
حميد شهبازى - شهردار هرند 

آگهى استعالم بهاء - نوبت اول

آگهى مناقصـه عمـومـى

مديريت استان اصفهان 

مديريت شعب بانك كشاورزى در استان اصفهان 

ــرويس و تعمير تابلو سر درب تعدادى از شعب  مديريت شعب بانك كشاورزى در نظر دارد ساخت و نصب و يا س
تابعه در سطح استان را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد: 

مشخصات مناقصه: 
1- مبلغ برآورد اوليه كار مبلغ 1100000000 ريال (يك ميليارد و يكصد ميليون ريال) مى باشد. 

2- مدت اجراى كار يكسال مى باشد. 
شرايط متقاضى

1- داشتن سوابق كارى معتبر و مفيد در زمينه مورد نظر و ارائه به كارفرما 
2- داشتن توان مالى و دفتركار و كارگاه 

نحوه شركت در مناقصه: 
ــرايط كه آمادگى انجام كار مذكور را دارند دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت فرم  از كليه پيمانكاران واجد ش
ــتعالم بهاء حداكثر تا پايان وقت ادارى 94/9/5 به گروه دفتر و خدمات (طبقه دوم) مديريت بانك كشاورزى  اس

استان اصفهان واقع در خيابان مطهرى حد فاصل پل آذر و پل فلزى مراجعه فرمايند. 

شـهردارى هرند با اسـتناد به موافقت نامه شـماره 153677 مورخ 94/07/11 
سـازمان مديريت و برنامه ريزى اسـتان اصفهان در نظـر دارد اجراى عمليات 
آسـفالت معابر شـهر هرند را با اعتبارى بالغ بـر 3/000/000/000 ريال از طريق 
مناقصه عمومى و بر اسـاس تناژ بـه پيمانكاران واجد شـرايط واگـذار نمايد. 
لـذا ازمتقاضيان واجد شـرايط  دعوت به عمـل مى آيد جهت دريافت اسـناد 
مناقصه و كسب اطالعات بيشتر تا تاريخ 94/09/08 به شهردارى مراجعه و يا با 

تلفن 46402366-031 تماس حاصل نمايند. 

نوبت دوم
صفهان 

دارى ا
ستان

ا وزارت كشور

حميد شهبازى - شهردار هرند 
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تسريع در جابه جايى روستاهاى  در 
معرض خطر چهارمحال و بختيارى 

ــارى  بختي و  ــال  چهارمح ــتاندار  اس
ــى در جابه جايى روستاهاى  شتاب بخش
ــتار  ــتان را خواس ــر اس ــرض خط در مع
ــتكى، در ديدار  ــليمانى دش شد.قاسم س
ــكن انقالب  ــازمان بنياد مس با رييس س
اسالمى در شهركرد اظهار داشت: با توجه 

ــتان، ــت جغرافيايى اين اس ــه موقعي ب
ــتان در معرض  ــتاى اين اس  36 روس
ــى رانش زمين،  خطر حوادث طبيع
ــيل و زلزله قرار دارد.به گفته وى، س
 از ابتداى تشكيل بنياد مسكن انقالب 

اسالمى تاكنون در ...

تسريع در جابه جايى روستاهاى  در 
معرض خطر چهارمحال و بختيارى 

ــتان، ــت جغرافيايى اين اس ــه موقعي ب
ــتان در معرض  ــتاى اين اس  روس
ــى رانش زمين،  خطر حوادث طبيع
ــيل و زلزله قرار دارد.به گفته وى، س
 از ابتداى تشكيل بنياد مسكن انقالب 
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ــتخوش  ــان اصفهانى دس ــى كه اردوگاه زردپوش در روزهاي
حواشى و تغييرات شده، تيم ذوب آهن ...

ــاس اعالم رييس اتاق بازرگانى اصفهان طرح  بر اس
صيانت از حقوق توليدكنندگان در اصفهان ... 

وزير خارجه اسبق آمريكا و از برجسته  ترين ديپلمات هاى 
تاريخ آمريكا گفت: واشنگتن بايد ضمن حمايت از ...

 دورخيز سبزپوشان 
اصفهانى براى قهرمانى

حقوق توليدكنندگان اصفهان  
در هاله اى از ابهام

بايد آماده تعامل با 
ايران باشيم

مديرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان؛

اصفهان، در مرگ خاموش رتبه سوم كشور است
2
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ــى زمزمه  ــى با رد برخ ــوراى عالى امنيت مل دبير ش
طرف هاى آمريكايى درباره پى ام دى در اجراى برجام 
ــاره برجام و  ــر انقالب درب ــه اى كه رهب گفت: در نام
ــه ايران  ــت ك ــالغ كردند، قيدهايى اس ــى ام دى اب پ
ــمخانى گفت:  ــر دريابان على ش ــى كند.امي رعايت م
مسائل گذشته عليه فعاليت هسته اى ايران مبتنى بر 
گزارش هاى سرويس هاى اطالعاتى و با هدف تخريب 
ــن دوره از مذاكرات  ــت.وى گفت: در اي ايران بوده اس
ــفاف و قابل اتكائى به اعتراف و  ــترده، ش همكارى گس
اقرار آژانس بين المللى انرژى اتمى از طرف جمهورى 
اسالمى ايران انجام شد و به نظر مى آيد منصفانه است 
ــود.دبير شوراى عالى امنيت ملى با  كه پرونده بسته ش
رد برخى زمزمه طرف هاى آمريكايى درباره پى ام دى 
در اجراى برجام تاكيد كرد: در نامه اى كه رهبر انقالب 
ــوراى عالى امنيت ملى و  اسالمى بعد از طى مسير ش
مجلس درباره برجام و پى ام دى ابالغ كردند قيدهايى 
است كه ايران رعايت مى كند.دبير شوراى عالى امنيت 
ملى خاطر نشان كرد: بعيد است دليلى باشد كه چنين 
زمزمه هايى از طرف كسى قابل قبول باشد و اين ادعا 
ــندى و شاهدى داشته باشد. مبانى منطقى، عقلى، س

شمخانى تصريح كرد: اميد است چنين چيزى نباشد و 
البته من نيز درباره اين موضوع چيزى ...

ــاره به احتمال جهش مصرف  ــوول با اش  يك مقام مس
ــا از افزايش  ــو تحريم ه ــران همزمان با لغ بنزين در اي
ــوخت خودروها به عنوان مهم  سهم CNG در سبد س
ــناريوى روى ميز براى مديريت مصرف بنزين  ترين س
ــريح  ــگرى در تش ــاد كرد.خليل عس ــاتحريم ي در پس
ــعه صنعت CNG ايران در  مهم ترين برنامه هاى توس
ــاتحريم، گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون  دوران پس
ــون ليتر بنزين  ــط روزانه حدود 73 ميلي به طور متوس
ــده كه ميانگين مصرف اين فرآورده  در ايران مصرف ش
ــال گذشته افزايشى  نفتى در مقايسه با مدت مشابه س
ــت.وى با اعالم اينكه پيش بينى  سه درصدى داشته اس
ــت رونق به اقتصاد ايران  مى شود با لغو تحريم و بازگش
متوسط مصرف بنزين و حتى گازوئيل كشور با افزايش 

5 تا 10 درصدى همراه شود، تصريح كرد: براساس ...

 PMD معيار ما در
قيدهاى رهبـرى است

احتمال جهش مصرف بنزين
 در پساتحريم

12

رهبر انقالب اسالمى  سياست هاى 
كلى محيط زيست  را ابالغ كردند ؛

ايجـاد 
نظام يكپـارچـه 

مـلى  
محيط زيست
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ــران در صفحه  ــى مذاكره كننده اي رييس تيم كارشناس
ــه  ــور از « مرحل ــد از عب ــت: بع ــود نوش ــتاگرام خ اينس
ــراى تفاهم  ــازى اج ــراى آماده س ــب» مذاكرات ب تصوي
هسته اى در تمامى سطوح با جديت ادامه دارد. مذاكراتى 
ــت انجام  ــرده كه بايد با صبر و دق ــخت و فش كماكان س

گيرند.
ــاى آمريكايى خود  ــر ظريف با همت وى افزود: آقاى دكت
ــترك و  ــيون مش ــب كميس ــى در قال ــن سياس و معاوني
ــى، چندين دور مذاكره داشته اند. در  تيم هاى كارشناس
ــك، مذاكرات با  ــاى پنج به عالوه ي كنار مذاكرات با اعض

آژانس از يك طرف و مذاكرات جداگانه با كشورهاى روسيه 
و چين هم ادامه دارد.

بعيدى نژاد نوشت: مهم ترين دستور كار تيم مذاكره كننده 
هسته اى، فراهم ساختن تمامى مقدمات الزم براى اجراى 
به موقع برجام در پرتو تامين نقطه نظرات نهادهاى عالى 
ــام معظم رهبرى  ــور به ويژه اجراى نقطه نظرات مق كش

است.
ــبختانه مى توان گفت تا اين لحظه روند هماهنگى   خوش
با اعضاى پنج به عالوه يك و آژانس از يك طرف و مذاكرات 
ــى در جريان  ــه نحو خوب ــيه و چين ب ــورهاى روس با كش

ــا ادامه همين  ــود دارد كه ب ــتند و اين اميدوارى وج هس
روند رو به جلو و مثبت بتوانيم به اميد خدا تا قبل از پايان 
ــرات با موفقيت  ــال ميالدى در همه زمينه هاى مذاك س
ــاهد آغاز اجراى عملى تفاهم هسته اى  روبه رو شويم و ش

باشيم.
ــان  ــى مذاكره كننده ايران خاطرنش رييس تيم كارشناس
ــر  ــرات ب ــن دور از مذاك ــى اي ــت و پيچيدگ ــرد: اهمي ك
ــه و دعاى  ــت و كماكان به توج ــيده نيس هيچ كس پوش
ــخت احتياج  ــن مرحله س ــان در عبور از اي ــردم عزيزم م

داريم.

وزير دفاع جمهورى اسالمى ايران در گفتگوى تلفنى با وزير 
ــور را بسيار روشن  دفاع سوريه آينده پيش رو در اين كش
ــت: پيروز نهايى، ملت قهرمان  و اميدواركننده خواند و گف

سوريه است. 

سردار حسين دهقان، وزير دفاع جمهورى اسالمى ايران 
ــم الفريج، در گفتگوى تلفنى آخرين   ــپهبد فهد جاس و س
ــائل  وضعيت روابط دفاعى و همكارى هاى دوجانبه و مس
ــادل نظر  ــى و تب ــن المللى را مورد بررس منطقه اى و بي

قرار دادند .
در اين گفتگوى تلفنى سردار دهقان با تبريك پيروزى هاى 
اخير ارتش و نيروهاى مردمى سوريه در مقابله با تروريسم، 
برآمادگى جمهورى اسالمى ايران براى استمرار كمك ها 

به دولت و ملت سوريه تاكيد كرد.
ــن و  ــيار روش ــزود : آينده پيش رو بس ــردار دهقان اف س
ــوريه ــت قهرمان س ــى مل ــروز نهاي ــده و پي اميدواركنن

 است .

ــن  ــز ضم ــج ني ــم الفري ــد جاس ــپهبد فه ــه س در ادام
ــم  ــام معظ ــه مق ــع حكيمان ــكر از مواض ــر و تش تقدي
ــت هاى  ــوا و حماي ــم كل ق ــى معظ ــرى و فرمانده رهب
ــالمى ايران  ــورى اس ــش جمه ــت ايران ،نق ــت و مل دول
ــته و  ــوريه را برجس ــت در س ــات و امني ــاد ثب در ايج
ــود را از  ــى خ ــاى ايران ــرد و همت ــف ك ــاز توصي ممت
ــم مطلع  ــرد با تروريس ــاى نب ــن وضعيت جبهه ه آخري

كرد .

بعيدى نژاد: 

مذاكره براى اجراى به موقع 
برجام به خوبى پيش مى رود

سردار دهقان در گفتگوى تلفنى با وزير دفاع سوريه :
آينده پيش رو در سوريه بسيار روشن و اميدواركننده است

فرمانده لشكر 77 پيروز ثامن االئمه(ع) خراسان گفت: 
يكى از اهداف برگزارى رزمايش محمد رسول اهللا(ص) 
3 ، تمرين نحوه و روش هاى مقابله با اقدامات احتمالى 
ــتى از جمله داعش در مرزهاى  گروهك هاى تروريس

كشور است. 
ــروز  ــكر 77 پي ــده لش ــان، فرمان ــا آذري ــر رض امي
ثامن االئمه(ع) خراسان، با اشاره به برگزارى رزمايش 
محمد رسول اهللا(ص)3 در شرق كشور، گفت: در بخشى 
از اين رزمايش، هدف هاى از پيش تعيين شده را مورد 

تست قرار مى دهيم.
وى افزود: يكى از اهداف برگزارى اين رزمايش تمرين نحوه و 
روش هاى مقابله با اقدامات احتمالى گروهك هاى تروريستى 
از جمله داعش در مرزهاى كشور است. هرچند اين گروهك ها 
ــراى آنها رزمايش  ــتند كه بخواهيم ب براى ما در حدى نيس
برگزار كنيم، اما در خالل اهدافى كه براى برگزارى رزمايش 
ــده بود، اين هدف را نيز مورد  محمد رسول اهللا3 طراحى ش

توجه خود قرار داديم.
ــان با بيان اينكه  ــكر 77 پيروز ثامن االئمه خراس فرمانده لش
رزمايش در منطقه عمومى تربت جام برگزار مى شود، تصريح 
ــتان ما پيام صلح و دوستى و  كرد: پيام اين رزمايش به دوس
ثبات در منطقه است و پيام به دشمنان نيز اقتدار و آمادگى 
ــالمى  ــلح از جمله ارتش جمهورى اس ــه روز نيروهاى مس ب

ايران است.
ــول اهللا3،  ــد رس ــش محم ــت:  در رزماي ــان گف ــر آذري امي
ــتيم كه اين  ــرى را داش ــرد كب ــك تاو از بالگ ــليك موش ش
ــورد اصابت قرار  ــده را م ــدف تعيين ش ــك به خوبى ه موش

داد.
ــات آتش نيز  ــن رزمايش عملي ــان كرد: در اي وى خاطرنش
ــرار خواهد  ــى ارتش برق ــط جنگنده هاى نيروى هواي توس
ــرن و ضدهلى برن انجام  ــد و به تبع آن نيز عمليات هلى ب ش

مى شود.

تمرين روش هاى مقابله با داعش 
در رزمايش ارتش

كيسينجر : 
بايد آماده تعامل با ايران باشيم

با راى نمايندگان مجلس ؛

كار طيب نيا به استيضاح نرسيد
وزير خارجه اسبق آمريكا و از برجسته  ترين ديپلمات هاى تاريخ 
آمريكا گفت: واشنگتن بايد ضمن حمايت از متحدان عرب خود، 

به تعامل با ايران بپردازد.
هنرى كيسينجر، در نشستى تحت عنوان « ايران و راه پيشرفت 
ــات بين المللى و  ــى مركز مطالع ــه كه ميزبان در خاورميانه» ب
ــد در كنار  ــت: « ما باي ــت مى كرد، گف ــردى آمريكا صحب راهب
كشورهاى سنى كه متحدين ديرينه ما هستند، بايستيم، اما در 

عين حال بايد آماده گفت وگو با ايران هم باشيم».
ديپلمات ارشد سابق آمريكا در مورد وضعيت خاورميانه گفت: 
ــادى و نظامى را در منطقه  « ايران قدرتمندترين ظرفيت اقتص
ــورها و غيردولت ها تركيب  ــر كش ــا همكارى با ديگ دارد، كه ب
ــته اى با ايران هم گفت: «  ــت.» وى در مورد توافق هس شده اس
ــان تالش هاى مبارزه  اگر اين توافق در خاورميانه به عنوان پاي
ــاهد شكست كامل نظام  با اشاعه آمريكا تلقى شود، آن وقت ش
ــاى انتخابات  ــاب به نامزده ــاعه خواهيم بود.» او خط منع اش
ــت جمهورى آمريكا كه مى گويند « در اولين روز كارى»  رياس
ــم مى زنند يا  ــران را بر ه ــور، توافق با اي ــوان رييس جمه به عن
كارهاى ديگرى انجام مى دهند، گفت: «توصيه من به نامزدهاى 
ــت كه همه بايد عبارت « در اولين روز كارى»  انتخابات اين اس

را كنار بگذارند».
كيسنيجر با بيان اينكه امروزه « شمار بيشترى از نسل جوان» 
در ايران با « نظم جهانى غير اسالمى در ارتباط هستند»، گفت: 
ــرنگونى نظام فعلى (در ايران)  « نبايد اين طور فرض كرد كه س

هدف سياست خارجى آمريكا است».
وى در مورد عملكرد سياست خارجى آمريكا گفت: « هر بار كه 
دولت جديدى روى كار مى آيد، ما شاهد اين هستيم كه سياست 
خارجى بار ديگر مورد ارزيابى مجدد قرار مى گيرد، در حالى كه 

يك سياست خارجى موفق، نيازمند تداوم است».
ــران در خاورميانه  ــه داد: «بح ــبق آمريكا ادام وزير خارجه اس
ــاله  ــه جنگ هاى 30 س ــيار زيادى ب ــباهت هاى بس اكنون ش
ــتان  ــروان مذهب كاتوليك و پروتس ــاى بين پي اروپا (جنگ ه
ــرده  ــدا ك ــالدى) پي ــا 1648 مي ــال هاى 1618 ت ــن س بي
ــارغ از اينكه  ــا آمريكايى ها، ف ــدوارم م ــت.» او افزود: « امي اس
ــال 2016) پيروز  ــى (در انتخابات رياست جمهورى س چه كس
ــدت متمركز  ــت خارجى بلند م ــود، بر روى يك سياس مى ش

شويم.»

