران را  ــخ ملى فوتب ــن بازى تاري تبريز، پرگل تري
ــت  ــى ايران در مرحله نخس ــم زد، جايى كه تيم مل رق
ــى - ژاپن با 19  مقدماتى جام جهانى 2002 كره جنوب
ــت.در آن  ــت ياف ــوام به پيروزى دس گل مقابل تيم گ
ــابقه كه اولين رويارويى تيم ملى ايران و گوام بود،  مس
ــاى  ــى و گل ه ــراگاى برزيل ــت ب ــا هداي ــى ب ــم مل تي
ــى (4 گل)، على دايى  كريم باقرى (6 گل)، على كريم
ــارى زاده  ــهراب بختي ــدى (3 گل)، س ــاد مجي و فره
ــك گل) يك  ــدى (ي ــا نيكبخت واح (2 گل) و عليرض
پيروزى رويايى و فراموش نشدنى و ركوردى تاريخى را 

رقم زد.
ــى حدود  ــاه و به عبارت ــال و 9 م ــدود 14 س بعد از ح
5395 روز  اين دو تيم براى بار دوم در ورزشگاه آزادى 
ــه برترى 6 بر صفر حاصل  برابر هم صف آرايى كردند ك
ــومين  ــى روش بود. فردا س ــردان كارلوس ك تالش م
ــه اميدواريم  ــت ك ــى دو تيم اس ــل تاريخ ــدار تقاب دي
تيم ملى فوتبال ايران در زمين گوام پيروزى دلچسبى 
ــمت  ــى خود به س ــير حركت ــت آورده و مس ــه دس ب

جام جهانى 2018 روسيه و جام ملت هاى 2019 امارات 
را هموارتر سازد.

تالش ايران و 12 تيم براى صعود
ــتان و امارات در اين  دو تيم مدعى گروه A يعنى عربس
ــتان صدرنشين، در خانه  هفته ميهمان هستند. عربس
ــين به ميدان مى رود و امارات در  ــرقى قعرنش تيمورش
ــت زيرا اين 3 امتياز، آنها  زمين مالزى به فكر بردن اس
 B را هم به مرحله بعدى نزديك مى كند. مدعيان گروه
ــتند. استراليا كه به لطف  هم در اين هفته ميهمان هس
ــين را  ــش، اختالفش با اردن صدرنش پيروزى هفته پي
ــه خانه بنگالدش  ــاند، در اين هفته ب به يك امتياز رس
ــين مى رود اما اردن براى حفظ صدرجدول اين  قعرنش
ــتان پيش رو  ــخت ترى در زمين قرقيزس ــروه، كار س گ

دارد.
در گروه C كه قطر صدرنشين، ميهمان ضعيف ترين تيم 
گروه و مسابقات يعنى بوتان است، هنگ كنگ در خانه از 
چين پذيرايى مى كند؛ ديدارى كه چين براى رسيدن به 
رده دوم و باالبردن شانس صعودش حتما بايد در خانه 
ــود و هنگ كنگ در صورت شكست  ميزبانش پيروز ش
ــه مرحله بعدى ــد براى صعود ب دادن چين، گامى بلن

بر مى دارد.تيم هاى مدعى گروه D يعنى ايران و عمان در 
اين هفته به ترتيب ميهمان گوام و تركمنستان هستند 
كه در صورت برترى در زمين حريفان، شانس صعودشان 
به مرحله بعدى اين مسابقات را افزايش مى دهند. هر دو 
ــتند، تنها در  تيم ميزبان اين بازى ها كه 7 امتيازى هس
صورت شگفتى سازى و بردن ميهمانان خود، به صعود

ــوند.ژاپن كه به لطف پيروزى هفته پيش  اميدوار مى ش
به صدرجدول گروه E صعود كرد، در اين هفته ميزبان 
ــت و با برترى در خانه قعرنشين  ــين اس كامبوج قعرنش
گروه، گامى بلند براى رسيدن به مرحله بعد برمى دارد. 
ــنگاپور و سوريه بسيار  در اين گروه هم نبرد تيم هاى س

حساس و سرنوشت ساز است.
ــازى به رده دوم  ــنگاپور در صورت پيروزى در اين ب  س
ــود اما بردن سوريه در  رسيده و به صعود اميدوار مى ش
اين بازى، يعنى وداع زودهنگام سنگاپور با جام جهانى.

ــازى كمتر و  ــه با دو ب ــروه F، عراق ك در تنها ديدار گ
ــد، در رده دوم  ــه تايلن ــبت ب ــالف نس ــاز اخت 8 امتي
ــين  ــن تايپه قعرنش ــت، در خانه چي ــه اس ــرار گرفت ق
ــب 3 امتياز  ــى رود و مى تواند با كس ــدان م گروه به مي
ــه مرحله بعدى را  ــش براى صعود ب اين بازى، اميدهاي
ــين گروه G هم در  ــد. كره جنوبى، صدرنش افزايش ده
ــا برترى در اين  ــت كه ب اين هفته ميهمان كامبوج اس
ــا كويت در زمين  بازى به مرحله بعد صعود مى كند ام
ــش در رده دوم گروه ــم جايگاه ــار به فكر تحكي ميانم
ــمالى در  ــت.در گروه آخر يا همان گروه H، كره ش  اس
ــه ميزبان  ــاس اين هفت ــر از ديدارهاى حس يكى ديگ
ــابقه به  ــرى در اين مس ــت و در صورت برت بحرين اس
مرحله بعد نزديك تر مى شود؛ اين بازى آخرين شانس 
ــانس حضور در ــدادن ش ــت ن ــا براى از دس بحرينى ه
جام جهانى است. ازبكستان هم در خانه يمن قعرنشين 
به دنبال برد است تا گامى محكم براى صعود به مرحله 

بعدى مقدماتى جام جهانى بردارد.

شجاع خليل زاده، بختيار رحمانى و سروش رفيعى در هفته هاى ابتدايى
ــيدند و عده اى نتيجه نگرفتن تيم را به   ليگ برتر سختى هاى زيادى كش

كم كارى آنها مرتبط دانستند.
ــد و حاال آنها از  ــه بازيكن آغاز ش ــش اين س پس از مدتى گلزنى و درخش

محبوب ترين بازيكنان قرمزپوش تبريزى هستند.

لنز دوربين

سربازهاى محبوب تراكتورسازى در يك قاب

مقدماتى جام جهانى و جام ملت ها؛

گوام - ايران؛ 

مبارزه 

ميان اقيانوس
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بازى هاى محلىراز موفقيت

1- پاشيدن بذر
در بهار و پاييز باغچه خانه تان را بذر پاشى كنيد. سپس كمى كود روى آن 
ــترى برخوردار شوند و علف هاى هرز  بريزيد تا چمن ها از استقامت بيش
از بين بروند. زمين را به خوبى با خيش دستى و غلتك شخم بزنيد. خاك 

باغچه را هميشه مرطوب نگه داريد.
2- چمن هاى بلند را كوتاه كنيد.

حداكثر طول چمن ها مى بايست 7/5 سانتى متر باشد البته چمن ها را 
زمانى كه طول شان به 11 سانتى متر رسيد كوتاه كنيد تا مطمئن شويد 
كه ريشه اش در زمين مقاوم شده است. هيچ گاه بيشتر از يك سوم طول 
چمن را كوتاه نكنيد چراكه با اين كار ريشه چمن سست مى شود و توجه 

داشته باشيد كه تيغ ماشين چمن زنى شما تيز است.
3- بازيافت چمن ها

ــده را در همانجا رها كنيد. با اين كار در حدود ٪70  چمن هاى چيده ش
ــود و 30٪ نياز باغچه به كود مرتفع  ــد علف هاى هرز كاسته مى ش از رش

مى شود و همچنين خاك باغچه هميشه مرطوب و خنك خواهد ماند.
4- كود پاشى

پس از اينكه زمين اكسيژن الزم را به خود جذب كرد، اليه نازكى كود بر 
روى آن بپاشيد. با اين كار نياز زمين به آب كم مى شود و علف هاى هرز 
كاهش مى يابد و از سرمازدگى در زمستان جلوگيرى مى شود. با اين كار 

سالمت زمين كه زيستگاه گياه است تامين مى شود.
5- آبيارى صحيح

ــانتى متر آب دارد كه با اين كار  ــما در هفته تنها نياز به 2/5 س باغچه ش
ريشه گياهان سالم مى مانند. اگر باران نمى بارد در هفته يك بار باغچه را 
ــويد كه آب به ريشه  در صبح اول وقت و يا عصر آبيارى كنيد. مطمئن ش

گياهان رسيده است. آبيارى بيش از حد براى گياهان خطرناك است.
6- به تنفس خاك كمك كنيد.

ــود. اما آب، كود و هوا  خاك در حالت طبيعى پس از مدتى متراكم مى ش
مى تواند از اين عمل جلوگيرى كند. شما مى توانيد بخش متراكم خاك 
را (حداقل به عمق 6 سانتى متر) كنار بزنيد سپس آن را با خيش دستى 

شخم بزنيد و به جاى اوليه بازگردانيد.
7- تغذيه خاك

ــاز تدريجى نيتروژن طبيعى موجود در  ــته به آزادس سالمت خاك وابس
خاك است كه اين كار با كود پاشى و بازيافت چمن هاى چيده شده ميسر 
مى شود. آزمايش كردن خاك براى تعيين p/k(فسفر/پتاسيم)، PH و 

نيازهاى ريزخوراكى خاك، امرى الزم است.
8- حفاظت از خاك

ــت.  ــيارى از موجودات اس همانطور كه مى دانيم خاك محل زندگى بس
برخى از موجودات براى گياهان مفيد و برخى مضر مى باشند.

9- بر آفات طبيعى نظارت داشته باشيد
شما مى توانيد براى آخرين اقدام از آفت كش ها استفاده كنيد و علف هاى 

هرز را هم با دست از ريشه در آوريد.
10- متفاوت باشيد.

ــت يك نوع گل و گياه منحصر نكرده و كاشت  سعى كنيد خود را به كاش
ــى توانيد از  ــان كنيد. براى اين كار م ــاه را در باغچه امتح انواع گل و گي

باغبانان كمك بگيريد.

پسركى دو سيب در دست داشت. مادرش گفت:
 يكى از سيب هاتو به من مى دى؟

 پسرك يك گاز بر اين سيب زد و گازى به آن سيب!
 لبخند روى لبان مادر خشكيد!

 سيمايش داد مى زد كه چه قدر از پسركش نا اميد شده.
 اما پسرك يكى از سيب هاى گاز زده را به طرف مادر گرفت 

و گفت: بيا مامان!  اين يكى شيرين تره!
 مادر خشكش زد. چه انديشه اى با ذهن خود كرده بود؟

ــود را به تأخير  ــيد، قضاوت خ ــه با تجربه باش  هر قدر هم ك
بياندازيد، و بگذاريد طرف، فرصتى براى توضيح داشته باشد.

ــن در كوچه ها و  ــت و در روز روش ــت داش راهبى چراغ به دس
خيابان هاى شهر دنبال چيزى مى گشت. كسى از او پرسيد: با 
اين دقت و جديت دنبال چه مى گردى، چرا در روز روشن چراغ 
به دست گرفته اى؟راهب گفت: دنبال آدم مى گردم. مرد گفت 
اين كوچه و بازار پر از آدم است. گفت: بله، ولى من دنبال كسى 

مى گردم كه از روح خدايى زنده باشد. 
انسانى كه در هنگام خشم و حرص و شهوت خود را آرام نگهدارد. 
ــت: دنبال چيزى  ــردم. مرد گف ــال چنين آدمى مى گ من دنب

مى گردى كه يافت نمى شود.
ديروز شيخ با چراغ در شهر مى گشت و مى گفت من از شيطان ها 
وحيوانات خسته شده ام آرزوى ديدن انسان دارم. به او گفتند: 
ما جسته ايم يافت نمى شود، گفت دنبال همان چيزى كه پيدا 

نمى شود هستم و آرزوى همان را دارم.

شعرحكايت 

خدا هست هنوز
ماه من غصه چرا؟

آسمان را بنگر، كه هنوز، بعد صدها شب و روز
مثل آن روز نخست، گرم و آبى و پر از مهر به ما مى خندد

يا زمينى را كه، دلش از سردى شب هاى خزان نه شكست و نه 
گرفت

بلكه از عاطفه لبريز شد و نفسى از سر اميد كشيد
و در آغاز بهار، دشتى از ياس سپيد، زير پاهامان ريخت

تا بگويد كه هنوز، پر امنيت احساس خداست
ماه من غصه چرا؟

تو مرا دارى و من هر شب و روز، آرزويم همه خوشبختى توست
ماه من، دل به غم دادن و از ياس سخن ها گفتن

كار آنهايى نيست كه خدا را دارند
ماه من، غم و اندوه اگر هم روزى، مثل باران باريد

يا دل شيشه اى ات از لب پنجره عشق، زمين خورد و شكست
با نگاهت به خدا چتر شادى وا كن

و بگو با دل خود كه خدا هست، خدا هست هنوز
او همانيست كه در تارترين لحظه شب، راه نورانى اميد نشانم 

مى داد
او همانيست كه هر لحظه دلش مى خواهد همه زندگى ام، غرق 

شادى باشد
ماه من...

غصه اگر هست بگو تا باشد
معنى خوشبختى، بودن اندوه است

اين همه غصه و غم، اين همه شادى و شور
چه بخواهى و چه نه، ميوه يك باغند

همه را با هم و با عشق بچين، ولى از ياد مبر
پشت هر كوه بلند، سبزه زارى است پر از ياد خدا

و در آن باز كسى مى خواند
كه خدا هست هنوز

كاريكاتور(وام خودرو)

جواب سودوكو  شماره 1730سودوكو  شماره 1732

جواب معما 1730معما 1732
ــر در امرى از امور، توافق و  هر گاه بين دو يا چند نف
سازگارى وجود نداشته باشد، به عبارت باال استناد 
و استشهاد مى كنند. در اين عبارت مثلى، به جاى 
نمى رود گاهى فعل نمى گذرد هم به كار مى رود، 

كه در هر دو صورت معنى و مفهوم واحد دارد.
اما ريشه اين ضرب المثل:

سابقا كه شهرها لوله كشى نشده بود سكنه هر شهر 
براى تامين آب مورد احتياج خود از آب رودخانه يا 
چشمه و قنات، كه غالبا در جوى هاى سرباز جارى 
ــتفاده مى كردند . به اين ترتيب كه اول هر  بود اس
ماه ، يا هفته اى يك بار- بسته به قلت يا وفور آب- 
ــا آب جوى كوچه پر مى  حوض ها و آب انبارها را ب
ــيدن و شستشو و نظافت  كردند و از آن براى نوش

استفاده مى كردند.طبيعى است در يك محله كه 
ده ها خانه دارد و همه بخواهند از آب يك جوى در 
دل شب استفاده كنند، چنانچه بين افراد خانواده ها 
سازگارى وجود نداشته باشد ، هر كس مى خواهد 
زودتر آب بگيرد. همين عجله و شتاب زدگى و عدم 
رعايت تقدم و تأخر موجب مشاجره و منازعه خواهد 
شد. شب هاى آب نوبتى در محله هاى تهران واقعا 
تماشايى بود. زن و مرد و پيرو جوان از خانه ها بيرون 
مى آمدند و چنان قشقرقى به راه مى انداختند كه 
ــت تا صبح بخوابد.شادروان  هيچكس نمى توانس
عبد اهللا مستوفى مى نويسد:« من كمتر ديده ام كه 
دو نفر كه از يك جوى آب مى برند از همديگر راضى 

باشند و اكثر بين دو شريك شكراب مى شود.»

ــاز و 56 مرغ  ــه گاو ، 41 غ بله ؛ او مى تواند س
 ، x ــداد گاو ها را ــل: اگر تع بخرد.توضيح كام
ــا را z در نظر  ــا را y و تعداد مرغ ه تعداد غازه

بگيريم ، آن وقت داريم :
100=4/15x+y+z ، =x+y+z ،100=X+y+Z

از دو رابطه ى باال نتيجه مى شود :
ــداد حيوانات  ــى كه تع x(3/56)=z از آن جاي
ــر صفر )  ــح ( مثبت و غي بايد يك عدد صحي
باشد، تنها مقدارى كه x مى تواند داشته باشد، 

مضرب هاى عدد 3 خواهد بود .
41=y , 56=z : 3 خواهيم داشت=x مثال براى

كه همين پاسخ صحيح مى باشد.

ــى 3 دقيقه را  ــنى داريم يك ــاعت ش دوتا س
ــه را ما  ــى 7 دقيق ــد و يك ــى كن ــبه م محاس

مى خواهيم 8 دقيقه را حساب كنيم.
ــتقيم  به گزارش آكاايران توجه كنيد. ما مس
زمان 8 دقيقه را مى خواهيم نه اينكه بنشينيد 
1 ساعت جمع و كم كنيد تا 8 دقيقه به دست 
بيايد .يعنى از وقتى كه هر كدام از اين ساعت 
ــما  ــنى ها را فعال كرديد زمان 8 دقيقه ش ش
ــبه  ــود و بايد 8 دقيقه را محاس ــروع مى ش ش

كنيد.

معما ايستگاه ضرب المثل

1 3 5 2 7 6 4 9 8 
4 2 7 9 8 1 3 5 6 
6 8 9 3 4 5 7 1 2 
2 4 3 7 6 9 1 8 5 
9 7 6 1 5 8 2 3 4 
8 5 1 4 2 3 6 7 9 
3 1 2 5 9 4 8 6 7 
5 6 4 8 1 7 9 2 3 
7 9 8 6 3 2 5 4 1 
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آب شان از يك جوى نمى رود

داستان

هر روزى كه مى گذشت از اخترك و از فكر عزيمت 
و از سفر و اين حرف ها چيزهاى تازه اى دست گيرم 
مى شد كه همه اش معلول بازتاب هاى اتفاقى بود. 
ــراى تلخ ــوم از ماج ــن راه بود كه روز س و از همي

بائوباب ها سردرآوردم.
ــد، چون امير كوچولو كه  اين بار هم بره باعثش ش

انگار سخت دودل مانده بود ناگهان ازم پرسيد:
-بره ها بته ها را هم مى خورند ديگر، مگر نه؟

-آره. همين جور است.
-آخ! چه خوشحال شدم!