ــر  ــخ هاى وزي ــالمى از پاس ــوراى اس ــس ش ــدگان مجل نماين
امور اقتصادى و دارايى به سوال يكى از نمايندگان تهران در مورد 

مسائل مالياتى قانع شدند.
ــه علنى پارلمان  ــوراى اسالمى در جلس  نمايندگان مجلس ش
ــت نماينده مردم تهران در  به بررسى سوال مجتبى رحماندوس

مجلس از على طيب نيا وزير امور اقتصادى و دارايى پرداختند.
ــود: علت خلف وعده  ــيده ب اين نماينده مجلس از طيب نيا پرس
ــال 1390  ــويه ماليات س وزارت امور اقتصاد و دارايى براى تس
ــتان ها و  ــران و 12 درصد در شهرس و افزايش 16 درصد در ته
پرنكردن اظهارنامه ها توسط كافى نت هاى دارايى و جريمه آنها 
ــديد ميان مردم  و متوسل  توسط وزارتخانه و ناراضى تراشى ش
ــدن برخى از مميزين به روش هاى ناصحيح نامشروع و كاذب  ش

براى كاستن ماليات هاى مردم چيست؟
ــت و پاسخ هاى  ــوى رحماندوس ــريح اين سوال از س پس از تش
ــده مجلس اعالم  ــن نماين ــى در نهايت اي ــاد و داراي وزير اقتص
ــردم،  ــا اصناف، م ــه ب ــدى ك ــات متع ــى جلس ــرد: بنده ط ك
ــور اقتصاد و  ــى و وزير ام ــازمان امور ماليات موديان و رييس س
ــات  ــكايات و جلس ــم ش ــه به حج ــا توج ــتم و ب ــى داش داراي
ــده قانع كننده ــراى بن ــاد ب ــخ هاى وزير اقتص ــا پاس ــرر، ام مك

نبود. 
ــدم و از هيات  ــخ هاى وزير قانع نش ــروز نيز از پاس وى افزود: ام
ــه تقاضا دارم آن را به راى بگذارد، اما از عزيزان همكار هم  رييس
ــر اقتصاد به وى راى  ــت مى كنم كه براى ادامه كار وزي درخواس

ــس با 108 راى موافق،  منفى ندهند. در نهايت نمايندگان مجل
ــوع 204 نماينده حاضر  67 راى مخالف و 9 راى ممتنع از مجم
در صحن علنى مجلس اعالم كردند كه پاسخ هاى وزير قانع كننده 

است.
حجت االسالم ابوترابى فرد نايب رييس مجلس نيز پس از اين اعالم 
ــكر مى كنم و از وزير اقتصاد  راى گفت: از همكار ارجمندمان تش
مى خواهم با دانش و اعتقاد راسخ به مبانى اسالم، انقالب و مصالح 

ملى براى اصالح ساختار نظام مالياتى تالش كند.
وزير اقتصاد پيش از اين 3 كارت زرد از مجلس گرفته بود و پس از 
دريافت سومين كارت زرد خود، طرح استيضاح اين وزير تقديم 
ــات متقاضيان  ــده بود؛ اما پس از جلس هيات رييسه مجلس ش
استيضاح با وزير اقتصاد، در نهايت جمعى از آنها امضاى خود را 

پس گرفتند و استيضاح از دستور كار مجلس خارج شد.

ــى زمزمه طرف هاى  ــوراى عالى امنيت ملى با رد برخ دبير ش
آمريكايى درباره پى ام دى در اجراى برجام گفت: در نامه اى كه 
رهبر انقالب درباره برجام و پى ام دى ابالغ كردند، قيدهايى است 

كه ايران رعايت مى كند.
ــمخانى گفت: مسائل گذشته عليه فعاليت  امير دريابان على ش
هسته اى ايران مبتنى بر گزارش هاى سرويس هاى اطالعاتى و 

با هدف تخريب ايران بوده است.
ــترده، شفاف و  وى گفت: در اين دوره از مذاكرات همكارى گس
ــن المللى انرژى اتمى از  قابل اتكائى به اعتراف و اقرار آژانس بي
طرف جمهورى اسالمى ايران انجام شد و به نظر مى آيد منصفانه 

است كه پرونده بسته شود.
ــى زمزمه طرف هاى  ــوراى عالى امنيت ملى با رد برخ دبير ش
ــد كرد: در  ــى ام دى در اجراى برجام تاكي ــاره پ آمريكايى درب
نامه اى كه رهبر انقالب اسالمى بعد از طى مسير شوراى عالى
ــى ام دى ابالغ كردند  ــاره برجام و پ  امنيت ملى و مجلس درب

قيدهايى است كه ايران رعايت مى كند.
دبير شوراى عالى امنيت ملى خاطر نشان كرد: بعيد است دليلى 
باشد كه چنين زمزمه هايى از طرف كسى قابل قبول باشد و اين 

ادعا مبانى منطقى، عقلى، سندى و شاهدى داشته باشد.

شمخانى تصريح كرد: اميد است چنين چيزى نباشد و البته من 
نيز درباره اين موضوع چيزى نشنيده ام.

ــخ به پرسشى  ــوراى عالى امنيت ملى همچنين در پاس دبير ش
درباره وظايف و اعضاء هيات نظارت بر اجراى برجام گفت: اين 
هيات پنج وظيفه بر عهده دارد و روشن است اما مصوبه شوراى 
عالى امنيت ملى آن است كه فعالً در حد تشكيل اين هيات اطالع 
رسانى شود و تصميم گيرى درخصوص انتشار اطالعات درباره 

اعضاء هيات نظارت بر برجام بعدا انجام خواهد شد.
استقالل ما منوط به تقويت قدرت اقتصادى است

دبير شوراى عالى امنيت ملى با تاكيد بر پيوند ميان مقوله امنيت 
ــتقالل ما منوط به تقويت  ــت و اقتصاد گفت: امروز اس با معيش

قدرت اقتصادى است.
ــران و  ــنواره مدي ــن جش ــمخانى در نهمي ــان ش ــر درياب امي
ــى چهره ماندگار  ــوان و هفتمين دوره معرف توليدكنندگان ج
ــمند دوران  ــاره به تجربيات ارزش صنعت، معدن و تجارت با اش
ــانى كه در دهه 60 صحنه نبرد را تغيير  دفاع مقدس افزود: كس
دادند جوانان كشور بودند كه با يكديگر در اين عرصه رقابت مثبت 
داشتند و اصول حاكم بر آنها خدامحورى، خالقيت و نوآورى بود.
وى گفت: تجربه دفاع مقدس ثابت كرد كه اگر روش هاى سنتى، 

ــده ادامه مى يافت هنوز اين امكان وجود  كالسيك و تجربه ش
داشت كه صدام در اطراف اهواز حضور داشته باشد.

دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به اينكه اقتصاد و توليد در 
كشورها همواره به عنوان عوامل قدرت ساز به حساب مى آيند 
ــد اقتصادى، افزايش توليد  افزود: امروز از منظر امنيت ملى رش
ناخالص ملى، توليد اشتغال، كاهش نرخ بيكارى، مبارزه با فساد 
اقتصادى، خروج از ركود و كاهش نرخ تورم از موضوعات مهمى 

هستند كه با پديده هاى اجتماعى نيز ارتباط دارند.
ــال 59 عليه تجاوز سرزمينى  شمخانى گفت: اگر جوانان در س
ــتقالل ما منوط به تقويت  با سربلندى قيام كردند امروز نيز اس
ــوراى عالى امنيت ملى افزود:  ــت. دبير ش قدرت اقتصادى اس
در آن زمان كه هنوز نهادهاى دولتى آمادگى نداشت، جوانانى كه 
حتى حقوقى از جايى نمى گرفتند براى دفاع از كشور به صحنه 

آمدند و امنيت و استقالل كشور را تضمين كردند.
وى گفت: امروز هم بايد با همان روش براى عبور از وضع دشوار 
ــا اميد به آينده مانند  اقتصادى در كنار هم و به كمك دولت و ب
دوران جنگ گره  اين مسير دشوار را شناسايى و با همكارى رفع 

كنيم، زيرا خدا با ماست.
شمخانى با اشاره به شرايط ويژه و جنگ اقتصادى عليه كشورمان 

افزود: اقتصاد مقاومتى نسخه اصلى حل مشكالت كشور است.
دبير شوراى عالى امنيت ملى خاطر نشان كرد: بايد با يك اقتصاد 
ــالب، دوران جنگ تحميلى،  بومى برگرفته از تجارب ملى، انق
مبارزه با سوداگرى، بازار موازى، ترويج فرهنگ خريد محصوالت 
ــاد به تقويت توليد ملى و  داخلى، اولويت به بخش حياتى اقتص

رقابتى در كشور كمك كنيم.
وى تصريح كرد: در اين مسير بايد با استفاده از فرصت تحريم و 
ــتفاده از ابزارهاى مالى و بيمه اى و فعال سازى فرصت هاى  اس
ويژه در منطقه آن را با برنامه اقتصاد مقاومتى ممزوج كنيم و به 
هسته مركزى اقتصاد مقاومتى توجه داشته باشيم و توجه كنيم 
كه اقتصاد ما بايد درون زا و توليد ملى متكى بر توان داخلى باشد.
شمخانى ادامه داد: اقتصاد كشور بايد مبتنى بر اقتصادى باشد 
كه مزيت اصلى ما ملى و داخلى است و چنين ساختارى تسليم 

پذير نيست.
دبير شوراى عالى امنيت ملى هجمه هاى وسيع در دوران دفاع 
مقدس را يادآور شد و گفت: در آن زمان اين گونه مى گفتند كه 
ايران در جنگ امواج انسانى را به كار مى گيرد و اين در حالى بود 
ــته هاى ارتش عراق بود و در  كه تعداد شهداى ما يك سوم كش

كنار آن توجه كنيم كه جمعيت عراق نيز يك سوم ما بود.
وى تصريح كرد: اقتصادى كه مبتنى بر مزيت انسانى است قابل 
تحريم نيست و اگر بدنه مردمى در اقتصاد فعال شود، مقاومت 

اقتصاد نيز افزايش مى يابد.
شمخانى با تاكيد بر توسعه نقش عامليت مردم در كار اقتصادى 
ــور گفت: اصلى ترين عامل پايدارى و  ــرمايه در كش و تامين س
تضمين اقتصاد توانمندسازى عوامل انسانى است و براى نيل به 
اهداف مهم بسيار اهميت دارد كه از سرمايه هاى ُخرد در كنار 

هم سرمايه هاى بزرگ بسازيم.
دبير شوراى عالى امنيت ملى افزود: هم اكنون حدود 760 هزار 
ميليارد تومان نقدينگى نزد مردم است و اين در شرايطى است كه 
صنعت با مشكل كاهش شاخص در بازار سرمايه به دليل كاهش 

توليد و فقدان نقدينگى مواجه است.
شمخانى ادامه داد: اقتصادى كه مبتنى بر معدودى از افراد باشد 

آسيب پذير و اقتصاد دولتى نيز منشا بروز فساد است.
ــاره به آثار مثبت فعالسازى  دبير شوراى عالى امنيت ملى با اش
تشكل هاى بخش خصوصى گفت: تسهيل فعاليت تشكل ها و 

تشويق كارآفرينان وظيفه ماست.
ــارغ از نگاه خطى،  ــه اين بخش بايد ف وى تاكيد كرد: نگاه ما ب
سياسى، قومى، سن و سال و جنس و همانند دوران دفاع مقدس 
باشد. شمخانى اضافه كرد: امروز در ايران كسى نيست كه در زمان 
جنگ شرايط حضور در جبهه را داشت، اما امروز بگويد كه من 
به دليل سياسى، سن، تحصيل، رنگ، قوم و مذهب از حضور در 

جبهه محروم شدم و اقتصاد ما نيز اين روحيه را نياز دارد.
ــور كه در دوران  ــوراى عالى امنيت ملى گفت: همان ط دبير ش
جنگ تحميلى تالش دفاع از نظام و ايران بود امروز نيز در حوزه 

اقتصاد همان وظيفه را داريم.
ــاره به برخى مكاتب اقتصادى در ساير كشورها افزود:  وى با اش
آنچه كه به آن اعتقاد داريم آن است كه پايه هاى استقالل ملى 
بدون رشد صنايع ملى سست خواهد بود و مردمى سازى اقتصاد 

ــهيل كننده دستيابى به  ــى تس مبتنى بر اصل 44 قانون اساس
اهداف است.

شمخانى خاطر نشان كرد: اگرچه در گذشته در زمينه خصوصى 
سازى بد عمل شد، اما بسيج توده مردم بهترين راهكار و دولت 
ــهيل كند و عوامل  ــفافيت اين امر را تس ــت كه با ش مصمم اس
توانمندساز اقتصاد از جمله عوامل انسانى و سرمايه را به پذيرش 
سردارى ودالورى در مسير توسعه اقتصادى كشور تشويق كند.

ــكالت  ــت ملى گفت: در كنار حل مش ــوراى عالى امني دبير ش
ساختارى و قوانين و سياستگذارى دولت براى تضعيف تحريم و 
تزريق انگيزه به مردم، عامل مهم و محرك ديگر ثبات در تصميم 
گيرى است كه اهميت دارد و در برنامه اقتصاد مقاومتى همه ابعاد 

اين موضوع ديده شده است.
ــمخانى با تاكيد بر اينكه تالش 24 ماه گذشته و برجام فقط  ش
براى حل يكى از بخشهاى مشكالت اقتصادى كشور يعنى تحريم 
ــكالت بنيادى زيادى داريم كه دولت تالش  است گفت: ما مش
ــكالت را حل كند و  كرد با برجام و لغو تحريم ها يكى از اين مش

چشم انداز آينده خوب است.
ــه اقتصاد مقاومتى  ــوراى عالى امنيت ملى افزود: برنام دبير ش
ترجمه چگونگى استفاده از فرصت در پساتحريم است و به جاى 
بحث درباره مكاتب اقتصاد غربى، امروز بسته مشخص سياستى 
به نام اقتصاد مقاومتى داريم كه از پايين به باال هدايت شده و يكى 

از محورهاى آن توجه به توليد دانش بنيان است.
ــاره به اينكه با مقوله توليد دانش بنيان ناآشنا  ــمخانى با اش ش
نيستيم تجربيات خود را در حوزه توسعه صنعت هوا و فضا كشور 
يادآور شد و گفت: اقتصاد مهم ترين هدف تحريم بود و امروز بايد 

تشويق كنيم تا شركت هاى دانش بنيان فعال باشند.
وى تصريح كرد: بايد مشكالت بنگاه هاى دانش بنيان را رصد و از 
آنها حمايت مالى، بازرگانى، مالياتى و ساير اقدامات را انجام دهيم 
و براى عرضه كردن توليد دانش بنيان و كم هزينه كردن توليد 

اين محصوالت مصمم هستيم و دولت برنامه دارد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به توانمندى باالى ايران در 
حوزه سخت افزار و نرم افزار مقوله امنيت گفت: نمونه ملموس 
ــهريور سال 60  ــتى هشتم ش اين توانمندى در حادثه تروريس
ــد كل دولت ايران ساقط شد و  ــت منافقين انجام ش كه به دس
ــت وزير، وزراء، نمايندگان و ... به شهادت  رييس جمهور، نخس
ــور و در پى آن فاجعه وضع اضطرارى  رسيدند اما هرگز در كش

اعمال نشد.
ــخ و جنايتكارانه در  ــه حوادث تل ــمخانى افزود: اين روزها ك ش
پاريس، در ضاحيه بيروت و سقوط هواپيماى روسى اتفاق افتاد 
و فهرست بلندى از اين جنايت ها وجود دارد مشاهده مى كنيم 
كه به عنوان مثال در شهرى مانند پاريس هفت نفر در يك شهر 
ــه وضعيت اضطرارى  اقداماتى انجام دادند كه نه تنها در فرانس

اعالم شد بلكه كل اروپا شرايط اضطرارى پيدا كرد.
ــه در حادثه  ــد كرد: اينك ــوراى عالى امنيت ملى تاكي دبير ش
تروريستى مانند انفجار دفتر حزب جمهورى در سال 60 در ايران 
ــان دهنده پيوستگى و قدرت  شرايط اضطرارى اعالم نشد نش
ملى ايران است و در اقتصاد نيز بايد از اين تجربه مثبت استفاده 

كرد.

خبر 

دبير شوراى عالى امنيت ملى:

معيـار مـا در PMD قيدهـاى رهبـرى است
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 يك مقام مسوول 
ــه  ب ــاره  اش ــا  ب
ــش  ــال جه احتم
ــرف بنزين در  مص
ــان  ــران همزم ي ا
ــو تحريم ها  ــا لغ ب
ــهم  ــش س از افزاي
ــبد  CNG در س
ــوخت خودروها  س
به عنوان مهم ترين 
روى  ــناريوى  س
ميز براى مديريت 
ــرف بنزين در  مص
پساتحريم ياد كرد.

خليل عسگرى در 
ــريح مهم ترين  تش
برنامه هاى توسعه 
 CNG ــت  صنع
ــران در دوران  ي ا
پساتحريم، گفت: 
ــال  ــداى س از ابت

ــط روزانه حدود 73  جارى تاكنون به طور متوس
ميليون ليتر بنزين در ايران مصرف شده كه ميانگين 
ــه با مدت مشابه  مصرف اين فرآورده نفتى در مقايس

سال گذشته افزايشى سه درصدى داشته است.
وى با اعالم اينكه پيش بينى مى شود با لغو تحريم و 
بازگشت رونق به اقتصاد ايران متوسط مصرف بنزين 
ــور با افزايش 5 تا 10 درصدى  و حتى گازوئيل كش
ــاس آمارهاى رسمى  همراه شود، تصريح كرد: براس
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، از  ش
ــط واردات روزانه  ــال جارى تاكنون متوس ابتداى س

بنزين ايران حدود 8 ميليون ليتر در روز بوده است.
مشاور مديرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت 
ــاتحريم همزمان با  ــه در دوران پس با يادآورى اينك
افزايش مصرف بنزين در داخل كشور، حجم واردات 
ــون ليتر در  ــم به مرز 10 ميلي اين محصول نفتى ه
ــت: از اين رو يكى از  روز افزايش مى يابد، اظهار داش
ــت هاى مديريت مصرف بنزين در  مهم ترين سياس
ــاتحريم، افزايش ظرفيت  ايران به ويژه در دوران پس

توليد و عرضه CNG در كشور است.
ــون از CNG بايد به  ــادآورى اينكه هم اكن وى با ي
ــوخت  ــبد س ــوخت جايگزين بنزين در س عنوان س
خودروهاى كشور ياد كرد، افزود: براساس مصوبات 
شوراى اقتصاد مبنى بر استفاده از 17 هزار دستگاه 

اتوبوس و 140 هزار دستگاه تاكسى گاز سوز، توسعه 
ــف اين صنعت  صنعت CNG در بخش هاى مختل
ــت كه  ــت هاى كالن دولت اس ــى از سياس پاك يك
ــبد سوخت را به  ــتگى به بنزين در س مى تواند وابس

حداقل كاهش دهد.
ــون ايران  ــان اينكه هم اكن ــوول با بي اين مقام مس
بزرگ ترين شبكه توليد، انتقال و توزيع CNG را در 
بين كل كشورهاى جهان را در اختيار دارد، بيان كرد: 
ــبكه عظيم انتقال و توزيع  در حال حاضر در كنار ش
گاز طبيعى در كشور، ايران با 34 تريليون متر مكعب 
ــورهاى  ــر گاز در بين كش ــن دارنده ذخاي بزرگ تري

جهان است.
ــار ذخاير عظيم  ــه در كن ــگرى با يادآورى اينك عس
ــتگاه  ــردد حدود چهار ميليون دس گاز طبيعى، با ت
ــوز 18 درصد از ناوگان خودروهاى  خودروى گازس
ــران تردد  ــوز جهان در اي ــنگين گازس ــبك و س س
مى كنند، اظهارداشت: هم اكنون براساس مديريت 
ــى پخش  ــركت مل ــى. ان. جى ش ــعه س طرح توس
ــگاه عرضه  ــى دو هزار و 295 جاي فرآورده هاى نفت
ــاخت، نصب و در مدار  CNG در كشور طراحى، س

بهره بردارى قرار گرفته است.
ــازى مصرف سوخت با بيان  مشاور شركت بهينه س
ــور به حدود  اينكه ظرفيت فعلى عرضه CNG كش

دو ميليون و 600 
ــب  ــزار مترمكع ه
ــاعت رسيده  در س
است، تاكيد كرد: به 
طور متوسط روزانه 
حدود 20 ميليون 
ــب گاز از  متر مكع
طريق جايگاه هاى 
ــور  CNG در كش
ــع  ــه و توزي عرض

مى شود.
ــالم اينكه  وى با اع
ــران برنامه هاى  اي
ــه  ــترده اى ب گس
ــش  ــور افزاي منظ
جايگاه ها و توسعه 
ناوگان خودروهاى  
ــوز در  CNG س
ــرار  ــتور كار ق دس
ــت، گفت:  داده اس
ــه  ــبت ب ــد نس باي
ــور با رويكرد پتانسيل  سبد سوخت خودروهاى كش
بزرگ ترين ذخاير گاز و شبكه انتقال گاز جهان اقدام 
ــم و با افزايش  ــود و از اين رو در صورت لغو تحري ش
ــرمايه گذاران داخلى و  ــازندگان و س ــاركت س مش
ــور  ــد و عرضه CNG كش ــت تولي ــى ظرفي خارج
دست كم به 25 تا 30 ميليون مترمكعب در روز قابل 

افزايش است.
 CNG ــگرى با تاكيد بر اينكه با افزايش عرضه عس
ــور در دوران  ــن در كش ــد مصرف بنزي مى توان رش
ــرد: همزمان  ــاتحريم را مديريت كرد، تصريح ك پس
ــت CNG ايران  ــعه صنع با تحوالت جديد در توس
ــاتحريم، هفتمين كنفرانس و  به ويژه در دوران پس
نمايشگاه بين المللى سوخت هاى جايگزين، خودرو 
و سى. ان. جى 28 تا 30 دى ماه سال جارى در تهران 

برگزار خواهد شد.
ــند جامع  وى با يادآورى اينكه نبود يك برنامه و س
توسعه صنعت CNG در دوران پساتحريم مهم ترين 
ــت برگزارى اين گردهمايى بين المللى است،  سياس
ــتفاده از فرصت هاى  اظهار داشت: عالوه بر اين، اس
ــت پذير،  ــع توليد و رقاب ــع موان ــاده 12 قانون رف م
ــازى مديريت صنعت CNG، تعامل در  يكپارچه س
ــعه آموزش از ديگر اهداف  تجارت اين صنعت و توس

برگزارى اين كنفرانس بين المللى است.

 

ــى با  ــد نفت ــرات جدي ــاز مذاك ــه آغ ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف ــاون وزي مع
ــد  ــور خري ــه منظ ــى ب ت ــت: مذاكرا ــدى، گف ــگاه هاى هن پااليش
ــده ــاز ش ــد آغ ــار هن ــت اس ــش نف ــركت پاالي ــهام ش ــى از س بخش

 است.
ــركت هاى  ــهام ش ــگاه و يا س ــا بيان اينكه خريد پااليش عباس كاظمى ب
ــران در دوران  ــى اي ــت هاى نفت ــى از سياس ــگاهى يك ــزرگ پااليش ب
ــركت هاى  ــاس اخيرا مذاكراتى با ش ــت، گفت: بر اين اس ــاتحريم اس پس
ــگاه و يا  ــيايى براى خريد پااليش مختلف اروپايى، آمريكاى جنوبى و آس
ــده ــركت هاى پااليش نفت در نقاط مختلف جهان آغاز ش ــهامى از ش س

 است.

ــى، يكى از  ــش فرآورده هاى نفت ــى پااليش و پخ ــركت مل مدير عامل ش
ــى را ايجاد  ــت خارج ــگا ه هاى نف ــهام پااليش ــن داليل خريد س مهم تري
ــى در بلند مدت  ــازار جهان ــران در ب ــت خام اي ــراى تقاضاى نف امنيت ب
ــت كه  ــه دنبال اين اس ــت ايران ب ــركت ملى نف ــرد و افزود: ش عنوان ك
ــران را در آن  ــت خام اي ــذارى كند كه نف ــرمايه گ ــگاه هايى س در پااليش
ــادى هم به همراه ــگاه ها تصفيه كنند كه اين فعاليت صرفه اقتص پااليش

 دارد.
ــركت هاى  ــا ش ــام مذاكراتى ب ــه انج ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف ــاون وزي مع
ــت: بر  ــار داش ــگاه ها، اظه ــهام پااليش ــد س ــراى خري ــدى ب ــى هن نفت
ــده  ــد انجام ش ــار هن ــت اس ــگاه نف ــا پااليش ــى ب ــاس مذاكرات ــن اس اي

است.

ــا تاييد  ــت ايران هم ب ــركت ملى نف ــوادى مدير عامل ش ــن ج ركن الدي
ــى آفريقايى به  ــيايى و حت ــركت هاى اروپايى، آس ــى با ش انجام مذاكرات
ــگاه ها، گفت: نفت خام ايران بايد به بازارهايى  منظور خريد سهام پااليش
ــراى آن فراهم ــدت ب ــاد و دراز م ــترى قابل اعتم ــود كه مش ــال ش ارس

 باشد.
معاون وزير نفت با بيان اينكه طبيعى است هرچه در بازارهاى مقصد نفت 
ــيم اين شرايط حضور نفت ايران را  و هم در بازار مصرف حضور داشته باش
ــى ها و  در آن بازارها بيمه و تصويب مى كند، بيان كرد: با اين هدف بررس
ــرى از تاسيسات نفتى شامل  مذاكراتى را براى سرمايه گذارى در يك س

پااليشگاه نفت را آغاز كرده ايم.
ــركت  ــور و ش ــگاه مانگل ــار، پااليش ــت اس ــركت نف ــر ش ــال حاض در ح
ــام در  ــت خ ــنتى نف ــتريان س ــن مش ــزء بزرگ تري ــد ج ــت هن نف
ــگاه  ــن بين پااليش ــد و در اي ــى رون ــمار م ــه ش ــى جهان ب ــيا و حت آس
ــد ــازار هن ــران در ب ي ــام ا ــت خ ــدار نف ــن خري ــار بزرگ تري اس

 است.

ــى اعالم  ــوازم خانگ ــن صنايع ل ــر انجم دبي
ــه توليد كنندگان  ــوط ب ــرد: اطالعات مرب ك
ــرح كارت  ــركت در ط لوازم خانگى براى ش
ــط وزارت صنعت   ــد كاال توس اعتبارى خري
ــزى در ــك مرك ــده و بان ــع آورى ش جم

ــتگاه هاى  دس ــانى  روزرس ــه  ب ــال  ح  
ــه  ــت ك ــروش اس ــاى ف ــوز نمايندگى ه پ
ــه آينده آغاز ــراى اين طرح از هفت ثبت نام ب

 مى شود.
ــه آخرين  ــاره ب ــا اش ــارى ب ــب اهللا انص حبي
ــا كارت اعتبارى  ــرح خريد كاال ب وضعيت ط
ــرد: جمع آورى  ــون تومانى اظهار ك 10 ميلي
ــدگان زمان بر  ــوى توليد كنن اطالعات از س
ــد كه  ــش مى آم ــرايطى پي ــد ش ــود و نباي ب

ــاز اول، از  ــدگان حتى در ف برخى توليد كنن
ــن طى روزهاى  ــا بمانند؛ بنابراي اين طرح ج
ــع آورى  ــن موضوع جم ــات اي ــر اطالع اخي
ــرار ــت ق ــار وزارت صنع ــد و در اختي ش

 گرفت.
ــات توليد كنندگان  وى با بيان اين كه اطالع
ــار بانك  ــروش در اختي ــاى ف و نمايندگى ه
ــه داد: در  ــت، ادام ــرار گرفته اس ــزى ق مرك
ــانى  ــا در حال به روزرس حال حاضر بانك ه
ــتگاه هاى پوز نمايندگى هاى فروش كاال  دس
ــه چهار روز آينده اين  ــتند كه ظرف س هس
ــراى دريافت  ــود و ثبت نام ب كار انجام مى ش
كارت هاى اعتبارى از هفته آينده آغاز خواهد

 شد.

ــون صرافان از اختصاص پنج  در حالى دبيركل كان
هزار دالر 10 تا 15 تومان ارزان تر از قيمت بازار به 
421 صرافى مجاز خبر داده كه ورود 21ميليون دالر 

ارز به بازار تا حدى قيمت  ها را كاهش داده است.
امير بيت لفته دبيركل كانون صرافان با بيان اينكه 
ــينا و صادرات  ــيان، ملت، س بانك هاى ملى، پارس
ــا دالر به بازار تزريق  از ديروز براى تعديل قيمت ه
ــاس 50هزار دالر با قيمت  كردند، افزود: بر اين اس
ــت واقعى بازار در  ــا 15 تومان زير قيم حدود 10 ت
اختيار صرافان مجاز قرار داده مى شود تا بدين طريق 

از افزايش قيمت جلوگيرى شود.
ــتم  وى گفت: صرافان هم بايد ارز را از طريق سيس

سنا و فاكتور بفروشند.
بيت لفته افزود: 421 صرافى مجاز كه تحت نظارت 
ــخص  ــتند مش بانك مركزى مجاز به فعاليت هس

شده اند و اماكن نيروى انتظامى موظف به تعطيلى 
صرافى هاى غيرمجاز و برخورد با دالالن ارز در بازار 

و خيابان است.
وى گفت: قيمت ارز كاهش يافته است، و قطعا اين 
ــل افزايش نرخ ارز  قيمت پايدار نخواهد بود و دالي

نبود تعادل در عرضه و تقاضا است.
بيت لفته  افزود: سفر  زائران به عراق، اتفاقات منطقه 
ــهيالت براى خريد خودرو و غيره هم در  و ارائه تس

افزايش قيمت ارز تاثير داشته است.
وى گفت: از طرفى  افراد وقتى حس مى كنند قيمت 
كااليى مى خواهد افزايش يابد، سرمايه و نقدينگى 
خود را به آن سمت و كااليى كه متقاضيانش افزايش 
مى يابد، مى برند و عرضه آن دچار كاهش مى شود 
ــى و مقطعى افزايش  ــورت غيرواقع و  قيمت به ص

مى يابد.

ــيرى و خشك   مديركل دفتر ميوه هاى سردس
ــته به ارزش 500  گفت: تاكنون 54 هزار تن پس
ميليون دالر به بازارهاى جهانى صادر شده است.

رمضان رويين تن با اشاره به اينكه ميزان توليد 
ــال 94 با توجه به آخرين برآوردها  پسته در س
250 هزار تن است، اظهارداشت: ميانگين قيمت 
ــته صادراتى ايران در بازارهاى  هر كيلوگرم پس
جهانى 2/9 دالر است و گاهى اين محصول حتى 
تا 5/11 دالر نيز به فروش مى رسد، ضمن اينكه 
تاكنون 54 هزار تن پسته به ارزش 500 ميليون 

دالر به بازارهاى جهانى صادر شده است.
ــته در قالب تشكل ها و  وى از برنامه صادرات پس
اتحاديه هاى كشاورزى خبر داد و افزود: قرار است 
90 صادركننده پسته در قالب تشكل و اتحاديه 

اين محصول را به بازارهاى جهانى عرضه كنند.
ــيرى و خشك  مديركل دفتر ميوه هاى سردس
ــته  ــاورزى گفت: محصول پس وزارت جهادكش
ــور به صورت مستقيم صادر  ــال به 70 كش امس
ــورها مانند هنگ كنگ  مى شود و در برخى كش
اين محصول مجددا به ديگر نقاط جهان مى رود، 
بنابراين در مجموع حدود 170 كشور جهان از 

پسته ايران استفاده مى كنند.
ــته،  رويين تن، انتقال دانش فنى به باغ هاى پس
ــب را از مهم ترين  ــح و تغذيه مناس هرس صحي
ــاورزى در بخش  ــاى وزارت جهاد كش برنامه ه

باغبانى دانست و افزود: ميانگين عملكرد توليد 
ــت كه با  ــاى موجود يك تن اس ــته در باغ ه پس
اجراى طرح هاى به باغى مى توان اين ميزان را به 

2 تا 5/2تن افزايش داد.
وى درباره شرايط خاك و آب براى توسعه باغات 
كشور گفت: در برخى مناطق استان هاى كرمان 
ــات به علت  ــزار هكتار از باغ ــزد 30 تا 40 ه و ي
افزايش ميزان شورى خاك و آب و كاهش شديد 
كيفيت خاك ديگر قابليت توليد ندارد و بايد از 

رده خارج شوند.

ــيرى و خشك  مديركل دفتر ميوه هاى سردس
وزارت جهادكشاورزى افزود: در ديگر مناطق با 
استفاده از دستگاه هاى آب شيرين كن و تغذيه 
ــورى آب و خاك مديريت شده  خاك، ميزان ش
است و همچنان اين باغات بار اقتصادى مى دهد.

روئين تن گفت: در برخى استان ها به علت ارزش 
ــازگارى بيشتر  ــته و س اقتصادى و تجارى پس
ــرايط آب وهوايى، باغات پسته  اين درخت با ش
جايگزين ديگر محصوالت شده و سطح زيركشت 

باغات پسته كاهشى نداشته است.
ــيار مقاوم است و  ــته بس وى افزود: درخت پس
ــارف نيز ــا آب هاى غيرمتع ــارى آن حتى ب آبي

 امكان پذير است، بنابراين در اقتصاد آبى حرف 
اول را براى توسعه مى زند.