ــا بوته ها را  ــتم بفهمم اين موضوع كه بره ه نتوانس
ــت اما امير كوچولو  هم مى خورند اهميتش كجاس

درآمد كه:
-پس البد بائوباب ها را هم مى خورند ديگر؟

ــت.  ــح دادم كه بائوباب بُّته نيس من برايش توضي
درخت است و از ساختمان يك معبد هم گنده تر، و 
اگر يك گله فيل هم با خودش ببرد حتا يك درخت 

بائوباب را هم نمى توانند بخورند.
ــاد و گفت: -بايد  ــه فيل به خنده افت از فكر يك گل
ــان روى هم.اما با فرزانگى تمام متذكر شد  چيدش
ــروع مى كند به بزرگ  كه: -بائوباب هم از بُتگى ش

شدن.
ــت مى خواهد  ــت. اما نگفتى چرا دل ــت اس -درس

بره هايت نهال هاى بائوباب را بخورند؟
گفت: -ِد! معلوم است!

ــگار موضوع از آفتاب هم  و اين را چنان گفت كه ان
روشن تر است؛ منتها من براى اين كه به تنهايى از 
اين راز سر در آرم ناچار شدم حسابى كله را به كار 

بيندازم.راستش اين كه تو اخترِك امير كوچولو هم 
مثل سيارات ديگر هم گياِه خوب به هم مى رسيد 

هم گياِه بد. 
ــوب به هم  ــاى خ ــوب گياه ه ــم تخِم خ يعنى ه
ــد. اما تخم  ــاِى ب ــِد گياه ه ــيد، هم تخِم ب مى رس
ــرِم تاريك خاك به  ــد. آن ها تو ح گياه ها نامريى ان
ــدن به  ــان هوس بيدار ش خواب مى روند تا يكى ش
ــى مى آيد و اول  ــرش بزند. آن وقت كش و قوس س
ــاخك باريك خوشگل و بى آزارى به  با كم رويى ش
طرف خورشيد مى دواند. اگر اين شاخك، شاخك 
تربچه اى گِل سرخى چيزى باشد مى شود گذاشت 

براى خودش رشد كند اما اگر گياِه بدى باشد آدم 
ــتش را خواند ريشه كنش  بايد به مجردى كه دس
كند.بارى، تو سياره ى امير كوچولو گياه تخمه هاى 
ــيد. يعنى تخم درخِت  ــتناكى به هم مى رس وحش
ــان لطمه  ــابى ازش ــياره حس بائوباب كه خاِك س

خورده بود. 
ــند ديگر هيچ جور  بائوباب هم اگر دير به اش برس
نمى شود حريفش شد: تمام سياره را مى گيرد و با 
ريشه هايش سوراخ سوراخش مى كند و اگر سياره 
خيلى كوچولو باشد و بائوباب ها خيلى زياد باشند 

پاك از هم متالشيش مى كنند.

عـدالت خـدا
زنى به حضور حضرت داوود (عليه السالم) آمد و گفت: اى پيامبر خدا! پروردگار 
ــت كه هرگز ظلم  ــت يا عادل؟ داوود(ع) فرمود: خداوند عادلى اس تو ظالم اس
نمى كند. سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است كه اين سؤال 

را مى كنى؟
ــتم ريسندگى مى كنم،   زن گفت: من بيوه زن هستم و سه دختر دارم، با دس
ــته بودم و به طرف بازار مى  ــال بافته خود را در ميان پارچه اى گذاش ديروز ش
بردم تا بفروشم و با پول آن غذاى كودكانم را تهيه سازم. ناگهان پرنده اى آمد 
ــت و محزون ماندم و چيزى ندارم  و آن پارچه را از دستم ربود و برد و تهى دس
ــخن زن تمام نشده بود كه در خانه  كه معاش كودكانم را تامين كنم. هنوز س
ــدن به خانه را داد. ناگهان ده نفر تاجر  داوود(ع) را زدند. حضرت اجازه وارد ش
ــزار دينار) نزد آن  ــد دينار (جمعا ه ــور داوود(ع) آمدند، و هر كدام ص به حض

ــتحقش بدهيد. حضرت  حضرت گذاردند و عرض كردند: اين پول ها را به مس
داوود(ع) از آن ها پرسيد: علت اين كه شما دسته جمعى اين مبلغ را به اين جا 

آورده ايد چيست؟
ــت. كشتى آسيب  ــتى بوديم كه طوفانى برخاس ــوار كش  عرض كردند: ما س
ــيم. ناگهان پرنده اى را  ــود و همه ما به هالكت برس ديد و نزديك بود غرق ش
ــوى ما انداخت. آن را گشوديم و در آن شال  ديديم كه پارچه سرخ بسته اى س
ــتى را محكم بستيم و  ــيله آن، محل آسيب ديده كش بافته اى ديديم.  به وس
ــيديم. ما هنگام  ــپس طوفان آرام شد و به ساحل رس كشتى بى خطر شد و س
ــدام صد دينار بپردازيم، و اكنون اين  خطر نذر كرديم كه اگر نجات يابيم هر ك
مبلغ را كه هزار دينار از ده نفر ما است به حضورت آورده ايم تا هر كه را بخواهى 

صدقه بدهى. 
 حضرت داوود(ع) به زن متوجه شد و به او فرمود: پروردگار تو در دريا براى تو 
ــتد، ولى تو او را ظالم مى خوانى؟ سپس   هزار دينار را به آن زن  هديه مى فرس
داد، و فرمود: اين پول را در تامين معاش كودكانت مصرف كن، خداوند به حال 
و روزگار تو، آگاه تر از ديگران است. و اوست آن كس كه براى شما گوش و چشم 

و دل پديد آورد. چه اندك سپاس گزاريد.

قضاوت 

روز با چراغ گرد شهر

شازده ده گام به سوى طبيعتى سبز 
كوچولو

 ( قسمت چهارم)

زن فقير و حضرت داوود

ادامه دارد...

كبدى با يك پا
ــتقامت قلبى تنفسى و عضالنى، تقويت  اهداف بازى: افزايش اس

عضالت پا،هماهنگى عصبى، عضالنى، تعادل، سرعت و چابكى.
تعداد بازيكنان: 6 تا 12 نفر.
ابزار بازى: به ابزار نياز ندارد.

محوطه بازى: فضاى باز.
شرح بازى:

بازيكنان به دو گروه مساوى تقسيم مى شوند و هر گروه در جايگاه 
خود كه از قبل مشخص شده است، مى ايستند.

يك نفر از بازيكنان گروه اول پشت خط ميانى (خطى كه دوگروه 
ــك پايش را بلند  ــتد.بازيكن ي را از يكديگر جدا مى كند) مى ايس
مى كند و روى يك پا مى ايستد و به صورت لى لى كردن به زمين 
ــعى مى كند به طرف بازيكنان گروه  تيم مقابل وارد مى شود.او س
ــت بزند او را  ــا را لمس كند او به هر نفرى كه دس دوم برود و آن ه
مى سوزاند و بايد از بازى خارج شود و در مقابل بازيكنان گروه دوم 
بايد از دسترسى او فرار كنند تا نتواند به آن ها دست بزند.بازيكن 
ــته شدن و زمين  گروه اول بايد به همان حالت يك پا و قبل از خس
خوردن پايش به سمت گروه خود برگردد ولى اگر قبل از بازگشت 
ــتن از خط ميانى، پايش به زمين بخورد مى سوزد و بايد از  و گذش
بازى خارج شود.اين بازى به همين روش با بازيكن گروه دوم آغاز 
مى شود و بازيكنان به نوبت به اجراى بازى مى پردازند تا جايى كه 

تمام بازيكنان يك تيم بسوزند و تيم مقابل برنده بازى مى شود.

ــاى محدوتر هم قابل  ــيده و فضاه اين بازى در محله هاى سرپوش
اجراست. بازى با استفاده از پنج سنگ گرد كه كمى بزرگ تر از فندق 
ــند انجام مى گيرد. اين بازى داراى مراحل مختلف است و بين  باش
ــن كه بتواند از يك مرحله و  دو يا چند نفر انجام مى گيرد. هر بازيك
مراحل بعدى با موفقيت عبور كند همچنان بازى را ادامه مى دهد اما 
اگر در يك مرحله ببازد بازى توسط فرد بعدى ادامه مى يابد. به همين 
ــاند  ترتيب هركس تمام مراحل ده گانه بازى را زودتر به پايان برس
برنده خواهد بود.در اين بازى نفر اول سنگ ها را در دست گرفته و به 
روى زمين مى ريزد سپس يكى از آنها را برداشته و در حالى كه با يك 
دست آن را باال مى اندازد با همان دست بايد يكى از سنگ هاى روى 
زمين را برداشته و سپس سنگى كه به باال انداخته را بگيرد و به  همين 

شكل بقيه سنگ ها را از روى زمين جمع كند.
در مرحله دوم كار كمى سخت تر شده و بايد سنگ ها را دو به دو از 
روى زمين جمع كند. همين طور در مرحله سوم يك مجموعه سه 
ــنگ تكى و در مرحله چهارم هر چهارسنگ را با يك  تايى و يك س
دست جمع كرده و سنگى كه به باال انداخته را با همان دست بگيرد. 
در مرحله بعد باز هم كار سخت تر مى شود و بازيكن بايد سنگ ها را 
يكى يكى از داخل دروازه اى كه با دست ديگرش بر روى زمين ايجاد 

مى كند به شكلى عبور دهد كه با سنگ هاى ديگر برخورد نكند.