21ميليون دالر ارز ارزان وارد بازار شدآغاز ثبت نام كارت اعتبارى خريد كاال از هفته آينده صادرات 500 ميليون دالرى پسته از كشور

خبر

ــان با بيان اينكه در  مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزي
ــيه درياى خزر صيد قاچاق خاويار بيداد مى كند، علل  كشورهاى حاش
ــعه پرورش و صادرات خاويار و راهكارهاى  عدم موفقيت ايران درتوس

حل آن را اعالم كرد.
ــط برخى رسانه هاى  ــمى درباره مباحث مطرح شده توس ارسالن قاس
خارجى مبنى بر اينكه در راستاى كاهش وابستگى به نفت، خاويار ايرانى 
مى تواند سبب رونق اقتصادى كشور شود، اظهارداشت: متاسفانه در حال 
حاضر خاويار در كشور مغفول واقع شده است و ما خاويار درياى خزر را 

عمال از دست داده ايم.
وى با بيان اينكه در سال هاى نه چندان دور سهميه ما در برداشت خاويار 
از درياى خزر  300 تن بوده است، گفت: االن ما به جايى رسيديم كه  با 

ممنوعيت برداشت آن مواجه هستيم.
مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران با اشاره به اينكه 
از دست دادن خاويار درياى خزر علل مختلفى دارد، اضافه كرد: بخشى 
از اين موضوع مربوط به ما و بخش عمده اى از آن مربوط به چهار كشور 
ــيه درياى خزر يعنى آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان  حاش

است.
ــدارهاى داده شده در اين زمينه  قاسمى افزود: كشورهاى مذكور هش

را جدى نگرفتند و به بازسازى ذخاير مانند ايران توجه ويژه نداشتند.
وى با بيان اينكه در هر پنج كشور حاشيه درياى خزر صيد قاچاق خاويار 
بيداد مى كند، اظهارداشت: در حال حاضر اگر  سرى به بازارهاى شمال 

كشور بزنيم، خاويار قاچاق را به راحتى پيدا مى كنيم.
قاسمى با بيان اينكه روى بحث خاويار دريايى نمى توانيم حساب كنيم و 
بايد روى خاويار پرورشى متمركز شويم، اضافه كرد: اين كارى است كه 
خيلى از كشورهاى دنيا انجام دادند درحالى كه خاستگاه خاويار درياى 

خزر و اين محصول متعلق به ما است.
وى، ميزان توليد خاويار پرورشى را در سال گذشته حدود 700 كيلوگرم 
ــن عدد با 500  ــال اي ــود امس عنوان كرد و ادامه داد: پيش بينى مى ش

كيلوگرم افزايش به يك تن و 200 كيلوگرم برسد.
ــادرات آبزيان ايران اضافه كرد:  مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و ص
اين در حالى است كه كشورى مانند چين با وجود اينكه از درياى خزر 
ــاالنه 100 تن خاويار پرورشى توليد مى كند، ضمن اينكه  دور است، س
ــپانيا، ايتاليا، اوروگوئه و كره جنوبى نيز  هم اكنون كشورهايى مانند اس

توليدكننده خاويار شده اند.
ــرايط و دانش ايران را در  قاسمى با تاكيد بر اينكه كشورهاى مذكور ش
ــتفاده كرده اند،  توليد خاويار ندارند و بعضا در اين زمينه از دانش ما اس
ــت كه ما به صنعت تكثير و پرورش خاويار توجه  گفت: واقعيت اين اس

ويژه اى نكرديم و فقط در اين باره شعار مى دهيم.
وى با اشاره به اينكه هم اكنون يك كيلوگرم خاويار پرورشى حدود 1500 
ــرايط از جمله آب، هوا، دانش  يورو قيمت دارد، افزود: در ايران همه ش
ــت و ما فقط با مشكل عدم مديريت  و زمين براى توليد خاويار مهياس
مناسب مواجه هستيم، ضمن اينكه در صورت اعمال مديريت صحيح 

ظرف 4 تا 5 سال آينده به راحتى مى توانيم به اين دستاورد برسيم.

خاويار درياى خزر را از دست داديم

آغازمذاكرات نفتى ايران-هند؛

ايران بزرگ ترين پااليشگاه هند را مى خرد

خبر

ــه  ــا ب ــاز دني ــه ني ــان اينك ــا بي ــران ب ــى زعف ــوراى مل ــو ش  عض
ــت  ــعه كش ــراى توس ــت: ب ــت ،گف ــن اس ــرخ 300 ت ــالى س ط
ــرار  ــه ق ــورد توج ــراى آن م ــى ب ــت بازارياب ــد نخس ــران باي زعف
ــكل  ــا را دچار مش ــوه م ــد انب ــورت تولي ــر اين ص ــرد، در غي بگي

مى كند.
ــت زعفران چند  ــعه سطح زيركش ــينى با بيان اينكه توس على حس
ــش پيدا  ــارس افزاي ــتان هاى  كرمان، يزد و ف ــت در اس ــالى اس س
ــته ــد داش ــت اين محصول رش ــاورزان به كش ــرده و تمايل كش ك
 است، اظهارداشت: بعد از دو استان خراسان رضوى و جنوبى سطح 

زير كشت در نقاط مذكور باالست.
وى، زعفران را گياهى عنوان كرد كه نياز آبى بسيار بسياركمى دارد 
و گفت: به همين دليل توسعه كشت اين محصول در نقاط كم آب به 

راحتى اتفاق مى افتد.
ــور تصريح كرد: براى توسعه كشت  ــوراى ملى زعفران كش عضو ش
طالى سرخ در كشور نخست بايد بازاريابى و بازارسازى براى آن مورد 

توجه قرار بگيرد.
ــت بايد كامال برنامه ريزى شده  ــعه كش ــينى با بيان اينكه توس حس
ــازار مصرف و صادرات  ــد، افزود: ما بايد در اين زمينه ب و دقيق باش
ــت  ــعه كش ــن صورت توس ــر اي ــيم، در غي ــته باش ــر داش را مدنظ

بى معناست.
ــزى ما با توليد انبوه زعفران  وى تاكيد كرد: در صورت عدم برنامه  ري
ــد و قيمت اين محصول به شدت افت مى كند كه  مواجه خواهيم ش
ــردى آنان از توليد خواهد  ــاورزان و دلس همين امر سبب زيان كش

شد.
ــرخ در دو  ــت طالى س ــطح زيركش ــوراى ملى زعفران، س عضو ش
ــش از 80 هزار  ــى را بي ــان جنوب ــان رضوى و خراس ــتان خراس اس
ــد واقعى  ــزان تولي ــه مي ــا ب ــت: اگر م ــرد و گف ــوان ك ــار عن هكت
ــران  ــرم زعف ــار 5 كيلوگ ــط در هرهكت ــور متوس ــه ط ــيم و ب برس
ــول خواهيم ــن محص ــتان 400 ت ــن 2 اس ــم در همي ــد كني تولي

 داشت.
ــران در هر هكتار  ــد زعف ــون ميزان تولي ــان اينكه هم اكن وى با بي
ــور  ــاورزانى در كش ــزود: كش ــت، اف ــرم اس ــا 4 كيلوگ ــن 3/5 ت بي
ــرم محصول  ــى 40 كيلوگ ــار 10 و يا حت ــر هكت ــتند كه در ه هس
ــاورزان نمونه  ــه كش ــار مربوط ب ــه البته اين آم ــد مى كنند ك تولي

است.
ــالم كرد  ــن اع ــران را 300 ت ــه زعف ــان ب ــاز كل جه ــينى، ني حس
ــن زعفران  ــال حدود 300 ت ــود امس ــه داد: پيش بينى مى ش و ادام
ــت طالى سرخ  ــعه كش ــود، بنابراين براى توس ــور توليد ش در كش
ــازى  ــزى و فرهنگ س ــرف آن برنامه ري ــراى مص ــان بايد ب در جه

كنيم.
ــن محصول  ــا اي ــز علمى دني ــا مراك ــاط ب ــرارى ارتب ــا برق ــد ب باي
ــعه ــانيم و مصرف آن را توس ــاى جهانى بشناس ــتر به بازاره را بيش

 بخشيم.

توليد بى برنامه زعفران دردسرساز است

يك مسوول اعالم كرد:

احتمال جهش مصرف بنزين در پساتحريم
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عكس روز  

دريچه

بازگشت فسيل هاى ايران از آمريكا 
پس از 40سال

مديركل دفتر تاريخ موزه طبيعى و ذخاير ژنتيك سازمان حفاظت محيط زيست از بازگشت نمونه هاى 
فسيلى ايران از آمريكا خبر داد. 

اصغر مباركى با اشاره به اينكه مهم ترين منطقه فسيلى ثبت شده ايران براى مهره داران، منطقه فسيلى 
ــايى شده، تحت فعاليت موزه تاريخ طبيعى ايران  مراغه است، گفت: اين منطقه از قبل انقالب شناس

قرار گرفته و تعدادى از نمونه هاى آن منطقه نيز كاوش شده بود.
ــورهاى  ــان خارجى از كش ــيلى منطقه مراغه كارشناس ــه در كاوش  نمونه هاى فس ــان اينك او با بي
ــايى قرار  ــى از نمونه ها در ايران مورد شناس ــتند، گفت: بخش مختلف ازجمله آمريكا نيز حضور داش
ــال يافته و در آنجا  ــايى به آمريكا انتق ــل از انقالب براى شناس ــى ديگرى از آن هم قب گرفته و بخش

باقى مانده  بود. 
مديركل دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيك سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه با توجه 
به مسائل سياسى و اينكه سوابق فسيل ها متعلق به ايران بود، براى بازگشت و انتقال آنها به ايران اقدام 
شد، گفت: اين روند از طريق دادگاه الهه پيگيرى شد، جلسات دادگاه نيز با حضور دكتر فرهاد دبيرى، 
معاون محيط زيست طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست انجام شد كه او توانسته بود رأى را به نفع 

ايران بگيرد تا نمونه هاى فسيلى را به ايران بازگردانند. 
او با اشاره به اينكه بعد از گرفتن راى از دادگاه الهه قرار بود يك گروه از كارشناسان محيط زيست به 
ــى و مدير كل دفتر حقوقى سازمان حفاظت  آمريكا بروند، گفت: در نهايت رييس گروه فسيل شناس
محيط زيست براى شناسايى، تعيين اصالت فسيل ها و كارهاى حقوقى به آمريكا رفتند كه اين امور 

انجام شد.
مباركى با بيان اينكه در حال حاضر نمونه هاى فسيلى شناسايى و ليست بردارى شده و شرايط انتقال 
ــت از آمريكا برگشته اند و  ــت، افزود: كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيس آنها مشخص شده اس
ــير ادارى و تاييد و كنترل آنها در الهه به ايران  منتظريم فسيل ها هم به زودى بعد از طى شدن مس

انتقال يابند. 

خبر خبر

ــك اصل 110  ــالمى در اجراى بند ي رهبر معظم انقالب اس
ــاى قوا، سياست هاى كلى  ــى، در نامه اى به روس قانون اساس

محيط زيست را ابالغ كردند. 
ــت، مديريت هماهنگ  ايجاد نظام يكپارچه ملى محيط زيس
ــب محيط  ــگارى تخري ــى، جرم ان ــد منابع حيات و نظام من
ــور، تقويت ديپلماسى  ــت بوم كش زيست، تهيه اطلس زيس
محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه سازى فرهنگ و 
اخالق زيست محيطى از جمله محورهاى ابالغيه رهبر معظم 

انقالب اسالمى است.
ــت كه پس از مشورت با  متن سياست هاى كلى محيط زيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده، به اين شرح است:

بسم  اهللا  الرحمن  الرحيم
سياست هاى كلى محيط زيست

ــع حياتى ــگ و نظام مند مناب ــع، هماهن ــت جام 1ـ مديري
ــى بر توان  ــتى) مبتن ــوا، آب، خاك و تنوع زيس (از قبيل ه
ــا و  ــش ظرفيت ه ــا افزاي ــژه ب ــت بوم بوي ــدارى زيس و پاي
توانمندى هاى حقوقى و ساختارى مناسب همراه با رويكرد 

مشاركت مردمى.
2ـ ايجاد نظام يكپارچه ملى محيط زيست.

ــاختن  ــور برخوردار س ــتى به منظ ــرايط زيس 3ـ اصالح ش
ــت و حقوق  ــالم و رعايت عدال ــت س ــه از محيط زيس جامع

بين نسلى.
4ـ پيشگيرى و ممانعت از انتشار انواع آلودگى هاى غيرمجاز و 
جرم انگارى تخريب محيط زيست و مجازات موثر و بازدارنده 
آلوده كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان 

به جبران خسارت.
ــل آالينده هوا، آب،  ــتمر و كنترل منابع و عوام 5ـ پايش مس
خاك، آلودگى هاى صوتى، امواج و اشعه هاى مخرب و تغييرات 
ــتانداردها و شاخص هاى  نامساعد اقليم و الزام به رعايت اس
ــعه و  ــت محيطى در قوانين و مقررات، برنامه هاى توس زيس

آمايش سرزمين.
ــور و حفاظت، احياء، بهسازى  6ـ تهيه اطلس زيست بوم كش
ــا، درياچه،  ــعه منابع طبيعى تجديد پذير (مانند دري و توس
ــوان زيرزمينى، جنگل،  ــدها، تاالب، آبخ رودخانه، مخزن س
ــات وحش) و اعمال  ــتى به ويژه حي خاك، مرتع و تنوع زيس
ــب  ــد در بهره بردارى از اين منابع متناس محدوديت قانونمن
ــازى)  ــت قابل تحمل و توان بازس ــوان اكولوژيك (ظرفي با ت
ــدارى، مديريت  ــاخص هاى پاي ــاس معيارها و ش آنها بر اس
اكوسيستم هاى حساس و ارزشمند (از قبيل پارك هاى ملى 
ــت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا  و آثار طبيعى ملى) و حفاظ

سطح استانداردهاى بين المللى.

7ـ مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطى 
ــالى  نظير بيابان زايى، گرد و غبار به ويژه ريزگردها، خشكس
ــعه  ــى و راديواكتيو و توس ــرايت دهنده ميكروب و عوامل س
ــناخت پديده هاى نوظهور زيست محيطى و  آينده نگرى و ش

مديريت آن.
8ـ  گسترش اقتصاد سبز با تاكيد بر:

1ـ8ـ  صنعت كم كربن، استفاده از انرژى هاى پاك، محصوالت 
كشاورزى سالم و ارگانيك و مديريت پسماندها و پساب ها با 
بهره گيرى از ظرفيت ها و توانمندى هاى اقتصادى، اجتماعى، 

طبيعى و زيست محيطى.
2ـ8ـ  اصالح الگوى توليد در بخش هاى مختلف اقتصادى و 
اجتماعى و بهينه سازى الگوى مصرف آب، منابع، غذا، مواد و 

انرژى به ويژه ترويج مواد سوختى سازگار با محيط زيست.
3ـ8ـ  توسعه حمل و نقل عمومى سبز و غيرفسيلى از جمله 

برقى و افزايش حمل و نقل همگانى به ويژه در كالن شهر ها.
9ـ تعادل بخشى و حفاظت كيفى آب هاى زيرزمينى از طريق 
ــوان دارى، مديريت عوامل  اجراى عمليات آبخيزدارى، آبخ
ــى و تبخير وكنترل  كاهش بهره بردارى از آب هاى زيرزمين

ورود آالينده ها.
ــت محيطى در كشور با  ــتقرار نظام حسابرسى زيس 10ـ اس
لحاظ ارزش ها و هزينه هاى زيست محيطى (تخريب، آلودگى 

و احياء) در حساب هاى ملى.
11ـ حمايت و تشويق سرمايه گذارى ها و فناورى هاى سازگار 

با محيط زيست با استفاده از ابزارهاى مناسب از جمله عوارض 
و ماليات سبز.

ــج و  ــت و تروي ــط زيس ــالق محي ــور اخ ــن منش 12ـ تدوي
ــت محيطى مبتنى بر  ــازى فرهنگ و اخالق زيس نهادينه س

ارزش ها و الگوهاى سازنده ايرانى ـ   اسالمى.
ــى و بهره مندى از  ــات علم ــات و تحقيق ــاء مطالع 13ـ ارتق
فناورى هاى نوآورانه زيست محيطى و تجارب سازنده بومى 
در زمينه حفظ تعادل زيست بوم ها و پيشگيرى از آلودگى و 

تخريب محيط زيست.
ــت  ــش و بينش زيس ــى، دان ــطح آگاه ــترش س 14ـ گس
ــاركت  محيطى جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينى مش
ــه معروف و  ــژه امر ب ــه وي ــى ب ــووليت پذيرى اجتماع و مس
ــطوح و  ــت در تمام س ــر براى حفظ محيط زيس نهى از منك

اقشار جامعه.
15ـ تقويت ديپلماسى محيط زيست با :

ــت نهادهاى منطقه اى براى  1ـ15ـ تالش براى ايجاد و تقوي
مقابله با گرد و غبار و آلودگى هاى آبى.

ــاركت و همكارى هاى  ــعه مناسبات و جلب مش 2ـ15ـ توس
ــه، منطقه اى و  ــه، چندجانب ــذار دوجانب ــد و تاثيرگ هدفمن

بين المللى در زمينه محيط زيست.
3ـ15ـ بهره گيرى موثر از فرصت ها و مشوق هاى بين المللى 
در حركت به سوى اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه 

فناورى ها و نوآورى هاى مرتبط.

يك متخصص انگليسى هشدار داد كه با تشديد گرماى جهانى به زودى شيوع 
بيمارى هاى استوايى، سالمت مردم اين كشور را تحت تاثير قرار مى دهد.