بازى محلى پنج سنگ
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اخبار

فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران از كشف بيش از 145 كيلو گرم ترياك، طي 24 
ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

سردار محسن خانچرلي گفت:در راستاي مقابله بي امان با سوداگران مرگ، مأموران 
پليس مبارزه با موادمخدر استان طي دو عمليات موفق پليسي در 24 ساعت گذشته، 
مقدار 145 كيلو و 800 گرم موادمخدر از نوع ترياك كشف و سه متهم را در اين زمينه 
دستگير كردند. وي با اشاره به عمليات اول پليس در شهريار افزود:در پي اخبار رسيده 
مبني بر اينكه فردي قصد انتقال موادمخدر از جنوب كشور به مقصد غرب استان تهران 
را دارد بالفاصله طرح ايست و بازرسي در محورهاي مواصالتي توسط ماموران انتظامي 

پليس مبارزه با موادمخدر، به مرحله اجرا درآمد.
اين مقام انتظامي اعالم كرد:مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر ويژه غرب استان تهران 
ــي در محور مواصالتي و انجام اقدامات اطالعاتي، يك  در جريان طرح ايست و بازرس
ــايي و آن را متوقف كردند. فرمانده  دستگاه پيكان وانت متعلق به قاچاقچي را شناس
انتظامي ويژه غرب استان تهران تصريح كرد:در بازرسي از خودروي توقيفي 88 كيلوگرم 
ترياك كه به طرز ماهرانه اي در زير اتاق خودرو جاسازي شده بود، كشف و در اين رابطه 

يك قاچاقچي را دستگير كردند.
ــتان با  ــردار خانچرلي ادامه داد: در عملياتي ديگر ، پليس مبارزه با مواد مخدر اس س
همكاري پليس مبارزه با مواد مخدر استان البرز پس از كار اطالعاتي، افرادي را كه به 
ــترده در امر تهيه و توزيع مواد مخدر در شهرك سرآسياب مالرد فعاليت  صورت گس
داشتند، شناسايي و دستگير كردند. وي بيان داشت: در اين عمليات موفقيت آميز در 
بازرسي از منزل متهمان 57 كيلو و 800 گرم ترياك كشف شد. فرمانده انتظامي ويژه 
غرب استان تهران گفت: در اين عمليات، سه نفر قاچاقچي دستگير و پس از تشكيل 

پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

ــكوك دختر جوان در سقوط از  ــكى قانونى درباره مرگ مش  با تاييد نظريه پزش
ساختمان پنج طبقه علت مرگ خودكشى اعالم و پرونده مختومه شد.

 در تماس تلفنى با بازپرس كشيك، قاضى مدير روستا، ماموران نيروى انتظامى 
ــاكن غرب تهران آگاه كردند و قاضى مدير  او را از خودكشى دخترى 27 ساله س
ــى تحقيقات در محل را صادر كرد كه مشخص شد اين اقدام  روستا دستور بررس
دختر خود خواسته بوده و در خانه اش كسى به جز خودش زندگى نمى كرده است. 
به گفته بازپرس ويژه قتل، متوفى دخترى شهرستانى ساكن غرب تهران بود كه 
ــم به پايين انداخته و  در اقدامى عجيب خود را از پنجره خانه اش در طبقه شش
ــقوط روى ميله هاى باالى ديوار حياط خانه، در دم جان سپرد و قبل از اين  با س
ــند او مرده بود.در بررسى محل  كه نيروهاى امدادى و آتش نشانى به محل برس
مشخص شد در خانه قفل است و ماموران انتظامى با دستور قاضى مجبور شدند 
پس از شكاندن در خانه، وارد شوند و آنجا را كامل جستجو كنند اما به جز شماره 
ــد او از اين اقدام  ــه در تماس با خواهر وى  معلوم ش خواهرش، چيزى نيافتند ك
ــى، خودش با خواهرش تماس  ــته و قبل از اقدام به خودكش خواهرش خبر داش

گرفته است و بعد از آن خودش را پايين انداخته است.
بر اساس اين گزارش، پس از بررسى هاى بيشتر و تاييد پزشكى قانونى در مورد 

خودكشى دختر، پرونده مختومه  شد.

كشف 145 كيلو موادمخدر در غرب 
استان تهران

پزشكى قانونى خودكشى را تاييد كرد

ابالغ راى
8/614 كالســه پرونده: 94-330 مرجع رســيدگى: شــعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: محمد حيدرى به نشــانى: اصفهان، خ نيكبخت، بعد 
از دادگسترى مغازه سوم سمت چپ، موسسه صالح به وكالت مريم صمدانى 
به نشــانى فالورجان، خ ميثم، پاســاژ زاينده رود، طبقه همكف خوانده: على 
حســن زاده تاج آبادى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلــغ 25/000/000 
ريال موضوع چك هاى شــماره 857758-92/11/2 و 857759-92/12/3 و 
857760-92/12/26 بانضمام مطلق خســارات قانونى با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبــادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــوراى حــل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى محمد حيدرى با وكالت مريم صمدانى به طرفيت آقاى 
على حسن زاده تاج آبادى به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال (معادل 
دو ميليون و پانصد هزار تومان) وجه چك شــماره هاى فــوق الذكر به عهده 
بانك ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به اســتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 هزار ريال بابت اصل خواسته بيست و شش هزار 
تومان معادل دويست و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
طبق تعرفه و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك هاى موصوف (فوق 
الذكر) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان طبق شاخص بانك مركزى صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف: 

22335 شعبه 42 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/620 كالســه پرونده: 94-830 شــماره دادنامــه: 1227-94/8/6  مرجع 
رسيدگى: شــعبه نهم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد مانيان 
به نشــانى رهنان خ كهنــدژ كوچه 121 پــالك 3 به وكالت على شــيرزاده به 
نشانى اصفهان نبش ســه راه سيمين طبقه ســوم داروخانه سالمت خوانده: 
ســعيد دژبانى مجهول المكان شــورا با عنايــت به محتويــات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رســيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مينمايد. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى 
فرهاد مانيان بــا وكالت آقاى على شــيرزاده به طرفيت آقاى ســعيد دژبانى 
فرزند جواد به خواســته مطالبه مبلغ 36/750/000 ريال وجه چك به شماره 
027661-93/12/29 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 در جلسه 
رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى و توجهى به نظر 
مشــورتى اعضاء محترم حل اختالف حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 36/750/000 هزار ريال بابت اصل خواســته مبلغ 320/000 ريال بابت 
هزينه نشر آگهى 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله طبق تعرفه 

و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك هاى موصوف (93/12/29) تا 
تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف: 22325 شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/619 كالســه پرونده: 94-617 شــماره دادنامه: 1146-94/7/29  مرجع 
رسيدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدعلى سليمانى 
به نشانى اصفهان، خ امام خمينى، كوچه شهيد مسلم مرادى، سمت چپ درب 
دوم منزل 3 طبقه خوانده: مسلم شــريفى ريگى مجهول المكان شورا با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى محمدعلى سليمانى به طرفيت آقاى مسلم شريفى ريگى 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه چك به شماره 622194- به 
عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر مى رســد كه  با توجه به نظريه مشورتى اعضاء شوراى 
حل اختالف به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرســى مدنى حكــم به محكوميــت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
20/000/000 هزار ريال بابت اصل خواسته مبلغ 190/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 560/000ريال بابت هزينه نشر آگهى و خسارت تاخير و تاديه 
از تاريخ سررسيد چك هاى موصوف (93/12/23) تا تاريخ اجراى حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 

ميباشد. م الف: 22326شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/616 كالسه پرونده: 97/94 شماره دادنامه: 390-94/5/21 مرجع رسيدگى: 
شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شهروز فرنيا فرزند منصور به 
نشانى سپاهان شر، بلوار غدير گالرى طال آريان به وكالت فريد سلگى فرزند 
رسول به نشــانى اصفهان خيابان نيكبخت نبش كوچه خدابنده پالك 5 طبقه 
دوم  خواندگان: 1- طيبه غالمى 2- مجتى عامرى : مجهول المكان خواســته: 
تقاضاى صدور حكــم مبنى بر محكوميــت خواندگان به صــورت تضامنى 
پرداخت وجه يك فقره چك مبلــغ 25/000/000 ريال به شــماره 172638-

94/2/5 بانك ملى ايران گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاى محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســيدگى با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست شــهروز فرنيا به طرفيت 1- طيبه غالمى 2- مجتبى 
عامرى به خواسته مطالبه مبلغ بيســت و پنج ميليون ريال وجه يك فقره چك 
به شــماره هاى 172638-94/2/5 عهده بانك ملى ايران ميدان همراه انقالب 
به انضمام خسارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى 
و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى نشر آگهى 
وقت و انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى نيز حكايت 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن 

دعوى به اســتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 
315و310و309و307و249 قانــون تجارت حكم به محكوميــت خوانده به 
پرداخت مبلغ بالسويه (بيست و پنج ميليون ) به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
يكصد و شصت هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه نش آگهى و حق 
الوكاله وكيل و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان 
وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد 
نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:22330 شعبه 