ــه زيست پزشكى  ــالمت و مدير موسس به گفته «جرمى فارار»، متخصص س
ــت تاثير ديگر  ــن همچنين تح ــره زمي ــدن، ك wellcome Trust در لن
تهديدهاى جدى براى سالمتى قرار دارد كه از تغييرات جوى ناشى مى شود و 
از آن جمله مى توان به سوء تغذيه و مرگ و مير ناشى از آلودگى هوا اشاره كرد.
ــوى رهبران جهان با جديت مورد توجه  جرمى فارار گفت:  اين خطرات از س
قرار نمى گيرند. همچنين به نظر مى رسد مذاكره كنندگان در خصوص مسائل 
ــازمان ملل در پاريس شركت مى كنند  آب و هوايى كه اين ماه در نشست س
پيامدها و اثرات گسترده اى كه گرماى جهانى بر زمين دارد را به درستى درك 
نكرده اند. اين متخصص افزود: تصور نمى كنم فعاالن حوزه سالمت حضور كافى 
در مذاكرات آب و هوايى داشته باشند و صداى سازما ن هايى همچون سازمان 

جهانى بهداشت در اين باره را شنيده باشند.
ــت وقتى  ــكى wellcome Trust معتقد اس ــه زيست پزش مدير موسس
به طور كلى با مردم در مورد تغييرات جوى صحبت مى كنيم آنان مشكالتى 
چون از دست رفتن زيستگاه هاى طبيعى،  آب شدن پهنه هاى يخى و از بين 
رفتن صخره هاى مرجانى را مدنظر قرار مى دهند و تصورى از تاثيرات آن روى 
سالمتى شان ندارند. در واقع شيوع بيمارى هاى عفونى،  ارتباط موضوع آلودگى 
و شهرنشينى و همچنين تهديد تشديد مهاجرت از جمله موضوعاتى هستند 

كه بايد در اين حوزه مورد توجه بيشتر و جدى تر قرار گيرند.
جرمى فارار،  با بيان اينكه نگرانى و وحشت اصلى در مورد شيوع بيمارى تب 
ــن شناخته شده اى براى اين بيمارى  دانگ است، گفت: در حال حاضر واكس
وجود ندارد و موجب تب، سردرد و افت خطرناك فشارخون مى شود. همچنين 
حدود 2/5 درصد موارد اين بيمارى كشنده است. در حقيقت افزايش دماى 
جهانى، رطوبت و گسترش شهرنشينى محرك هاى ويژه در شيوع اين بيمارى 

هستند.
ــودى خود نمى تواند  ــت كه به خ همچنين مهاجرت از جمله موضوعاتى اس
ــه اى آن يعنى سوء تغذيه، پيامدهاى جدى  تهديدكننده باشد اما دليل ريش
ــالمتى دارد. همچنين با افزايش جمعيت جهان و رسيدن آن به رقم  براى س
9 ميليارد نفر در پايان اين قرن، دو ميليارد جمعيت افزوده شده بايد از منابع 

غذايى در معرض تهديد تغذيه شوند.
جرمى فارار همچنين به موضوع تشديد  آلودگى اشاره و بيان كرد: اين وضعيت 
ــود اما مى تواند علت گرماى  ــتقيما از تغييرات آب و هوايى ناشى نمى ش مس
جهانى باشد كه استفاده از سوخت هاى فسيلى خود يكى از عوامل دخيل در 
اين مساله است. آلودگى هوا موجب مرگ زود هنگام هفت تا هشت ميليون 

انسان در سال مى شود كه رقم آن قابل توجه است.
به نوشته گاردين،  اين كارشناس افزود: اطمينان دارم در مذاكرات آب و هوايى 
پاريس توافقاتى حاصل خواهد شد اما الزم است با جديت دنبال شود چون در 

غير اين صورت با مشكالت ريشه اى روبه رو خواهيم شد.

استاندار اصفهان به تخريب كنندگان پوشش گياهى مناطق بيابانى اين استان 
و همچنين استفاده كنندگان غير قانونى پساب اخطار كرد كه در صورت ادامه 

اين روند به طور جدى با متخلفان برخورد قانونى خواهد شد.
ــان «پاما»  ــت اصفه ــط زيس ــانى محي ــالع رس ــگاه اط ــزارش پاي ــه گ   ب
ــم آغاز پروژه ده هزار هكتارى بيابان زدايى در  دكتر رسول زرگرپور،در مراس
شرق اصفهان اظهارداشت: در راستاى آبيارى اين پروژه از پساب به مدت دو 
سال استفاده مى شود و استفاده كنندگان غير قانونى از پساب اختصاص يافته 

به اين طرح به مراجع قضايى معرفى خواهند شد.
ــانى كه بر هر نحو از پساب استفاده  استاندار اصفهان گفت: با قاطعيت به كس
مى كنند تاكيد مى كنم اولويت اول ما در استان مقابله با پديده گردو غبار است 
و اگر امروز با قوت و با رويكرد بسيجى و جهادى به آن پرداخته نشود  فردا دير 

است و آيندگان  ما را مواخذه مى كنند.
دكتر زرگرپور با اشاره به استفاده افراد متخلف از پوشش گياهى مناطق كويرى 
به منظور توليد ذغال، گفت: پوشش گياهى مناطق كويرى با مشقت فراوان 
كاشته مى شود و با افرادى كه از اين گونه هاى گياهى به منظور توليد ذغال 

استفاده مى كنند، به شدت برخورد خواهيم كرد. 
ــه صورت جدى  ــت ب ــاى مرتبط به ويژه نيروى انتظامى خواس وى از نهاده
ــاهده تخلف، به شدت با  ــخاص جلوگيرى و در صورت مش از فعاليت اين اش

متخلفان برخورد كنند.
استاندار اصفهان افزود: اجراى اين طرح، گام نخست مقابله با بيابان زدايى و 

پديده گرد و غبار است و به طور جدى دنبال خواهد شد.
زرگرپور ادامه داد: آلودگى هوا حتى از معضل آب در اصفهان مهم تر است، زيرا 

اثرات مخرب آن تا سه نسل بر شهروندان باقى خواهد ماند.
وى به مطالبه سازمان هاى مردم نهاد و رسانه ها اشاره كرد و خواستار استمرار 

اين مطالبه تا حصول نتيجه نهايى از سوى آنها شد.
ــتاندار اصفهان تصريح كرد: چنانچه مقابله با پديده گرد و غبار در استان  اس
ــال آينده  ــود، وضعيت هوا ظرف پنج س ــه طور جدى پيگيرى نش اصفهان ب
ــود و در صورت  ــته در اهواز رخ داد، مى ش ــال گذش همانند پديده اى كه س
بى توجهى به اين پديده، تنفس در كالن شهر اصفهان به سختى انجام خواهد 

شد.
ــجم و  ــده گرد و غبار نيازمند يك حركت منس وى با بيان اينكه غلبه بر پدي
جهادى است، گفت: اين نگرش هم اكنون وجود دارد و با ارتقاى آن بايد تا رفع 

مشكل نهايى كوشش كرد.
ــامل  ــرق اصفهان ش ــار از زمين هاى ش ــى 10 هزار هكت ــان زداي طرح بياب

فعاليت هايى نظير نهال كارى، آبيارى و حفاظت در منطقه سگزى آغاز شد.
ــامل اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى،  اين طرح با مشاركت نهادهايى ش
ــپاه صاحب الزمان (ع) و اداره كل محيط زيست استان  ــازندگى س بسيج س

اصفهان و سازمان هاى مردم نهاد اجرا مى شود.
اين طرح قرار است تا پايان سال 96 منطقه وسيعى از شرق اصفهان را پوشش 

داده و از فرسايش خاك و پديده گرد و غبار جلوگيرى كند.

شيوع بيمارى هاى استوايى،
 پيامد ديگر تغييرات جوى

اخطار استاندار به متخلفان
 حوزه محيط زيست

ــت با اشاره به اينكه  ــازمان حفاظت محيط زيس مديركل دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيك س
ــتند، گفت: عمده گونه هايى كه انتظار داريم در بين  ــيل هاى مهره داران هس اين فسيل ها عمدتا فس
ــانان، زرافه و ببر  ــامل بخش هايى از حيواناتى چون اسب، فيل، كرگدن، گاوس ــد، ش اين نمونه ها باش
ــود تا براى ايران  ــده و بايد كار ادارى آن انجام ش ــايى و مهر و موم ش دندان خنجرى است كه شناس

بفرستند.
او با اشاره به اينكه پروسه بازگشت فسيل ها خيلى طوالنى نخواهد بود، افزود: تا به حال اقدامى از سوى 
ايران براى بازگشت فسيل ها صورت نگرفته بود، بحث انتقال روند يك ادارى دارد و بايد ثابت مى شد 
كه فسيل ها براى ايران است و چون متعلق به كشور ماست بايد از سوى ايران براى بازگشت آنها اقدام 

مى شد كه در حال حاضر انجام شده است. 
ــت از آمريكا برگردد در ايران نيز  ــابه اين فسيل ها كه قرار اس مباركى با تاكيد بر اينكه نمونه هاى مش
ــور از آنها نداريم و قبال  ــده و وجود دارد، گفت: اينها نمونه هايى نيست كه بگوييم در كش شناسايى ش
ــيلى مراغه منطقه وسيع  ــابه آنها در كشور وجود دارد، چون منطقه فس شناسايى نشده اند، بلكه مش
ــى از نمونه هاى اين منطقه به آمريكا انتقال يافته و نمونه هاى بسيار  ــت و تنها بخش و گسترده اى اس

بيشترى در كشور داريم كه مورد شناسايى قرار  گرفته اند. 
مديركل دفتر موزه تاريخ طبيعى و ذخاير ژنتيك سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه چون 
كار شناسايى اين فسيل ها انجام شده اطالعات آنها در ليست بردارى و فهرست بردارى از گونه ها قابل 
ــايى كردن را ندارند، زيرا كارهاى مربوط به شناسايى  نمايش است، گفت: اين فسيل ها زحمت شناس

آنها انجام شده  است.
ــوى دكتر ابتكار، رييس سازمان حفاظت  مباركى در پايان با اشاره به اينكه روند انتقال فسيل ها از س
ــت مورد حمايت و پيگيرى هاى جدى قرار گرفت، گفت: هياتى از كارشناسان داخلى نيز  محيط زيس
براى انجام امور مربوط به انتقال نمونه ها از آمريكا تشكيل شده كه جلسه اول آن در اين هفته برگزار 

خواهد شد.

رهبر انقالب اسالمى سياست هاى كلى محيط زيست را ابالغ كردند ؛

ايجـاد نظام يكپـارچـه مـلى محيط زيست
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دريچه

ــه را مكلف به  ــركت هاى بيم ــدگان مجلس، ش نماين
پرداخت ديه به همه اشخاص ثالث كردند.

ــالمى در جلسه علنى  ــوراى اس  نمايندگان مجلس ش
پارلمان، بررسى جزئيات اليحه بيمه اجبارى خسارات 
وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل 
نقليه را ادامه داده و چند ماده از اين اليحه را به تصويب 

رساندند.
ــن اليحه مقرر كردند بيمه گر  وكالى ملت در ماده 9 اي
ملزم به جبران خسارت هاى وارد شده به اشخاص ثالث 

مطابق مقررات اين قانون است.
ــوول آن به پرداخت  در صورتى كه در يك حادثه، مس
بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، 
بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدنى است، اعم 
ــك ديه كامل يا  ــازاد بر ديه، كمتر از ي از اينكه مبلغ م

بيشتر از آن باشد.
بهارستان نشينان با 169 رأى موافق، 5 رأى مخالف و 5 
رأى ممتنع از 217 نماينده حاضر در صحن علنى ماده 

9 را به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 10 اين اليحه بيمه گر 
را مكلف كردند در ايفاى تعهدات مندرج در اين قانون 
خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و 

دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند.
ــاى حكم پرداخت ديه،  مراجع قضايى موظفند در انش
ــه عنوان بيمه  ــه موضوع اين ماده را ب مبلغ مازاد بر دي

حوادث درج كنند.

ــق، 3 رأى مخالف و 12  اين ماده نيز با 155 رأى مواف
ــده حاضر در صحن علنى، به  رأى ممتنع از 217 نماين

تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس در ادامه اين جلسه با تصويب ماده 11 
اين اليحه مقرر كردند درج هرگونه شرط در بيمه نامه 
كه براى بيمه گذار يا زيان ديده مزاياى كمتر از مزاياى 
ــرط تعليق  ــون مقرر كند يا درج ش مندرج در اين قان
تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوى، باطل و بالاثر 

است. بطالن شرط، سبب بطالن بيمه نامه نمى شود.
ــط  ــذ هرگونه رضايت نامه از زيان ده توس همچنين اخ
بيمه گر و صندوق مبنى بر رضايت به پرداخت خسارت 
كمتر از مزاياى مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين 

رضايت نامه اى بالاثر است.
وكالى ملت با 161 رأى موافق، 2 رأى مخالف و 6 رأى 
ممتنع از 215 نماينده حاضر در صحن علنى، ماده 11 

اين اليحه را به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در صورتى كه مسبب حادثه 
ــخص ثالث متوفى باشد، از خسارت  از وراث قانونى ش

بدنى ارث نمى برد.
ــبب حادثه از وراث قانونى متوفى باشد از خسارت  مس

بدنى ارث نمى برد
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
در ادامه نشست علنى پارلمان، در جريان بررسى اليحه 
ــووليت مدنى دارندگان وسيله نقليه  بيمه اجبارى مس
موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث، مواد ديگرى از 

اين قانون را تصويب كردند.
براساس مصوبه مجلس، در ماده 13 اليحه مذكور مقرر 
شد در مواردى كه مسبب حادثه از وراث قانونى شخص 
ثالث متوفى باشد از خسارت بدنى ارث نمى برد و تمام 
ــاير وراث قانونى متوفى پرداخت  ــارت بدنى به س خس

مى شود.
بهارستان نشينان در ادامه ماده 14 اين اليحه را تصويب 
ــس، بيمه گر يا  ــب اين مصوبه مجل كردند كه به موج
ــارت بدنى  ــدند خس ــب مورد مكلف ش صندوق حس
ــوم االداء و  ــخص ثالث را به قيمت ي تعلق گرفته به ش
ــررات مربوط  ــاير قوانين و مق با رعايت اين قانون و س

پرداخت كنند.
ــه به زيان ده  ــارت بدنى ك بيمه گر در صورتى كه خس
ــدرج در ماده  ــتر از تعهد وى من ــوده بيش پرداخت نم
ــبت به مازاد پرداختى،  8 اين قانون باشد، مى تواند نس
ــت صندوق در  ــا در صورت موافق ــدوق رجوع ي به صن
ــروط بر اينكه  ــاب هاى فى مابين منظور كند مش حس
ــب به تأخير  ــت ديه منتس ــل پرداخت باب افزايش قاب

بيمه گر نباشد.
ــارت  ــد در صورتى كه خس در تبصره اين ماده مقرر ش
بدنى زيان ده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده 
8 اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بالفاصله 
مراتب مذكور و همه مستندات پرونده مربوط را از طريق 
سامانه الكترونيك موضوع ماده 56 به صندوق و بيمه 

مركزى اطالع دهد.

ــمايل كانون خانواده ها اين روزها اندك اندك در حال تغيير  شكل و ش
ــهرى اكنون كمتر كانونى براى گفت وگوهاى  ــت. خانواده هاى ش اس

صميمانه و درد دل هاى صادقانه و نصايح مشفقانه دارند.
 تصوير خانواده هاى مجازى در فضاى مجازى

ديالوگ هاى خانوادگى به دليل جايگزينى فضاى مجازى در حال رنگ 
ــمند تلفن همراه با صفحات، گروه ها،  باختن است و گوشى هاى هوش
ــان چندانى براى  ــدد و پرجاذبه مجازى، زم ــا و بازى هاى متع كانال ه

كودكان، نوجوانان، جوانان و حتى مادران و پدران باقى نمى گذارد.
موضوع ورود گوشى هاى هوشمند تلفن همراه به محيط هاى خانواده، 
تنها مختص خانه نيست. در مهمانى ها، اتومبيل، سفر، گشت و گذارهاى 
خانوادگى هم موبايل ها رقيب بسيار بزرگى براى ارتباطات خانوادگى 

شده اند.
ــبكه هاى اجتماعى و نرم افزارها و اپليكيشن هاى  در سال هاى اخير ش
ارتباطى آنچنان رواج يافته  كه براى كاربران خود امكان ارتباط بيشتر 
ــان تر را با گروه هاى مورد نظر كاربر فراهم و دايره روابط مجازى را  و آس

بزرگ تر كرده است.
چندى پيش رييس انجمن مددكارى اجتماعى ايران اعالم كرد كه طبق 
پژوهش هاى انجام شده، ميانگين صحبت اعضاى خانواده هاى ايرانى با 

يكديگر در مدت شبانه روز به 15 دقيقه رسيده  است.
با اين حساب، اگر اين شرايط به همين ترتيب ادامه پيدا كند، نسل آينده، 
ــلى خواهد بود كه در فضايى خالى از ارتباط كالمى با خانواده رشد  نس
كرده و شكل گرفته است؛ نسلى كه از مهارت هاى بيانى، در ابراز محبت 
و عالقه و برقرارى ارتباط با ديگران كم بهره است و از اين نظر با خأل هاى 
بسيارى مواجه است. اين روزها يك بازى شبكه اى آنالين كه در محيط 
ــكال فضاى مجازى،  ــن موبايل تعريف شده، بيش از ديگر اش اپليكيش
ــه خود اختصاص ــور ما ب وقت كوچك و بزرگ و پير و جوان را در كش

 مى دهد.
نتايج يك پژوهش بين المللى نشان داده است كه استفاده زياد از فضاى 

مجازى با پيوند ضعيف اجتماعى مرتبط است.
ــتفاده مى كنند، به طور قابل  برعكس، كاربرانى كه از اينترنت كمتر اس

مالحظه اى با والدين و دوستان شان ارتباط بيشترى دارند.
همه اينها براى آن است كه بگوييم بياييد حاال، در اين موقعيت خاص كه 
قطعا مقطعى از يك تحول اجتماعى در جامعه ماست، ما والدين نسبت 
به نقشى كه به عهده داريم، به درستى عمل كنيم تا فردا، نسل آينده كه 
كودكان امروز ما هستند، در تحليل هاى شان به خاطر كوتاهى هايى كه 

مرتكب شده ايم، شماتت مان نكنند.
ــل به  عنوان  ــد تبلت و موباي ــت از خري ــا جايى كه ممكن  اس بياييد ت

اسبا ب بازى براى كودكان دبستانى مان خوددارى كنيم.
ــايل ديجيتالى مانند تبلت و گوشى تلفن  باور كنيم كه استفاده از وس
همراه يا رايانه اعتيادآور بوده و كودكان و نوجوانان را به پرخاشگرى در 

رفتار نسبت به اطرافيان شان مبتال مى كند.
استفاده از تلفن همراه و تبلت را در خانه محدود كنيم و براى بچه هاى 
ــم تا به جاى  ــه و دمنه بخواني ــاهنامه و كليل ــتان، ش كوچك مان گلس
آموزه هاى بيگانه فرهنگ غربى، ارزش هاى ايرانىـ  اسالمى مان را به نسل 
آينده منتقل كنيم.بياييم با گذراندن اوقات بيشترى با فرزندان در فضاى 
بيرون از خانه كارى كنيم كه فرزندان ما از نظر عاطفى، احساس خالء 

نكنند و جهت جبران اين كمبود به فضاى مجازى پناه نبرند.

خانواده هاى مجازى
 در فضاى مجازى

در سال هاى اخير و با توجه به كاهش ميل و عالقه جوانان 
به ازدواج، دولت و مسووالن در تالش هستند تا با واگذارى 
فرصت هاى متنوع و انديشيدن تمهيدات گوناگون، رغبت 

آن ها را در انجام اين امر خير تسريع ببخشند.
در اين ميان تخصيص بيمه ازدواج نيز از جمله اين تمهيدات 
ــت. صندوق هاى بيمه اى نيز تالش مى كنند تا خدمات  اس
خود را فقط به تامين بخشى از هزينه هاى درمانى محدود 
ــالوه بر اين  ــاى بيمه اى ع ــران نيز صندوق ه نكنند در اي
هزينه ها، كمك هزينه ازدواج را نيز به بيمه شدگان تحت 
ــويق  ــش خود ارائه مى كنند تا گامى موثر جهت تش پوش

جوانان به تشكيل خانواده برداشته باشند.
در همين راستا على ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
ــوى مقام  ــت هاى جمعيتى  ابالغى از س ــراى سياس در اج
ــازمان ها و  ــاى س معظم رهبرى خطاب به معاونان و روس
ــنامه اى را صادر  موسسات وابسته به اين وزارتخانه، بخش
ــنامه براى عملياتى كردن  كرد كه 15مورد را در اين بخش
سياست هاى جمعيتى نام برده است و اكنون با توجه به اين 
سياست كالن، مبنى بر افزايش جمعيت و حمايت از ازدواج 
جوانان، احتمال افزايش مبلغ كمك هزينه ازدواج از سوى 

سازمان تامين اجتماعى به گوش مى رسد.

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى در اين رابطه 
مى گويد: پرداخت كمك هزينه اجتماعى، در رديف قوانين 
ــازمان قرار دارد و هر گونه تغيير در اين امر نيازمند  اين س

تغيير و اصالح قانون است.
ــه ازدواج  ــرايط بيم ــوص ش ــن زدا در خص محمدحس
ــال قبل از تاريخ  ــت: اگر هر بيمه شده طى 5س اظهارداش
ازدواج، حداقل به مدت 720روز سابقه كار داشته و حق بيمه 
ــتمر پرداخت كرده باشد، مى تواند  اين مدت را به طور مس

كمك هزينه ازدواج را دريافت كند.
ــت كه ازدواج اول بودن و ازدواج دائم  البته الزم به ذكر اس

بيمه شده از جمله ديگر شرايط الزم در اين حوزه هستند.
همچنين ميزان اين كمك هزينه برابر يا يك ماه متوسط 
ــت كه پرداخت اين مبلغ  حقوق يا دستمزد بيمه شده اس
ــت و حتى اگر زن و شوهر هر دو داراى شرايط   بالعوض اس
دريافت كمك هزينه باشند، به هر   دوى آن ها تعلق مى گيرد.
ــى افزود: هم  ــازمان تامين اجتماع معاون فنى و درآمد س
اكنون محدوديت اعتبارى براى پرداخت اين كمك هزينه 
ــه ادارات تامين اجتماعى و  نداريم و افراد پس از مراجعه ب
ــك روز دريافت  ــن مبلغ را در مدت ي ارائه مدارك الزم اي

مى كنند.

ــازمان بهزيستى كشور گفت:  معاون امور توانبخشى س
اليحه اصالح قانون حمايت از حقوق معلوالن به مجلس 
ــده است و  ــال و اعالم وصول ش ــالمى ارس شوراى اس
اميدواريم تا پايان دوره مجلس نهم اين اليحه به تصويب 

برسد.
ــم دومين دوره مسابقات  ــين نحوى نژاد در مراس حس
ــه در مركز  ــراد داراى معلوليت ك ــژه اف ملى مهارت وي
ــهيد خدايى كرج برگزار شد،  آموزش فنى و حرفه اى ش
گفت: بحث هاى مربوط به بودجه، تدوين برنامه ششم 
و انتخابات پيش رو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى را 
به يك رشته مباحث درگير كرده است كه البته برگزارى 
ــبختانه  چنين برنامه هايى را نيز متاثر مى كند اما خوش

اين مسابقات برگزار شد.
ــكالت  ــوالن با تنگناها و مش ــزود: در بخش  معل وى اف
ــتيم كه اين مشكالت در راستاى  عديده اى رو به رو هس

حقوق معلوالن نيز وجود دارد.
ــور ضمن ابراز  ــتى كش ــى بهزيس معاون امور توانبخش
ــى و  ــى از اينكه امكان عمومى، تفريحى، آموزش ناراحت
ــده اى براى حضور همه جانبه  فرهنگى مناسب سازى ش
ــاركت معلوالن در جامعه وجود ندارد، تاكيد كرد:  و مش

ــتفاده از اين فضا توسط معلوالن بايد  بنابراين براى اس
تالش هاى مضاعفى انجام شود.

ــتور وى به  ــس جمهور و دس ــژاد به مصوبه رئي نحوى ن
ــتگاه هاى اجرايى در خصوص معلولين اشاره كرد و  دس
گفت: در اين مصوبه دستورات خوبى در رابطه با آموزش 
ــب سازى و مهارت  رايگان افراد داراى معلوليت، مناس
ــته از افراد و مباحث مربوط به  ــغل اين دس مرتبط با ش

پيشگيرى، بهداشت و درمان ارائه شده است.
ــادى از مطالبات  ــه بخش زي ــوول با بيان اينك اين مس
معلوالن در قالب اليحه اصالحيه قانون حمايت از حقوق 
ــوراى اسالمى ارائه  معلوالن توسط دولت به مجلس ش
ــال كميسيون  ــهريور ماه امس ــت، افزود: در ش شده اس
ــت و اميدواريم تا  ــترك اين اليحه تشكيل شده اس مش

پايان دوره مجلس نهم به تصويب برسد.
ــد 1000 درصدى مستمرى  نحوى نژاد در پايان به رش
برخى از معلوالن در صورت تصويب اين اليحه اشاره كرد 
و گفت: معلوالنى كه شدت معلوليت آنها در طبقه بندى 
ــتند حداقل  ــديد قرار دارد طبق اين اليحه قادر هس ش
ــتمرى آن ها  ــتمزد را دريافت كنند و به نوعى مس دس

حدود 1000 درصد رشد پيدا مى كند.

اليحه اصالح قانون حمايت از حقوق معلوالن در انتظار تصويباعطاى هديه ازدواج به بيمه شدگان تامين اجتماعى

محمد ثقفى، صاحب كارخانه تشك و مبل سازى به گفته خودش از 
9 سالگى سيگار كشيده و از 12 سالگى تجربه مصرف ترياك داشته و 
از سال 80 تا 88 هم به طور مداوم شيشه مصرف كرده است اما امروز 

يك كارخانه دار موفق است.
ــى از دام آن  ــى فايده و درنهايت رهاي  اعتياد، ترك هاى مكرر اما ب
ــكان دارد براى  ــت كه ام ــت دور و دراز و البته تكرارى اى اس حكاي
بسيارى از آدم ها رخ بدهد. اما اين حكايتى كه ما به سراغش رفتيم 
ــا تمام فكر و  ــال ه ــد. مردى كه س كمى متفاوت تر به نظر مى رس
ذكرش مصرف مواد مخدر بوده حاال بعد از 6 سال ترك كامل صاحب 
ــده است. اين اتفاق  دو كارخانه بزرگ تشك سازى و مبل سازى ش
يك بخش از ماجراست. بخش مهم تر آن كه باعث شده تفاوت او با 
بقيه كمى محسوس تر باشد اين است كه حدود 90 درصد از 150 
كارگرى كه در اين كارخانه ها كار مى كنند معتاد بودند. يعنى كسانى 
كه داستان شان بى شباهت با او نيست. همين كارشان موجب شده 

تا جنس كارآفرينى شان با آنچه كه از قبل ديده ايم متفاوت باشد.
ــان را بيش از تالش و  ــتند كه رونق كسب و كارش آن ها كسانى هس
پشت كار خودشان مديون نوع نگاه به آدم هاى پيرامون شان هستند. 
محمد ثقفى، صاحب كارخانه تشك و مبل سازى رويال از سال 88 
ــا يك معجزه موفق ــت. در نهايت ب ديگر لب به مواد مخدر نزده اس
 مى شود اعتياد را ترك كند. اين معجزه را هم مى تواند مديون دعاى 

ــد. براى اينكه بهتر با داستان  ــر و فرزندانش باش مادر، برادر، همس
خانواده ثقفى آشنا شويد مى توانيد از زبان خود او ماجرا را بخوانيد. 

ماجرايى كه خودش از آن با عنوان تولد بيدارى ياد مى كند.
ــه خانوادگى ثقفى ها  سرگذشت محمد ثقفى شنيدنى است. ريش
به يكى از روستاهاى آمل مربوط مى شود. على اصغر، پدر محمد از 
سال ها قبل براى كار بهتر راهى تهران مى شود به استخدام شهربانى 
درمى آيد و بعد از بازنشستگى بار ديگر به زادگاهش برمى گردد. اما 
ــقت هاى زيادى را به دوش  او در همين مدت زمان سختى ها و مش
كشيدكه بعدها به دليل مشكالت مالى و فشار زندگى مجبور شدند 

خانه را بفروشند.
پدر محمد شش فرزند داشت. سه پسر و سه دخترى كه در اين مدت 
بزرگ شده و دخترها جهيزيه مى خواستند و پسرها سرمايه اى براى 

شروع كار نياز داشتند.
9 سالگى سيگار كشيدم و 12 سالگى ترياك

سفرى كه سرنوشت او را به كلى عوض كرد و مى گويد: «از زمانى كه 
ــتم بزرگ باشم و به همين دليل  به ياد دارم و بچه بودم دوست داش
با بزرگ تر از خودم هميشه مى گشتم. 9 سالم بود كه اولين تجربه 
ــتم. مادرم يك قلكى داشت كه در آن سكه ها  مصرف سيگار را داش
را جمع مى كرد تا وقتى جعفر، برادرم سربازى اش تمام شد برايش 
ــكافته بودم و از زير آن پول بيرون  گوسفند بكشد. من ته قلك را ش

مى كشيدم. يك بخشى از آن را سيگار مى گرفتم و بخش ديگرش را 
سرمايه قمارم كرده بودم. پولى كه مى بردم يك بخشى اش را داخل 
قلك مى ريختم و باقى را باز سرمايه قمار مى كردم. چند سال گذشت 

تا اينكه 12-13 سالم شد.
يك پسردايى داشتم او 15-16 سال از من بزرگ تر بود. در آن زمان 
مسافر دربستى داشت. مسير هم جايى بود كه زمستان يك متر برف 
مى باريد. من هم براى اينكه پسردايى ام تنها نباشد با آنها همراه شدم. 
اين يك سفر ناگهانى و سرنوشت ساز براى من بود. برف شديدى باريد 
و از سرما جانى براى مان نمانده بود. آنها براى اينكه بتوانند سرما را تاب 
بياورند شروع كردند به ترياك كشيدن. ديدم كه آنها ديگر سردشان 
ــردت نشود چند پوك  نيست. به من هم گفتند توام مى خواهى س
بكش. 4-5 پوك كه كشيدم ديدم چه حال خوبى دارم و متوجه شدم 

اين همان چيزى است كه تا االن دنبالش مى گشتم.»
همين تجربه كافى بود تا او را به دام اعتياد بيندازد به طورى كه تا به 
تهران رسيد براى خريد ترياك اقدام كرد «رسيدم تهران رفتم ترياك 
خريدم. وقتى مى خواستم بخرم به من نمى دادند و مى گفتند سنم 
كم است. من هم به دروغ مى گفتم براى پدرم مى خواهم و مى رفتم 
در سرخه حصار مى كشيدم. از همان روز اول من عملى شدم. شايد 
يك نفر بعد از مدتى مصرف معتاد شود اما من از همان روز اول معتاد 
شدم. چون به من آرامش مى داد. از آن به بعد بود كه رفتارم هم كمى 
ــن آرامش ظاهرى  ــده بود؛ اما غافل از اينكه در پس اي معقول تر ش
طوفانى در راه بود. خيلى زود آرامش روزهاى نخست جاى خودش را 
با خمارى و نياز هميشگى به موادمخدر عوض كرد. در همان دوران 
با وجود آنكه من دانش آموز مقطع راهنمايى بودم اما هر كارى از من 
با آن سن و سال سر مى زد و با وجود آنكه باهوش بودم اما اصال درس 

نمى خواندم. دائما از مدرسه فرار مى كردم.»
پدرم وقتى فهميد چهاربار پشت سرهم سكته كرد

ــت كه تالش  ــانى اس ــرادر بزرگ تر محمد از جمله كس «جعفر» ب
بسيار در ترك اعتياد او كرد و هيچ وقت در بدترين شرايط او را تنها 
نگذاشت. او از دوران كودكى محمد مى گويد: «محمد در دورانى كه 
ــه مى رفت همه را حتى مدير مدرسه را هم به ستوه آورده  به مدرس
ــه محمد، مدير قدر و قوى اى بود. اما  ــت مدير مدرس بود. يادم هس
نمى توانست از پس محمد بربيايد. يك بار همين مدير از دستش به 
شدن عصبانى شده بود و او را آنقدر زد كه محمد بى هوش شد و او را 
ــى را نزند.  داخل موتورخانه انداخت. روزى نبود كه دعوا نكند و كس
ــو زده بود طرف كم مانده بود بميرد.  يك بار يك نفر را بدجور با چاق

4ماه در زندان قصر حبس كشيد.»
او آنقدر شينطت كرد تا اينكه در نهايت درس را رها كرده و در كارگاه 
تشك دوزى عمويش مشغول به كار شد. محمد مى گويد: «در خانواده 
ــد برادرم جعفر بود. هميشه  ــى كه متوجه اعتياد من ش اولين كس
مراقب من بود اما هيچ وقت اعتياد من را به روى خودم نمى آورد. به 
ــت تغيير مى كرد. مادرم آرامى ديگر چهره ام هم بر اثر مصرف داش

 نمى خواست باور كند كه من معتاد شده ام. پدرم هم وقتى متوجه 
ــكته كرد.»زهرا، همسر محمد درباره  شد چهار بار پشت سرهم س
ــت  عالقه اش به محمد مى گويد:  «در ابتدا من اصال محمد را دوس
نداشتم. اما رفته رفته كه شناختم به او بيشتر شد به او وابسته شدم و 
احساس كردم محمد از آن جنس مردهايى است كه ماندگار هستند. 
ــختى هاى  ــتادم. هرچند دراين ميان س به همين دليل پاى او ايس

زيادى را هم تاب آوردم.»
مصـرف شيشـه بـه مـن وام هـاى بالعـوض امـا بـا 

بهره هاى سنگين داد
بعد از آنكه محمد ازدواج كرد، جعفر كه كارگاه كوچكى راه انداخته 

بود از برادرش خواست پيش او كار كند. محمد مى گويد: «با وجود 
آنكه در كارگاه برادرم مشغول به كار شدم اما هنوز تصميم جدى براى 
ترك نداشتم. براى همين دنبال راهى بودم تا ظاهرم را حفظ كنم. در 
اوايل ترياك را مى خوردم. بعد از مدتى به من گفتند مواد جديدى 
آمده است كه نه عمل دارد و نه اعتياد. شيشه اينطور به من معرفى 
شد. سال 80 بود كه وارد اعتياد به شيشه شدم. همان بار اول كه آن 
را مصرف كردم از فردايش به آن اعتياد پيدا كردم. اصال اينطور نبود 
كه هفته اى يك بار ماهى يك بار بخواهم بكشم. چون وقتى مصرف 

مى كردم حسم اين بود كه چيزى كم ندارم.»
محمد بارها تالش كرد مواد مخدر را ترك كند اما نتوانست. «خيلى 
چيزهايم را به دليل مصرف موادمخدر از دست دادم. در اوج مصرف 
شيشه من 2 روز 3 روز به روش هاى مختلف ترك كردم. حتى 9 بار 
سم زدايى كردم. بار آخر كه براى سم زدايى رفتم دكتر گفت معلوم 
نيست بدنت جواب بدهد. اين ترك كردن ها هيچ تاثيرى روى بدن 
من نداشت. من همه چيز را براى ترك امتحان كرده بودم. قرص هايى 
ــاد پيدا كرده بودم.»  براى ترك مى خوردم، حتى به همان هم اعتي
ــا او را خوابانديم. زن  حتى برادرش هم در اين باره مى گويد: «باره
و بچه اش را پشتيبانى مى كردم. خانمش خيلى زن صبورى است. 
ــر خوبى ــانس خوبى كه مى آورند خداوند به آنها همس معتادها ش
 مى دهد. 90 درصد بچه هايى كه اعتياد دارند خانواده خوبى دارند.»