22 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

8/618 كالسه پرونده: 229/94 شماره دادنامه: 451-94/6/2 مرجع رسيدگى: 
شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شهروز فرنيا فرزند منصور 
به نشانى ســپاهان شــر، بلوار غدير گالرى طال آريان به وكالت فريد سلگى 
فرزند رسول به نشــانى اصفهان خيابان نيكبخت نبش كوچه خدابنده، پالك 
5 طبقه دوم  خوانــدگان: 1- على راهى فرزند مجيــد 2- فرزانه رازانى فرزند 
ســيد على: مجهول المكان خواســته: تقاضاى صدور حكم شايسته مبنى بر 
محكوميت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت وجه ســه فقره چك به 
مبلــغ 25/500/000 ريال بانك ســپه به شــماره هاى 651904 و 651902 و 
651903 گردشــكار: با عنايت بــه محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست شــهروز فرنيا به طرفيت على رامى 2- فرزانه رازانى به خواسته 
مطالبه مبلغ بيســت و پنج ميليون ريال وجه ســه فقره چك به شــماره هاى 
651904-93/12/20 و 651902-93/10/20 و 651903-93/11/20 عهــده 
بانك سپه به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست 
تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى نشر 
آگهى وقت و انتظار كافى در جلســه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوى و 
مستندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى 
نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان حكايت مى كند على هذا ضمن 
ثابت دانســتن دعوى به اســتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى و مواد 315و310و309و307و249 قانــون تجارت حكم به محكوميت 
خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال اصل 
خواسته و پرداخت يكصد و نود و پنج هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى 
هزينه نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل و پرداخت خســارات تاخير و تاديه از 
تاريخ سررســيد لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شــاخص بانك 
مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گــردد راى صادره غيابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه خواهــد بود و پس از مهلت
 واخواهــى ظــرف بيســت روز قابــل تجديــد نظرخواهــى در محاكــم

 عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:22328 شــعبه 22 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان

ابالغ راى
8/617 ، كالســه پرونده : 920/93، شــماره دادنامه : 220- 94/3/19، مرجع 
رسيدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف، خواهان: شهروز فرنيا فرزند منصور، 
نشانى: اصفهان، سپاهان شــهر بلوار غدير گالرى آريان ، وكيل: فريد سلگى 
فرزند رسول، نشانى: اصفهان، خ نيكبخت، نبش كوچه خدابنده، پالك 5 طبقه 
دوم، خوانده: على رامى فرزند مجيد، نشانى: مجهول المكان، خواسته: تقاضاى 
صدور حكم مبنى بــر محكوميت خوانده به پرداخت وجــه چهار فقره چك به 
شماره 696144-93/10/10و 696132-93/10/10 و 696133- 93/11/10 
و 696145- 93/11/10، به مبلغ 44/940/000 ريال ، گردشــكار: با عنايت به 

محتويات پرونده و اخذ نظريه  مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نمايد: راى قاضى شورا: درخصوص دادخواست شهروز فرنيا به طرفيت 
على رامى بخواســته مطالبه مبلغ چهل و چهار ميليــون و نهصد و چهل هزار 
ريال وجه چهار فقره چك به شــماره هاى 696144-93/10/10و 696132-

93/10/10 و 696133- 93/11/10 و 696145- 93/11/10، عهده بانك سپه 
شعبه حكيم نظامى اصفهان به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه باتوجه 
به دادخواســت تقديمى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده/ 
خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلســه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوى و مســتندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و 
مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را 
حكايت ميكند . على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198،519،522 
قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حكم به محكوميت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و چهار ميليون و 
نهصد و چهل هزار ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت يكصد و نود و پنج 
هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه نشر آگهى و حق الوكاله وكيل 
به پرداخت خســارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان وصول و 
ابصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شــعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 
خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م/الف 22329 قاضى 

شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/615  كالسه پرونده اصلى: 94-331 شماره دادنامه: 486 مرجع رسيدگى 
كننده: شعبه 42 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حيدرى به نشانى، 
اصفهان، خ نيكبخت، بعد از دادگسترى مغازه سوم، سمت چپ، موسسه صالح 
با وكالت مريم صمدانى به نشانى فالورجان، خ ميثم، پاساژ زاينده رود، طبقه 
همكف، ســمت چپ خوانده: حميد جهانگيرى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ريال موضوع يك فقره سفته به شماره 93/10/23-603048 
به انضمام مطلق خســارات قانونى به تاريخ 94/7/6 شــعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشــكيل پرونده كالســه مفتوح 
است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا: درخصوص دعوى محمد حيدرى 
با وكالت مريم صمدانى به طرفيت آقاى حميد جهانگيرى به خواســته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ريال موضوع يك فقره سفته به شماره 93/10/23-603048 
به انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه 
خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رسيدگى حضور 
نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص دعوى مطروحه 
مبنى بر برائت ذمه خويش به عمل نياورده لذا شورا دعوى خواهان را محرز 
و ثابت تشــخيص داده و مســتندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ. د. م 
حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 20/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 275/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و خســارات تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت (94/5/13) تا زمان
 اجــراى حكــم بــر اســاس آخريــن شــاخص بانــك مركــزى در حــق 
خواهــان صادر و اعــالم مى نمايــد. راى صــادره غيابى و ظــرف 20 روز 
پس از تاريــخ  ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پــس از انقضاى مهلت
 مذكور، ظرف 20 روز قابــل تجديد نظر خواهى در محاكــم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشــد. م الف 22334 قاضى شــعبه 42 شوراى حل 

اختالف اصفهان

نوشتن نسخه خوشبختى، حل مشكالت خانوادگى و نابارورى و بخت گشايى؛ شگرد 
مردميانسال و پسر جوانش براى كالهبردارى از زنان و دختران بود. پس از دستگيرى 
ــخه خوشبختى و بخت  ــاده لوح براى نوشتن نس كالهبرداران مشخص شد، افراد س

گشايى لباس خود را از طريق پست براى مرد رمال مى فرستادند.
ــتان شهريار در غرب  ــته افرادى در تماس با پليس شهرس  روزهاى پايانى هفته گذش
استان تهران عنوان كردند، پدر و پسرى با فريب زنان و دختران به بهانه نوشتن نسخه 

خوشبختى و رمالى كالهبردارى مى كنند.

در ادامه كارآگاهان اداره جعل و كالهبردارى پليس آگاهى ويژه غرب استان تهران با 
بررسى نامحسوس موضوع، متوجه شدند گزارش مردمى صحت دارد بنابراين موضوع 
را به اصغر احمدى، بازپرس شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهريار 
گزارش داده و با هماهنگى قضايى براى دستگيرى مرد رمال و پسرش وارد عمل شدند.

ــترى به خانه مرد رمال رفتند. ماموران  در اين مرحله سه نفر از ماموران به عنوان مش
ــاهده كردند چند زن و مرد براى دريافت نسخه هاى خوشبختى  با حضور در آنجا مش
ــهر آمده اند. زمانى كه مرد رمال قصد  و حل مشكالتشان به خانه مرد رمال در صبا ش

داشت براى سه مامور نسخه هاى خوشبختى بنويسد، توسط ماموران دستگير شد. در 
ــت او بود، براى تحقيقات روانه بازداشتگاه  ــرش كه همدس اين مرحله مرد رمال و پس
ــى كرده و  ــدند. ماموران خانه متهمان را بازرس ــتان تهران ش پليس آگاهى غرب اس
ــتند كتاب هاى رمالى، پارچه، لباس و كفن هايى كه روى آن مرد رمال جمالت  توانس
ــبختى كاغذى و نعل اسب و وسايل  ــته بود، همراه نسخه هاى خوش نامفهومى را نوش
ــرش بازجويى كردند  ــف كنند. ماموران به طور جداگانه از مرد رمال و پس رمالى كش
ــتن  ــته به كالهبردارى از طريق نوش ــارات ضد و نقيض روز گذش كه آنها پس از اظه
نسخه هاى خوشبختى اعتراف كردند. رمال ميانسال در اظهاراتش گفت: من و پسرم 
ــروع كرديم. پسرم براى جذب مشترى  از هشت ماه پيش كالهبردارى هاى خود را ش
ــتريان، وقت مالقات مى داد. زنان و مردان از شهريار و  تبليغات مى كرد و تلفنى به مش
ــبختى براى شان مى نوشتم. آنها در  اطراف آن نزدم مى آمدند و من نسخه هاى خوش
قبال نسخه هايى كه براى پولدار شدن، افزايش مهر و محبت، بخت گشايى، باطل شدن 
طلسم و دورى نحسى از آنها و بچه دار شدن مى نوشتم مبالغى از صد هزار تا سه ميليون 

تومان پرداخت مى كردند.
ــخه هاى  ــتان هاى ديگر هم نزدم مى آمدند و نس ــالوه بر آن از اس متهم اضافه كرد: ع
ــبختى مى خريدند. همچنين افرادى كه نمى توانستند از شهرستان براى خريد  خوش
ــم نزدم بيايند پارچه، كفن يا لباس هاى  نسخه هاى خوشبختى ام و باطل كردن طلس
خود را ازطريق پست ارسال كرده و من پس از واريز پول به حسابم، نسخه ها را نوشته 
ــتادم و آنها نيزگمان مى كردند گفته هايم واقعيت دارد و مشكالت  و برايشان مى فرس

آنها حل مى شود.
هشدار پليس

سرهنگ منصور خدادادى، رييس پليس آگاهى ويژه غرب استان تهران به خانواده ها 
هشدار داد: در اغلب كالهبردارى ها مالباختگان سهم به سزايى در وقوع آن دارند؛ چون 

بى توجهى به هشدارهاى پليس زمينه ساز اغفال آنها توسط كالهبرداران مى شود.
كالهبرداران با وعده هاى پوشالى طعمه هاى خود را فريب مى دهند. يكى از شگردهاى 
ــت و  ــت. هدف اين افراد فقط كالهبردارى اس اين كالهبرداران رمالى و فالگيرى اس

مشكالت مالى و خانوادگى براى مالباختگان رقم مى زنند.
پليس آگاهى به شدت با رماالن و فالگيرها برخورد مى كند. شهروندان بايد براى حل 
مشكالت خود از مشاوران مطمئن استفاده كنند. مردم نبايد حرف هاى دروغين اين 
ــرد در صورت  ــت ك ــرهنگ خدادادى از مردم درخواس كالهبرداران را باور كنند. س

مشاهده افراد رمال، موضوع را به پليس گزارش دهند.

مـرد رمـال از طريق پست، بخت گشـايى مى كرد

مرد جوان كه به تصور مزاحمت تلفنى آبدارچى شركت روى 
وى اسيد پاشيده بود، با حكم قضات جنايى به قصاص چشم 

و گوش محكوم شد.
ــت 19 فروردين امسال روى   در اين پرونده فتح اهللا متهم اس
ــيد ريخته و او را با 4 ضربه  آبدارچى شركت محل كارش اس
ــاكى كه محسن نام  دارد  ــت. جوان ش چاقو مجروح كرده اس
بعد از اين كه هدف حمله همكارش قرار گرفت، يك ماه ونيم 
ــه ماه نيز با استفاده از دستگاه هاى  در كما بود و پس از آن س
ــن كه در اين حادثه  ــكايت محس ويژه زندگى مى كرد. با ش
ــنوايى گوش راست خود را از دست  بينايى چشم راست و ش
ــيدپاش به نام فتح اهللا تحت تعقيب پليس  داده بود، مرد اس
ــه و پيش از فرار از  آگاهى قرار گرفت و چند روز بعد از حادث

مرز دستگير شد.
متهم با انتقال به پليس آگاهى در بازجويى ها به اسيدپاشى 

اعتراف كرد و گفت: در تعطيالت عيد يك مرد هر روز با تلفن 
همراهم تماس مى گرفت و مزاحمت ايجاد مى كرد به همين 
خاطر تصور مى كردم محسن باشد و تصميم به انتقام جويى 
ــى به دادگاه  ــد و پرونده قضاي ــم روانه زندان ش گرفتم. مته
ــد و قضات اين شعبه راى بر  ــتان تهران ارسال ش كيفرى اس
ــيدپاش، پرونده در  ــراض مرد اس ــو دادند. با اعت قصاص  عض
شعبه 24 ديوان عالى كشور تحت رسيدگى قرار گرفت و اين 
قضات خواستار اظهارنظر اعضاى كميسيون پزشكى جنايى 

درخصوص امكان اجراى قصاص عضو شدند.
به اين ترتيب پرونده براى بررسى به كميسيون پزشكى رفت و 
پزشكان جنايى اعالم كردند امكان رعايت تساوى امكان پذير 

نيست و تنها مى توان در گوش قصاص عضو كرد.
ــور حكم  ــا ديوان عالى كش ــكى كافى بود ت اين نظريه پزش
ــرد و پرونده براى  ــم را نقض ك قصاص دو عضو گوش و چش

ــعبه چهارم دادگاه كيفرى يك استان  رسيدگى نهايى به ش
تهران ارجاع شد.

اين بار هم قضات از پزشكى قانونى خواستند كه نظر دهد كه 
آيا امكان قصاص براى متهم پرونده وجود دارد يا نه كه اين بار 
پزشكان قانونى نظر دادند كه امكان قصاص براى متهم وجود 

دارد اما نبايد آسيب بيشترى وارد شود.
جلسه رسيدگى به اين پرونده در شعبه چهارم دادگاه كيفرى 
استان تهران برگزار شد كه در ابتداى اين جلسه شاكى گفت: 
يكى از همكارانم در شركت به دروغ ادعا كرده بود كه مزاحم 
ــتم. او هم به تصور اين كه من مزاحم  تلفنى فتح اهللا من هس
شده ام ابتدا مرا با چاقو مجروح كرد و بعد با اسيد سوزاند. در 
اين مدت ده ها بار عمل جراحى كردم و خواسته ام قصاص مرد 
اسيدپاش است. در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع 
از خود گفت: وقتى متوجه شدم شاكى مزاحم تلفنى من است 
تصميم به انتقام گرفتم و روز حادثه با چاقو به او حمله كردم. 
محسن يك ظرف اسيد دستش بود و قصد داشت آن را روى 
ــد كه در دفاع از خود زير ظرف زدم و اسيد روى او  من بپاش

ريخت. پس از آخرين دفاعيات متهم و وكيل مدافعش، قضات 
ــده و فتح اهللا را با توجه به نظريه پزشكى  دادگاه وارد شور ش

قانونى به قصاص محكوم كردند.

عامل اسيدپاشى بر روى آبدارچى به قصاص محكوم شد



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات 
فرمــان داده، بــه مــدارا كــردن با مــردم نيز

 فرمان داده است.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

مواد الزم براى تهيه بيسكويت كره اى :
ــرم، 339 گ ــره  1 ق چ،كـــ ــك2/ 435 گرم،نم ــفيد  آرد س

شكر قهوه اى 3/4پيمانه ،شكر سفيد 100 گرم،تخم مرغ 1 عدد.
 طرز تهيه بيسكويت كره اى: 

داخل ظرفى آرد و نمك را مخلوط كنيد و كنار بگذاريد. در ظرفى ديگر 

ــفيد، با همزن برقى بزنيد.  ــده را به همراه شكر قهوه اى و س كره نرم ش
دقت كنيد كه شكر قهوه اى به هم نچسبيده و به صورت توده اى نباشد. 
ــق چوبى يا  ــوب مخلوط كنيد.با قاش ــرغ را اضافه كنيد و خ بعد تخم م
ــه اين صورت  ــك را اضافه كنيد، ب ــد مواد خش همزن برقى با  دور كن
ــدن نيمه ديگر را كه اول نيمى از آرد را اضافه كنيد و بعد از مخلوط ش

هم بريزيد.
بعد هم خمير را به 4 قسمت تقسيم كنيد و داخل كيسه اى پالستيكى 
ــينى فر، كاغذ روغنى  به مدت نيم ساعت در يخچال بگذاريد.داخل س
پهن كنيد و فر را با دماى 180 درجه سانتيگراد يا 350 درجه فارنهايت 

روشن كنيد.
در سطح آرد پاشيده شده يا ما بين دو كاغذ روغنى، خمير را به ضخامت 
ــانتيمتر قالب بزنيد. يا ــرد به قطر 6 س 5 ميليمتر باز كنيد و با قالب گ

 مى توانيد از دهانه يك ليوان به عنوان قالب استفاده كنيد.
ــينى بچينيد  ــانتيمتر از هم داخل س ــه 1 س ــكويت ها را به فاصل بيس
ــت بگذاريد به  ــد از پخ ــرار بدهيد. بع ــر ق ــدت 12 دقيقه در ف و به م
ــت خمير ــر ضخام ــوند اگ ــينى خنك ش ــل س ــه داخ ــدت 5 دقيق م
كم تر بود ،حدود 3 ميليمتر به مدت 10 دقيقه و اگر بيش تر بود يعنى

 10 ميليمتر به مدت 15 دقيقه  بايد در فر بماند.
بعد از خنك شدن كامل، روى بيسكويت ها را باآيسينگ تزيين كنيد .