دوستش داشتم اما تركش كردم
زهرا، همسر محمد يكى از مهم ترين داليلى كه توانست سال هاى 
دشوار اعتياد همسرش را تاب بياورد را وجود برادر شوهرش مى داند 
و مى گويد: «برادر شوهرم از من و بچه هايم خيلى خوب حمايت كرد 
و حرف هايى به من زد كه بيشتر به دليل همان حرف ها بود كه من را 
نگه مى داشت. او من را هميشه دعوت به صبر مى كرد. اما ديگر بعد 
از چند سال من محمد را ترك كردم و به خانه مادرش رفتم.» محمد 
از زمان ترك همسرش مى گويد: «وقتى همسرم تركم كرد من هم 
آن زمان در تهرانپارس درگير شده و فرارى بودم. به همين دليل در 
چهاردانگه يك خانه گرفتم كه تنها يك تشك، تلويزيون و اجاق گاز 
داشت. جيبم را هم پر پول مى كردم و فكر مى كردم اين پول پشت و 

پناهم است. در اصل كارتن خواب در خانه بودم.»
برادرم هيچ وقت به من نگفت معتاد

ــر به راه كند روش خاص خودش را  جعفر براى اينكه برادرش را س
داشت كه همين روش هم در ترك او بى تاثير نبود «آدم معتاد، آدم 
ــت. چون تمام وجودش را اعتياد گرفته است.  نصيحت پذيرى نيس
يعنى طورى نيست كه بشود او را زد يا بست. به هر حال اثرى ندارد. 
چون يك آدم معتاد ممكن است گوشواره دخترش، دوچرخه پسرش 
ــار و عمل به او  ــد و پول آن را خرج عملش كند. بايد با رفت را بفروش
فهماند كه كارش اشتباه است. اين اثبات نيز نياز به زمان دارد. در آن 
زمان ها شايد باز هم مصرف كند و غرق شود؛ اما مى دانى كه هميشه 

دستت توى دستش است و نمى گذارى پايين تر برود.»
محمد نيز درباره برادرش مى گويد: «جعفر اگر مى خواست كارگاه 
بيايد از 2 ساعت قبل زنگ مى زد و مى گفت من دارم مى آيم. وقتى 
ــد. آنقدر سر و صدا مى كرد تا ما  هم مى آمد از ماشين پياده نمى ش
ــم موادمخدر را  جمع و جور كنيم و او تا روزى كه من ترك كنم اس
ــا هيچ وقت نمى گفت من  به روى من نياورد. همه جا كنارم بود ام

معتادم.»
ــى گويد: «  ــرك به كمپ رفت م ــن بارى كه براى ت محمد از آخري
ــن را خواباندند. قرص  ــم. در آنجا 5 روز م به كمپ رفتم تا ترك كن
خواب آور مى دادند كه بيدار نشوم. بعد از 5 روز كه بيدار شدم با خودم 
گفتم اينجا چه كار مى كنم؟ چون به عنوان معتاد پرخطر من را مى 

شناختند اتاق شخصى داشتم. رفتم پيش مسوول كمپ گفتم مى 
خواهم بروم، نگذاشتند. داشتم نقشه فرار مى كشيدم كه ديدم بچه 
خواهرم با موتور دم در ايستاده و برايم خوراكى آورده. صدايش كردم و 
دويدم به سمت موتور؛ پابرهنه و با شلوارك از كمپ فرار كردم. ماشينم 
را برداشتم، مواد خريدم و مصرف كردم. آنقدر هم ولع داشتم كه اضافه 
تر هم گرفته بودم. سمت كمپ رفتم. صاحب كمپ را ديدم و همان 
زمان به من گفت مصرف كردى؟ اين حرفش براى من خيلى سنگين 
بود. موادى كه در جيبم بود را برداشتم و بسته اش را در مقابلش پاره 

كردم و مواد را بيرون پاشيدم. گفتم من ديگر مواد مصرف نمى كنم.
يكى از دوستانم گفت بليط گرفتم برويم مشهد.. با هم رفتيم. به هيچ 
عنوان نيت توبه نداشتم. به همين دليل پايم نمى كشيد به حرم بروم. 
وقتى رفتم زيارت، داخل حرم نمى دانم چه اتفاقى براى من افتاد. كال 
دگرگون شدم. بعد از آن زمان احساس مى كنم هر روز مواد مصرف 
ــرف مواد برايم نمانده. نمى دانم  كرده ام. يعنى ديگر جايى براى مص
ــاد؛ نمى دانم. وقتى از  امام رضا چه كار كرد؟ چه اتفاقى براى من افت
مشهد برگشتيم هم، پدرم با من صحبت كرد. گفت مادرت ُمرد من 
گريه نكردم اما تو كمر من را شكستى. در آنجا بود كه ديگر تلنگر نهايى 
را خوردم. من را به روستاى مان بردند. همان جايى كه براى اولين بار 
موادمخدر مصرف كردم. پدرم گفت چند روز آنجا بمان. از آن به بعد 
بود كه ديگر مواد مصرف نكردم. روزى كه ترك كردم پنجاه و دو ،سه 
كيلو بودم. هيچ چيزى براى از دست دادن نداشتم. دوست ندارم آن 
روزها را كسى ببيند. احساس مى كنم درد من، درد بى خدايى بود. 
خدا را گم كرده بودم و بلد هم نبودم پيدايش كنم. اما االن حالم خيلى 
خوب است. نمى دانم چه شد كه دفعتا ترك كردم. به خاطر همسرم؟ 
بچه هايم؟ دعاى برادرم؟ فوت مادرم؟ نمى دانم كدام يك انگيزه من 
براى ترك شد. مى دانم وقتى به اين نقطه رسيدم همه چيز تمام شد. 
به هر حال تالش خانواده ام هم بى ثمر نبود. آنها من را رها نكردند و از 

هر راهى مى شد براى كمك به من انجام مى دادند.»
كارگرهايى كه روزى مانند محمد بودند

بعد از ترك بود كه محمد ثقفى وارد زندگى نو و جديدى شد. گسترش 
ــول او در زندگى  ــزرگ ترين تح ــرادرش اولين و ب كارگاه كوچك ب
ــتر از قبل با  ــن بالفاصله بعد از ترك خودم را بيش دوباره اش بود «م
ــعه دادم. خيلى زود هم  كار مشغول كردم. كارگاه كوچكمان را توس
گسترش پيدا كرد. 10-15 كارگر تبديل به 150 كارگر شد. در كمتر 
از دو سال محصول اين كارگاه تبديل به يكى از برندهاى معتبر كشور 

شد. يك خط توليد مبل هم به راه انداختيم.»
ــه ها در نوع  ــاير كارخان وجه متمايز كارخانه محمد و برادرش با س
كارگرهايش است «بيش از 90 درصد كارگران اين كارخانه كسانى 
هستند كه پيشنيه اى شبيه به من داشتند. كسانى كه اعتياد آنها را 
به انتهاى خط رسانده بود. اين كار را كردم چون هم درد من هستند. 
ــت كه نگاه من به اين افراد  اما اين همه ماجرا نيست. حقيقت آن اس
ــام معتادها،  ــت. چون تم ــگاه عمومى جامعه متفاوت اس كامال با ن
ــتند. غيرتى كه آنها دارند  آدم هاى سينه سوخته و كار درست هس

خيلى هاى ديگر ندارند.
ــاد راه ــا اعتي ــم. ام ــا بزن ــه آنه ــد ب ــر تايي ــم ُمه ــى خواه نم
 بى بازگشت نيست. من به اين آدم ها اعتماد كردم آنها هم وقتى ديدند 
مورد توجه هستند ترك كردند. يعنى هر كس پايش به اين كارخانه باز 

شده براى هميشه با اعتياد خداحافظى كرده است.»
محمد ثقفى در حال حاضر 6 سال مى شود موادمخدر را به طور كامل 
ترك كرده است و با پشتكار هر چه تمام تر دارد چرخ دو كارخانه را به 
كمك برادرش مى چرخاند و زندگى آرام و خوبى با همسرش زهرا و 

سه دخترش دارد. اين روزها حال او خوب است، خيلى خوب!

خبر 

روايت معتادى كه كارخانه دار شد!

شركت هاى بيمه مكلف به پرداخت ديه 
به همه اشخاص ثالث شدند
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ــينماگران داخلى عليه فيلم فاخر  ــكوك برخى س ــال نامه مش در پى ارس
ــار و پخش  ــانه خبرى بين المللى از انتش ــول اهللا(ص)»،دو رس «محمدرس

مصاحبه با مجيد مجيدى كارگردان اين فيلم خوددارى كرده اند.
ــمند  ــران» عليه فيلم ارزش ــتقل اي ــينماگران مس ــا امضاى «س نامه اى ب
ــانه هاى  ــينمايى و نيز رس ــنواره هاى س ــول اهللا(ص)» به جش «محمدرس
ــا امضاى  ــش نامه اى ب ــت.چندى پي ــده اس ــال ش خبرى بين المللى ارس
ــات و نهادهاى رسانه اى  ــينماگران مستقل ايران به موسس فيلم سازان و س
ــطح جهان ارسال شده  ــينمايى در س ــنواره هاى س و برگزاركنندگان جش
ــول اهللا(ص)-نماينده معرفى  ــينمايى محمد رس ــت كه در آن فيلم س اس
ــينماى ايران  ــكار -فيلمى غيرمرتبط با بدنه س ــده ايران به آكادمى اس ش
ــن زمينه  ــع آگاه در اي ــت.يك منب ــده اس ــى حاكميتى خوانده ش و فيلم
ــينمايى  ــن نامه فيلم س ــت:در اي ــن نامه گف ــه جزئيات اي ــاره ب بدون اش
ــده و درخواست  ــول اهللا به عنوان يك فيلم حاكميتى معرفى ش محمد رس
ــانه هاى بزرگ خبرى جهان و همچنين برگزاركنندگان  شده است كه رس
ــينمايى جهان  ــن پروژه س ــينمايى به عظيم تري ــنواره ها و جوايز س جش
ــت كه ــده اس ــت ش ــه به صراحت درخواس ــد. در اين نام ــالم نپردازن اس
 اين محصول سينمايى، بايكوت شود.در پى ارسال اين نامه، دو رسانه بزرگ از 
انتشار و پخش مصاحبه با مجيد مجيدى كارگردان اين فيلم خوددارى كرده 
و برخى ديگر از رسانه ها كه درخواست انجام گفتگو با اين چهره سينمايى را 
داشته اند دعوت خود را پس گرفته اند.بنا به اين گزارش، پس از پيگيرى هاى 
انجام شده از سوى چند كارگردان كه به البى با افراد و چهره هاى سرشناس 
سينمايى جهانى پرداخته اند،هويت برخى از نويسندگان اين نامه مشخص 
ــتن اسم و نشانى از  ــت كه نامه مزبور بدون داش شده است.اين در حالى اس
نويسندگان آن و صرفا به امضاى مبهم سينماگران مستقل ايران رسيده است.

نامه مشكوك سينماگران عليه فيلم 
محمدرسول اهللا

آيت اهللا فاطمى نيا درباره جورج جرداق گفت: اين نويسنده 
ــور لبنان، با خواندن كتاب نهج البالغه  مسيحى اهل كش
ــد و عمر خود را صرف  ــيفته امام على(ع) ش عاشق و ش

خدمت به آن امام كرد.
ــكوه نهج البالغه» اثر جورج  مراسم رونمايى از كتاب «ش
ــور آيت اهللا  ــان با حض ــيحى لبن ــنده مس جرداق، نويس
فاطمى نيا، آيت اهللا كاظمى در يادمان شهداى هفتم تير 
ــد.در اين مراسم حجت االسالم  «سرچشمه» برگزار ش
ــال فرهنگى و  ــلمين دكتر محمدرضا زائرى، فع والمس
ــهداى هفتم تير، طى سخنانى  مدير مجموعه يادمان ش
ــبت به  ــروان اديان ديگر نس ــيحيان و پي ــه ارادت مس ب
ــاره كرد و گفت:  حضرت اميرالمومنين امام على(ع) اش
ــخصيت و زندگى حضرت  ــرداق درباره ش آثار جورج ج
اميرالمومنين(ع) در شرايطى منتشر شد كه فضاى غالب 
در جامعه، فضاى ناكامى گرايش هاى دينى بود. بنابراين 
شايد يكى از داليلى كه مى تواند علت اقبال مسيحيان به 

اين گونه آثار را تعبير كند، همين موضوع باشد.
ــيارى درباره ــده بس ــف نش ــان اينكه آثار كش وى با بي

ــلمان و غير  ــود دارد كه مولف غيرمس  امام على(ع) وج
ــيعه دارد، تصريح كرد: هنوز هم هر بار به كشور لبنان  ش
سفر مى كنم، با آثار تازه اى درباره شخصيت آن حضرت 
ــاعران غير مسلمان لبنانى مواجه مى  از نويسندگان و ش
شوم كه گاهى افراد گمنامى در مورد آن حضرت و قرآن 

كريم آثارى دارند.
ــر افزود: جورج  ــهداى هفتم تي مدير مجموعه يادمان ش
جرداق بيشتر از برادر خود، فؤاد جرداق، متاثر بوده كه از 
آثار او درباره حضرت اميرالمومنين(ع) جز يك قطعه باقى 
نمانده است. با وجود اينكه جورج جرداق تعريف مى كرد 
كه هر وقت اقوام و آشنايان جمع مى شدند، برادرم دنبال 

بهانه اى مى گشت كه از امام على(ع) صحبت كند.
حجت االسالم زائرى از آشنايى خود با شاعر و انديشمند 
ــرت اميرالمومينن(ع)  ــيحى ديگرى كه مدح حض مس

ــان، آثار  ــفر اخير به لبن ــرد و افزود: در س را گفته، ياد ك
عبدالمسيح محفوظ، شوهر خاله جورج جرداق، را پس از 
سال ها به دست آوردم. او كسى بود كه بعد از سال ها تالش 
مسووالن آموزش و پرورش بيروت را متقاعد كرد كه كتاب 

نهج البالغه را جزء كتب درسى ذكر كنند.
ــرد: جبران خليل جبران در  اين فعال فرهنگى تصريح ك
ــام على (ع) را  ــالم (ص) و ام امريكا تمثالى از پيغمبر اس
ــى كرده كه در موزه ها يافت نمى شود و اين ميكرو  نقاش
ــگاه امريكايى پيدا كردم. او حتى  فيلم اين اثر را در دانش
آثارى درباره پيامبر اسالم(ص) و حضرت اميرالمومنين(ع) 
ــور كه افراد  ــت. همان ط را پيدا كرده و ترجمه كرده اس
بسيارى از غيرمسلمانان كارهاى برجسته در اين زمينه 
ــت اهللا كاظمى طى  ــم نيز، آي ــه اين مراس دارند.در ادام
ــخنانى به زبان عربى مطالبى  راجع به ارادت و عالقه  س

غيرمسلمانان نسبت به امام على (ع) اظهار داشت.
محبتى كه چاره ساز نويسنده مسيحى شد

ــقانه جورج  همچنين آيت اهللا فاطمى نيا از رويكرد عاش
جرداق به عنوان يك نويسنده مسيحى نسبت به حضرت 
اميرالمومنين امام على(ع) ياد كرد و گفت: اين نويسنده 
ــور لبنان، با خواندن كتاب نهج البالغه  مسيحى اهل كش
ــد و عمر خود را صرف  ــيفته امام على(ع) ش عاشق و ش

خدمت به آن امام كرد.
وى گفت: عشق و ارادت غيرمسلمانان نسبت به حضرت 
اميرالمومنين(ع) انسان را به تفكر وا مى دارد كه اثر محبت 
آن حضرت اكسير و غنيمتى است كه زمينه كارهاى بزرگ 
را براى انسان فراهم مى كند. در واقع محبت بسيار مهم 
است هرچند كه كافى نيست، اما اكسير و غنيمتى است 
ــزرگ را فراهم مى كند. جورج  كه زمينه انجام كارهاى ب
جرداق نيز با اكسير محبت از اندوه و گرفتارى نجات پيدا 
كرد.آيت اهللا فاطمى نيا با بيان اينكه جورج جرداق با كتاب 
نهج البالغه به شيوه خاصى آشنا شد، گفت: او در آثارش 
اشاره كرده است كه زمانى در كنج خلوت در غصه ها غرق 

بودم. در مقابلش كتاب هايى قرار داشت و در همان حالت 
غم و اندوه يكى از كتاب ها را برداشت و ورق زد و مطالعه 
كرد. ناگهان احساس كرد اندوهش تمام شده و اين كتاب، 
همان نهج البالغه بوده كه جورج جرداق در طول عمرش 
چندين بار آن را بازخوانى كرد.وى افزود: كودك بودم كه 
روزى پدرم يكى از كتاب هاى جورج جرداق را با خود به 
خانه آورد، كمى از آن كتاب را خواند و گفت دقت كنيد كه 
اين مطالب را يك فرد مسيحى درباره امام على (ع) نوشته 
شده است. پس ما بايد كنجكاو باشيم و دقت كنيم كه او 
ــام معصوم (ع) ديد كه  چه چيزى در وجود مبارك آن ام

اين چنين عاشق او شد.
ــت هايى از سوى  فاطمى نيا در ادامه گفت: هميشه دس
ــالم در كار بوده كه سعى  ــمنان اهل بيت عليهم الس دش
مى كردند افرادى را كه به سمت آن بزرگان مى رفتند را 
از يادها ببرند. اما جورج جرداق به عنوان يك مسيحى كه 
در جمع مسيحيان ديگر زندگى مى كرد، آنقدر عاشقانه 

از امام على (ع) نوشت كه نتوانستند او را از يادها ببرند.
وى با بيان اينكه عالقه زيادى به كتاب شرح نهج البالغه 
شيخ محمد عبده دارم، گفت: پدرم اين كتاب را در زمانى 