ــش نفر  ــا فقط ش ــور دني ــك ترين كش ــه كوچ ــنيدن اينك ــايد ش ش
ــايد هم  ــر واقعى مى آيد و ش ــد. به نظر غي ــخره باش جمعيت دارد مس
ــورى در  ــيا (Molossia) كش ــود. ولى مولوس ــوخى تلقى  ش يك ش
ــه او با اعالم  ــو نام دارد ك ــت كه بنيانگذار آن كوين بائ ــط نوادا اس وس

ــت.  اين  ــيا ، ناميده اس ــورى مولوس ــورش را جمه ــمى، كش مرز رس
ــكنى گزيدن در  ــراه دو فرزندش با س ــال آمريكايى به هم مرد ميانس
ــور خود معرفى كرده  ــت اين منطقه را كش ــال هاس بخشى از نوادا س
ــت، اين مرد كه همسرش را از  ــنگتن پس ــت. به نقل از روزنامه واش اس
دست داده، داراى دو پسر و سه قالده سگ است و با احتساب حيوانات 
ــامل  ــور ش ــت. اين كش ــش نفر اس ــور او ش خانگى اش، جمعيت كش
ــوع 8/5 هكتار را ــت كه در مجم ــن و چند مزرعه كوچك اس خانه كوي
ــد از اين  ــرادى كه بخواهن ــود. نكته قابل توجه اينكه اف ــامل مى ش ش
جمهورى ديدار كنند بايد حين ورود به اين كشور رواديد دريافت كنند 
ــگران هم توسط  ــت كه روند صدور رواديد براى گردش و جالب اينجاس
ــورى مى داند  ــس جمهور اين جمه ــخص كوين بائو كه خود را ريي ش
صادر مى شود. همه چيز در اين كشور شش نفره مستقل است و داراى 
پستخانه، واحد پول و سايت نمايشى پرتاب موشك نيز هست كه همه 

آنها توسط رييس جمهورش كنترل و مديريت مى شود.
ــت گفت: ما مرفه ترين  ــنگتن پس كوين بائو در مصاحبه با روزنامه واش
ــت و  ــرى از اختالف طبقاتى نيس ــور دنيا را داريم چون اينجا خب كش
ــد به صندوق  ــت. هر كس بيمار ش ــات درمانى نيز كال مجانى اس خدم
ــازش را مجانى  ــد و داروى مورد ني ــه مى كن ــاى اوليه مراجع كمك ه
ــن دليل اميدواريم  ــتفاده مى كند. هوا را آلوده نمى كنيم و به همي اس
ــم، حمايت و  ــده اي ــوز عضو آن نش ــا كه هن ــازمان ملل متحد از م س

تشكر كند.
 وى در مورد سابقه حمله دشمن براى اشغال اين كشور افزود: تا به حال 
افراد زيادى به ما حمله كرده اند اما با تكيه بر سربازان ارتش كه فقط دو 

نفر هستند، آنها را به عقب رانده ايم.

ــتان مذهبى از« زهرا زواريان»  ــت» عنوان داس «اسبى كه دو بال داش
ــت كه وى در اين اثر وفادارى  ــتانى «با ادب چون...» اس از مجوعه داس
ــتان به  ــراى بچه ها به صورت داس ــين (ذوالجناح ) را ب ــب امام حس اس

رشته تحرير درآورده است.
ــتم به صورت  زواريان، درباره هدف از نگارش اين مجموعه گفت: خواس
ــز مى فهمند و  ــه حيوانات ني ــوزش دهم ك ــتقيم به بچه ها آم غير مس
ــبت به ــتم ادب و معرفتى كه حيوانات نس ــعور دارند؛ در واقع خواس ش
 ائمه معصومين دارند را در قالب داستان در كل اين مجموعه روايت كنم.

ــنى (ج) است، ادب ذوالجناح  وى ادامه داد: در اين اثر كه براى گروه س
نسبت به امام حسين روايت شده است. در واقع وفا و محبتى كه اين اسب 
نسبت به امام داشته است باعث مى شود كه يك واكنش عملى نسبت به 

لحظه شهادت امام حسين(ع) از خود نشان داده است.
ــت فكر كردم  ــراى بچه ها موضوع حيوانات جذاب اس وى افزود: چون ب
مى توان از طريق اين موضوع پيام هايى را نسبت به وفادارى، مهرورزى 
و محبت حيوانات نسبت به ائمه به كودكان منتقل كرد،  بنابراين سعى 
ــته ام توصيفات قابل فهمى را براى بچه ها در كل اين پنج مجموعه  داش

به قلم بياورم.
اين نويسنده همچنين خاطرنشان كرد: پنج مجلد اين مجموعه، داستان 
ــان  ــت كه به نوعى ادب خود را به مقام ائمه معصومين نش حيواناتى اس

داده اند.
ــى مذهبى  ــتان نويس زواريان در پايان درباره تكنيك جذاب براى داس
ــت و از  ــاده نوش ــت: براى بچه ها در اين مقوله بايد س براى كودكان گف
ــتفاده كرد زيرا بحث تكنيك خاصى براى  ــب اس ــازى مناس تصوير س

داستان نويسى مذهبى براى بچه ها مدنظر نيست.

ــيرها»، «شترى كه با وفا بود»،  «اسبى كه دو بال داشت»، «در حلقه ش
«شيرى كه سالم كرد»، «وقتى آهو خانم به تله افتاد» عناوين مختلف 
ــوره مهر  ــط س ــتند كه به تازگى توس ــا ادب چون...» هس مجموعه «ب

منتشر شده ا ست.

بيسكويت كره اى 

كوچك ترين كشور جهان  با تنها 
شش نفر جمعيت !!!

اسبـى كـه دو بـال داشـت 

خانه دارى
ــاز در تزيينات  ــه از ديرب ــت ك ــى اس ــنگ هاي ــواع س ــى از ان ــنگ مرمر يك س
ــتن  ــى گيرد.اما نداش ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــاختمان ها م ــارج س داخل و خ
ــرور باعث  ــد به م ــى توان ــدارى از آن م ــو و نگه ــوه شستش ــى الزم از نح آگاه
ــرد و  ــدا گ ــر ابت ــنگ مرم ــت س ــود.براى نظاف ــدن آن ش ــدر ش ــى و ك تيرگ
ــون ــودر صاب ــرم و پ ــپس از آب ول ــد. س ــه بگيري ــا پارچ ــار روى آن را ب غب

استفاده كنيد. 
ــد. نكني ــتفاده  اس ــيدها  اس از  ــر  مرم ــنگ  س ــوى  شستش ــراى  ب  

ــتفاده از يك پارچه نمدار است.  ساده ترين راه تميز كردن سنگ هاى مرمر ، اس
ــر آب و كمى پودر  ــدارى آب گرم يا نيم ليت ــتفاده از مق مى توان اين كار را با اس

لباسشويى انجام داد و سپس سنگ ها را با پارچه نرمى خشك كرد.
لكه گيرى سنگ مرمر

ــد و از ــيژنه پاك كني ــه آب اكس ــته ب ــر را با پارچه آغش ــنگ مرم  لكه هاى س
 روغن هاى مخصوص سنگ مرمر براى برق و جالى آن استفاده كنيد. هرگز ظروف 

گرم يا اتوى داغ روى آن نگذاريد. 
براى لكه گيرى مى توانيد از تربانتين نيز استفاده كنيد.براى شستن مرمر سفيد 
ــيله مرمرى  مقدار زيادى نمك را در آبليمو حل كرده و روى مرمر بماليد.اگر وس
شما خيلى كثيف شده است، چند قطره سركه را با پودر سنگ خيلى نرم مخلوط 
ــاعت خوب برس كشيده و با آب گرم كرده و آن را به مرمر بكشيد و پس از 12 س

 بشوييد.پس از خشك كردن با چند قطره روغن زيتون بدون بو و به كمك پارچه 
فالنل آن را براق كنيد.

برق انداختن پله هايى با سنگ مرمر
ــت، ابتدا  ــياه اس ــگ آن س ــه رن ــنگى ك ــاى س ــه ه ــردن پل ــراق ك ــراى ب  ب
ــدارى گازوييل ــه اى را به مق ــدن، پارچ ــك ش ــوييد و بعد از خش ــا را بش آن ه

آغشته كرده و به پله ها بكشيد. 

نگهدارى و شستشوى صحيح سنگ مرمر

زيباترين آرامگاه هاى تاريخى ايران (2)

از سرزمين پهناور و كهن ديار ايران، افراد بزرگ و نام دارى برخاسته اند كه نام شان نه فقط در تاريخ ايران بلكه در صحيفه تاريخ جهان 
ثبت و ضبط شده است. آرامگاه هاى بسيارى از آنان شناخته شده نيست يا در كمال گمنامى باقى مانده است. 

ــاخته شده اند، زيرا اين بزرگان تا حدود بعضى آرامگاه ها نيز مانند آرامگاه ابن سينا، خيام، عطار، باباطاهر و حافظ در دوران جديد س
ــتند و اين وظيفه ايرانيان معاصر بود كه با ساختن آرامگاه هاى باشكوه، به  70 سال پيش آرامگاه هايى درخور شأن و مقام خود نداش
مقام بلند آنان در تاريخ و فرهنگ ايران زمين، اداى احترام كنند.  در كنار اين دسته، آرامگاه هاى ديگرى هستند كه در زمان حيات يا 
ــده اند. اين آرامگاه هامعموال به شاهان و مردان اهل دنيا تعلق دارند كه خود يا اعقاب شان  اندكى پس از مرگ صاحبان شان ساخته ش

گمان مى بردند، خانه آخرت شان نيز بايد هم چون كاخ هاى دنيوى شان زيبا و سترگ باشد. 
ــتر به عنوان اماكن گردشگرى مورد  برخالف آرامگاه هاى اهل فضل و دانش كه همواره زيارتگاه مردم بوده اند، اين نوع آرامگاه ها بيش
توجه قرار دارند و واقعيت هم اين است كه بعضى از آنها از نظر هنرى و معمارى جزو مهم ترين مواريث فرهنگى ايران و جهان هستند. 
در اين مطلب سراغ شمارى از آرامگاه هاى تاريخى ايران رفته ايم كه بعضى شان بسيار معروف و تعدادى شان كمابيش گمنام هستند.

در 40 كيلومترى جنوب شرقى شهر زنجان و در شهر كوچك سلطانيه، آرامگاه بزرگ و شكوهمندى 
قرار دارد كه به عنوان سومين گنبد تاريخى بزرگ جهان در فهرست ميراث فرهنگى يونسكو به ثبت 
رسيده است.اين بنا را زمانى كه سلطانيه به عنوان پايتخت سلسله ايلخانان مغول انتخاب شد به عنوان 
يك آرامگاه بنا كردند. ابتدا سلطان محمد خدابنده، ايلخان تازه مسلمان مغول تصميم داشت كه 
پيكر مطهر حضرت على(ع)   امام اول شيعيان را از نجف به سلطانيه بياورد و در اين آرامگاه باشكوه 
ــزد كردند كه اين كار خالف احكام دينى است، از  دفن كند اما هنگامى  كه علماى شيعه به او گوش
تصميم خود منصرف شد و بنا را به آرامگاه خود اختصاص داد. گنبد 700 ساله سلطانيه 48/5 متر 
بلندا دارد و قطر دهانه  گنبد دو جداره آن به 25/5 متر مى رسد. اين بنا روى بستر طبيعى و فشرده اى از 
ــده و به همين علت، زلزله هاى پرشمار سده هاى  مواد آهكى، خاك رس و خرده سنگ ساخته ش
گذشته كه تعدادشان را بيش از 300 مورد برآورد كرده اند، آن را ويران نساخته اند. البته هشت ضلعى 
بودن نقشه ساختمان نيز به ايستايى بيشتر آن كمك كرده است. طول هريك از اين اضالع 17 متر 
است.گنبد سلطانيه در سه طبقه بنا شده است؛ طبقه اول كه با افزودن بناهاى الحاقى در دوره هاى 
مختلف شكل منظم خود را از دست داده، چهار درگاه بزرگ و چهار درگاه كوچك براى دسترسى 
ــزرگ و چهار ايوان كوچك  ــد دارد. عالوه بر فضاى مركزى كه با چهار ايوان ب به فضاى داخلى گنب
ــده، مهم ترين بخش طبقه اول، تربت خانه در ضلع جنوبى بناست كه يك بناى الحاقى  احاطه ش
به شمار مى آيد و به درستى نمى دانيم كى و چرا ساخته شده و علت خواندنش به اين نام چيست؟ 
اكنون تعدادى از آثار كشف شده در محدوده گنبد سلطانيه را در اين بخش به نمايش گذاشته اند 
تا بازديدكنندگان درك بهترى از وضعيت بنا در روزگار شكوه آن پيدا كنند. زير تربت خانه سردابى 
ــاير بخش هاى گنبد ساخته شده است.  ــتان شناسان پيش از س قرار دارد كه طبق يافته هاى باس
خواجه رشيدالدين فضل اهللا همدانى، وزير دانشمند ايلخانان مغول در كتاب جامع التواريخ مى گويد 
كه اولجايتو را پس از مرگ با جواهرات بسيار در اين سردابه گنبد دفن كردند اما تاكنون كوچك ترين 
نشانى از گور او به دست نيامده است. طبقه دوم بنا متشكل از هشت ايوان تو در تو است. اين ايوان ها 
سراسر بنا را دور مى زنند و هركدام از آنها سه دهانه قوسى شكل و كاشى كارى شده دارند. طبقه سوم 
نيز شامل گنبد و هشت مناره است كه البته اغلب مناره ها در طول زمان فروريخته اند  و در سال هاى 
اخير در حال بازسازى هستند.نماى بيرونى گنبد سلطانيه ساده  و درونش پوشيده از تزيينات گوناگون 
است. در اينجا چند هزار متر مربع كاشى كارى، آجركارى، حجارى، گچ برى و تلفيق آجر و كاشى چشم 

هر بيننده اى را به خود خيره مى سازد.

ــرت ــتان حض ــه آس در مجموع
ــى الرضا(ع) و ميان  ــن موس على ب
ــرم، بناى  ــاى پيرامون ح رواق ه
ــى با  ــيار نفيس ــت گوش بس هش
ــود دارد كه از  گنبدى كم خيز وج
باال تا پايين پوشيده از كاشى هاى 

معرق صفوى است.
ــد  گنب ــا  ي رواق  را  ــا  اينج  
ــان» مى خوانند؛ زيرا  «اهللا ورديخ
ــى،  ــان گرج ــر آن اهللا ورديخ زي
ــپاه  ــى از فرماندهان بزرگ س يك
ــاس اول  ــاه عب ــران در دوره ش اي
ــت.  ــده اس ــپرده ش ــاك س به خ
ــه پل  ــت ك ــى اس ــان كس او هم
ــل اصفهان  ــه پ ــى و س معروف س

ــى اين پل،  ــام اصل ــه مى دانيم ن ــان ك ــاخته و چن را س
«پل اهللا ورديخان» است. 

ــرداران  ــان از پرافتخارترين س ــر او نيز، امام قلى خ پس
ــد جزيره هرمز  ــى است كه موفق ش سپاه صفوى و كس
ــرد. اهللا ورديخان  ــى پس بگي ــتعمارگران پرتغال را از اس
زمانى كه حاكم فارس بود، معمارى را به مشهد فرستاد 

ــتم(ع) برايش  ــرم امام هش ــى را در جوار ح تا آرامگاه
بسازد. او تنها يك سال پس از ساخت آرامگاه درگذشت 
ــفانه متوليان ــد. متاس ــپرده ش ــاك س ــه خ و در آن ب

ــانه هاى  ــى نامعلوم نش ــوى در زمان ــتان قدس رض  آس
ــوان  ــا مى ت ــد ام ــو كرده ان ــان را مح ــزار اهللا ورديخ م
حدس زد كه او درست در نقطه مركزى زير گنبد به خاك

سپرده شده است.

ــد  گنب ــهر  ش ــز  مرك در 
ــه  ــه اى ن كاووس، روى تپ
ــرج بلندى  ــدان بلند، ب چن
ــت كه آن  سربرافراشته اس
ــوس مى خوانند و  را برج قاب
ــهر گنبد نام خود را از آن  ش
ــن گنبد را  ــت. اي گرفته اس
ــال پيش،  ــزار س بيش از ه
ــمگير  ــن و ش ــوس ب «قاب
ــار»  ــله آل زي ــر سلس امي
ــهرت  ــت. ش ــاخته اس س
ــران  اي ــخ  تاري در  او 
ــه  ك ــت  روس آن  از 
ــدارى فرهنگ  ــت م سياس
ــرور و  ــت و فرهنگ پ دوس

ــت و دربارش  ــعار فصيح مى گف ــى و عربى اش ــمار مى رود. او به فارس اديبى توانا به ش
ــمندان بود. ابوريحان بيرونى از جمله كسانى  ــاعران و اديبان و دانش همواره جايگاه ش
ــه عن القرون الخاليه»  ــرآورد و كتاب «آثارالباقي بود كه مدتى را در درگاه قابوس به س
ــرد. ــكش ك ــه او پيش ــته) را ب ــده هاى گذش ــده از س ــاى مان ــار برج (آث

ــلطان محمود غزنوى – دشمن  ــوف شيعه مذهب هم كه از تعقيب س  ابن سينا، فيلس
فيلسوفان و شيعيان – مى گريخت، رو به درگاه قابوس آورد اما زمانى به گرگان رسيد 
كه او درگذشته بود.اين ويژگى بعدها در نواده او كيكاووس بن اسكندر بن قابوس، ملقب 
به عنصرالمعالى نيز متبلور شد. او كه همچون پدر بزرگ خود اهل فرهنگ و ادب بود، 
مجموعه پندهاى خويش به فرزندش گيالنشاه را در كتابى به نام قابوس نامه گرد آورد. 
اين كتاب به عنوان يكى از نمونه هاى برجسته نثر فارسى در سده پنجم هجرى قمرى 
ــيوه مطلوب حكمرانى و تلقى آنان از مفهوم  بازتابنده نگاه سياست مداران ايرانى به ش
عدل و انصاف است.بعضى چنين پنداشته اند كه برج قابوس، آرامگاه قابوس بن و شمگير 
است يا دست كم براى چنين منظورى ساخته شده. اما كتيبه برج، آن را «قصر عالى» 
معرفى مى كند و در كاوش هاى باستان شناسى نيز هيچ قبرى در آن جا به دست نيامده 
ــت. از اين رو گمان مى رود كه اين برج يك بناى يادمانى با كاربرد ميل راهنما بوده  اس
است. در عين حال، روشن نيست كه اگر قابوس در اين برج دفن نشده، در كجا به خاك 
ــتوانه مدور با 10 ترك  ــت؟ برج قابوس با آجر و گچ به صورت يك اس ــده اس سپرده ش

ساخته شده و مقطع آن به صورت يك ستاره 10 پر است. 
ــى بنا تا نوك گنبد ــكل قرار دارد. ارتفاع برج از پ بر فرازش نيزيك گنبد مخروطى ش

ــت  ــبب ارزش هاى تاريخى و معمارى خود در فهرس ــت. اين بنا به س 62/66 متر اس
ميراث فرهنگى جهان به ثبت رسيده است.

سلطانيه،آرامگاه سلطان محمد خدابنده برج قابوس،آرامگاه احتمالى
قابوس بن وشمگير

مشهد،آرامگاه بانى سى و سه پل
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