خريد كه من كودك بودم. 
ــدم به  ــيفته آن ش از زمانى كه مقدمه عبده را خواندم ش
ــا از خواندن آن  ــرده ام ام ــا آن را مرور ك طورى كه باره
خسته نشده ام. مدت ها گمان مى كردم شايد شيعه بودنم 
موجب چنين عطشى در بازخوانى اين كتاب شده است، 
اما بعدها دانستم اين شور و اشتياق در ميان غيرشيعيان 

نيز وجود دارد. 
ــالم دين مقدس پرورى  ــته باشيم كه اس بايد دقت داش

نيست، بلكه دين انسان پرورى است و افرادى مانند عالمه 
طباطبايى و آيت اهللا العظمى بهجت (ره) در اسالم پرورش 
پيدا مى كنند.وى گفت: دشمنان اسالم و دولت امريكا چه 
راهى براى موحش نشان دادن چهره اسالم پيدا كرد؟ در 
حالى كه وقتى كودك و نوجوان غربى در خانه تلويزيون 
ــن مى كنند، مردانى را مى بينند كه با ريش هاى  را روش
بلند، خنجر در دست گرفته اند و مردم مظلوم را مى كشند. 
اين در حاليست كه اسالم، دين مالطفت و مهربانى است 

و پيامبر اسالم (ص) رحمت براى جهانيان بوده و هست.
ــلمانان حقيقى همان افرادى هستند كه  وى افزود: مس
ــهم عفيفه و حاجاتهم  درباره شان گفته شده كه «انفس
ــق و خويى مرحوم آيت اهللا  خفيفه» و مصداق چنين خل
ــخصى  العظمى بهجت (ره) بود. به عنوان مثال روزى ش
ــتم آيا  ــان عرض كرد كه به مكه مكرمه عازم هس به ايش
ــما امرى داريد كه انجام بدهم؟ و آيت اهللا بهجت (ره)  ش
ــخ با كمى مكث و تامل فرمودند كه اگر براى تان  در پاس
زحمت نبود و اگر راحت بوديد، براى ما هم دعا كنيد. اين 
ــهم عفيفه  نحوه التماس دعا گفتن، كمال عبارت «انفس
ــت جورج  ــت. الزم به توضيح اس و حاجاتهم خفيفه» اس
جرداق نويسنده، شاعر و روزنامه نگار مسيحى لبنانى كه 
مجموعه «امام على (ع) صداى عدالت انسانى» را به رشته 
تحرير در آورد، يكم آذرماه سال گذشته در سن 84 سالگى 

در بيروت پايتخت لبنان درگذشت.
ــورهاى عربى  وى عالوه بر حضور فعال در مطبوعات كش
ــهورترين آنها مى توان به «الصياد»، «الشبكه»  كه از مش
و «الكفاح العربى» اشاره كرد، با راديو و تلويزيون لبنان و 

دانشگاه بيروت نيز همكارى هايى داشت.

خبر  خبر 

 بازرس كانون آهنگسازان خانه سينما از تهيه و توليد آثار سى آهنگساِز 
سى فيلم سينمايى در يك بسته كامل موسيقايى خبر داد.

ــينما عنوان كرد:  ــته نژاد بازرس كانون آهنگسازان خانه س محمد فرش
ــته  ــينما از مدتى قبل كه ماجراى طرح بس ــازان خانه س كانون آهنگس
ــا ديگر  ــتا ب ــد هم راس ــينماى ايران ارائه و اعالم ش ــالگى س ــى س س
كانون ها در تالش است كه آثار سى آهنگساِز سى فيلم سينمايى را تهيه 
و تدوين كند و محصوالت خود را در اين بسته كامل سينمايى قرار دهد. 
البته طى جلساتى كه تاكنون در كانون برگزار شده ايده هاى جديد ديگرى 
مطرح شده كه بتوانيم در يك فضاى برنامه ريزى شده، ساالنه آلبوم هايى 
را كه در آن آثار منتخب اعضاى كانون از فيلم هاى سينمايى وجود دارد 

به بازار موسيقى ارائه دهيم.
ــى بيان كرد:  ــاز فيلم «دلتا ايكس» به كارگردانى عليرضا امين آهنگس
ــتف رضاعى، پيمان يزدانيان و تعدادى ديگر از  فردين خلعتبرى، كريس
ــال هاى اخير با آثار متفاوتى  ــازى طى س هنرمندان فعال حوزه آهنگس
ــيقى فيلم  ــان دادند كه موس ــد، نش ــر كرده ان ــن حوزه منتش كه در اي
ــنيدارى مخاطب ميان انبوه آثار موسيقايى توليد  ــبد ش مى تواند در س
ــرى چون ــه هنرمندان ديگ ــت ك ــن در حالى اس ــده، قرار گيرد. اي ش

 عليرضا كهن ديرى و برخى ديگر نيز در اين حوزه فعال هستند كه كارشان 
آنچنان كه بايد ديده نشده است و من اميدوارم با ارائه اين بسته بتوانيم 
فضايى را ايجاد كنيم كه كار اين هنرمندان شريف نيز ديده و شنيده شود.

ــازان  ــه آثار همه آهنگس ــت ارائ ــراى ما مهم اس ــه داد: آنچه ب وى ادام
ــد در  ــن مى توان ــاد م ــه اعتق ــت كه ب ــران اس ــينماى اي ــده س برگزي
ــازان ــدن او با آهنگس ــنا ش ــنيدارى مخاطب و آش ــطح ش ــاى س ارتق

ــيقى فيلم كمك  ــالق موس ــتعداد و خ ــده اما با اس ــناخته ش  كم تر ش
ــت كه ضمن  ــالش ما اين اس ــورت تمام ت ــى كند. به هر ص قابل توجه
ــناختن  ــميت ش ــراى به رس ــيقايى در ماج ــار موس ــن آث ــى اي معرف
ــر به وفور  ــال هاى اخي ــى را برداريم زيرا طى س كپى رايت نيز گام هاي
ــتعد  ــازان صاحب نام و مس ــيارى از آهنگس ــار بس ــه آث ــده ك ديده ش
ــا و بارها بدون  ــازى فيلم باره ــورمان در حوزه آهنگس ــيقى كش موس
ــم پخش  ــا، آنونس ها، كليپ ها و مراس ــازنده اثر در برنامه ه رضايت س

مى شود و اين نكته بسيار مهمى است كه بايد به آن نيز رسيدگى كنيم.
ــت هاى خود  ــينما در پايان صحب ــازان خانه س ــازرس كانون آهنگس ب
بيان كرد: در كانون آهنگسازان خانه سينما 82 عضو داريم كه اين اعضا در 
كنار هم مى خواهند، تالش كنند موسيقى فيلم سينماى ايران، موسيقى 
ــيقى استاندارد سينما نيز نيازمند اين  فيلم استاندارد سينما باشد. موس
است كه از قبل، مديرعامل و هيات مديره خانه سينما با ما در يك تعامل 
باشند كه خوشبختانه اين اتفاقات در حال انجام است. به اعتقاد من تابوى 
اينكه فقط هنرمندان پيشكسوت در خانه سينما حضور دارند و جوانان 
جايى در اين فضا ندارند شكسته شده است. همين حاال هنرمندانى چون

 امين هنرمند، مهيار عليزاده، على بيرنگ جزو كانون آهنگسازان هستند و 
خدا را شكر كه اين جوانان در كنار بزرگان ديگرى چون فريدون شهبازيان، 
احمد پژمان، محمد سرير، ناصر چشم آذر قرار گرفته اند. من اعتقاد دارم 
ــيقى با كمال ادب و احترام از دست بزرگان هنر  اين چوب امدادى موس

موسيقى به امانت به جوانان رسيده است.

ــا موجودى  ــران م ــتارى در بين ناش ــا بيان اين كه ويراس فريد مرادى ب
ناقص الخلقه است، گفت: بسيارى از كسانى كه در عرصه نشر كشور ما كار 
ويراستارى مى كنند در حد نمونه خوان هم نيستند.اين سرويراستار درباره 
وضعيت ويراستارى در بين ناشران ايرانى گفت: ويراستارى هم مثل ديگر 
پديده ها به صورت ناقص الخلقه وارد صنعت نشر ما شده است؛ به طورى كه 
بسيارى از افرادى كه االن به عنوان ويراستار در موسسه هاى انتشاراتى ما 
كار مى كنند اصول ابتدايى كتاب پردازى را هم رعايت نمى كنند و در حد 

نمونه خوان هم نيستند.
او افزود: از سوى ديگر ما تعدادى ويراستار برجسته داريم كه به خاطر اين كه 
ــران جدى گرفته نمى شود و در ميان آنان شان و  ويراستارى از سوى ناش
ــتارى نمى كنند و به كار ديگرى مشغول  جايگاهى ندارد ديگر كار ويراس
شده اند، چون معموال ويراستاران برجسته با ناشر و صاحب اثر بر سر مسائل 
حرفه اى چالش پيدا مى كنند.مرادى با بيان اين كه حوزه اختيار ويراستار 
بايد گسترده باشد، گفت: چون در ايران شيوه رسم الخط ساماندهى نشده 
و يكپارچه نيست هر موسسه انتشاراتى براى خود شيوه اى دارد و همين 
تفاوت رسم الخط ها باعث ايجاد يك بلبشو در كتاب ها و شيوه استفاده از 
كلمات در آن ها شده است؛ بنابراين تا زمانى كه ويراستارى شان و منزلت 
ــود همين  پيدا نكند و جايگاهش در باال بردن كيفيت يك اثر تعريف نش
بلبشو وجود دارد.او در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر تنها تعداد محدودى 
موسسه انتشاراتى مثل مركز نشر دانشگاهى، انتشارات علمى و فرهنگى، 
ــارات فرهنگ معاصر و... به صورت جدى به مساله ويراستارى توجه  انتش
ــاراتى است كه همه چيز سر جايش  مى كنند. تنها در اين موسسات انتش
است و متن ها پريشان و درهم ريخته نيستند.مرادى در ادامه درباره اهميت 
ــاهد ركود كتاب و پايين  ــتارى گفت: با توجه به اين كه در ايران ش ويراس
آمدن تيراژ كتاب و تك رقمى شدن آن هستيم طبيعى است كه موسسات 
انتشاراتى كوچك براى كاهش هزينه ها ويراستار را از چرخه توليد حذف 
كرده اند كه كارى اشتباه است چون ويراستار كيفيت يك اثر را باال مى برد و 
اين كيفيت باعث بيشتر ديده شدن و خوانده شدن اثر مى شود؛ در حالى كه 
اثرى كه ويراستار نداشته باشد احتماال از كيفيت الزم برخوردار نيست و از 
سوى مخاطب پس زده خواهد شد.او افزود: ويراستار در واقع مشاور اصلى 
مدير نشر براى گرفتن سفارش چاپ يك كتاب است. اوست كه مى تواند 
ــر القا كند كه يك اثر از نظر كيفى قابليت چاپ و نشر دارد يا  به مدير نش
ــتار بايد حتما عالوه بر زبان مادرى، يك يا دو  خير. به همين خاطر ويراس
زبان خارجى بلد باشد كه متاسفانه اين موضوع در ايران وجود ندارد.اين 
ويراستار با اشاره به نقش مهم ويراستاران در نشر آثار گفت: ويراستار آثار 
ــن قدرت و اختيار را  فاكنر فصل هاى كتاب هاى او را جابه جا مى كرد و اي
ــتار تنها جابه جا كردن كلمات نيست.مرادى افزود: در  داشت. كار ويراس
عرصه نشر ما ويراستاران برجسته انگشت شمارند؛ كسانى كه هم بازار كتاب 
را بشناسند و هم بتوانند با صاحب اثر تعامل كنند، اما موسسات نشر به اين 
موضوع گردن نمى نهند و همين امر باعث شده اين ويراستاران برجسته 
ــوند و آدم هاى نابلد جاى آن ها را بگيرند. به گمانم  از چرخه نشر خارج ش
تعداد موسساتى كه از ويراستار استفاده مى كنند به 20 موسسه انتشاراتى 
ــانى است. بقيه از كسانى به  نمى رسد كه كار آن ها هم در حوزه علوم انس

جاى ويراستار استفاده مى كنند كه نمونه خوان هم نيستند.

سى سال موسيقى فيلم هاى ايرانى 
منتشر مى شود

موجودى نـاقص الخلقه 
در حوزه كـتاب

اقامتگاهى متفاوت براى گردشگران؛
احداث اولين هتل هاى كپرى ايران
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ــتان كرمان از افتتاح اولين هتل كپرى ايران در  ــگرى اس معاون گردش
شهرستان قلعه گنج تا پايان ماه آبان خبر داد و گفت: 31 هتل كپرى با 

سرمايه گذارى دو ميليارد تومانى در اين شهرستان ساخته شد.
ــاهى گفت: اولين هتل كپرى ايران در منطقه قلعه گنج  محمد جهانش
ــا بهره گيرى از  ــاختار فرهنگى و ب ــتان كرمان با توجه به س جنوب اس
ــت كه برگرفته از فضاهاى  ــده اس الگوهاى معمارى منطقه طراحى ش
ــه قلعه گنج از متريال و  ــت. فضاهاى اقامتى منطق اقامتى بومى آنجاس
ــش گياهى منطقه به خصوص تنه  ــاخته شده و از پوش مصالح چوب س

درخت خرما استفاده مى شود كه به آن كپر مى گويند.
ــاح اين هتل هاى  ــالش مان را مى كنيم تا افتت وى با بيان اينكه تمام ت
كپرى آخر آبان انجام شود گفت: بنياد مستضعفان با سرمايه گذارى بيش 
از 2 ميليارد تومان در اين شهرستان كه پايلوت اقتصاد مقاومتى در نظر 
ــاخت هتل كپرى كرده است.جهانشاهى گفت:  گرفته شده، اقدام به س
بنياد مستضعفان وظيفه دارد در اين شهرستان فعاليت كند، اين هتل ها 
ــم افتتاح رسمى آن، مسووالن  15 نفر را به كار خواهد گرفت و در مراس

كشورى نيز حضور خواهند داشت.
ــاحت يك هكتارى  ــر اقامت در مس ــا ظرفيت 60 نف  31 هتل كپرى ب
ــت كه مانند هتل داراى پذيرش، اتاق، سرويس هاى  ــده اس ساخته ش

مجزا با طراحى و ديزاين محلى همراه با فضاهايى به گردشگران خدمات 
ــند، منتهى  مى دهند. اين كپرها مى توانند اقامتگاه هاى بوم گردى باش
ــد، به آنها هتل كپرى  چون برخى از آيتم هاى مربوط به اقامتگاه ندارن
مى گوييم.تجهيزات به كار گرفته شده در اين كپرها همگى از توليدات، 
ــتان قلعه گنج است.  ما سعى  محصوالت و صنايع دستى اهالى شهرس
ــانى با ظرفيت هاى منطقه  كرده ايم كه در اين هتل ها حداكثر همپوش

وجود داشته باشد.
ــگران   اين كپرها در محور كرمان- هرمزگان قرار دارد و ميزبان گردش
فصلى است.معاون گردشگرى كرمان گفت: ما از آژانس داران مى خواهيم 
ــان تعريف كنند  ــتان كرم ــتانى براى اين بخش از اس تا تورهاى زمس
ــب كنند. مطمئنا  ــت در كپر را كس ــگرانى بتوانند تجربه اقام تا گردش
ــا را خواهند  ــگران خارجى نيز تمايل براى حضور در اين كپره گردش
داشت. اين كپرها در مراحل اول ميزان گردشگران منطقه و گردشگران 
كشور و در آينده ميزبان گردشگران خارجى است، البته در كل استان 
ــتيم.  ــتايى هس ــان داراى 57 اقامتگاه بوم گردى در مناطق روس كرم
مى توان تورهاى دوروزه و يا سه شبه را براى جنوب كرمان در نظر گرفت 
ــت، قلعه كهنوج و تاالب  ــى مانند دره مديترانه اى، جيرف و از جاذبه هاي

جازموريان ديدن كرد و در مسير برگشت نيز به بم رفت.

ــيه» درباره ى اينكه كه آيا اين سريال  مدير توليد مجموعه ى «در حاش
ــارهايى روبه رو بوده است؟ اظهار  طنز در سرى جديد ساخت نيز با فش
ــاتى با حضور نويسندگان  ــرى جديد با توجه به اينكه جلس كرد: در س
ــته ايم،  ــازمان زندان ها داش ــوه قضاييه و س ــريال و نمايندگانى از ق س
ــده است، قصه روند  ــى مشخص ش همچنين با توجه به اينكه خط مش

خود را طى مى كند.
ابوالفضل نصير، درباره ى متن مجموعه ى «در حاشيه» نيز توضيح داد: 
متن هاى اين مجموعه زمانى كه آماده مى شود يك سرى اصالحات بايد 
روى آنها انجام شود و تا زمانى كه سازمان صداوسيما آنها را تاييد كند، 
كمى زمان مى برد اما در مجموع تا به امروز بيش از هفت قسمت كار شده 
ــته و اگر همين طور پيش برود تا پايان  است و كارمان روند خوبى داش
ــود.نصير در بخش ديگرى از  ماه صفر ساخت «در حاشيه» تمام مى ش
گفت وگوى خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا در سرى جديد از استرس 
كارى براى ساخت اين مجموعه كاسته شده است، يادآور شد: در سرى 
اول به خاطر حواشى كه پيش آمد و جبهه گيرى هايى كه صورت گرفت، 
ناچار شديم با 26 قسمت فاز اول را به اتمام برسانيم. ما يك بيمارستان 
ــن و مدرن ترين تجهيزات  ــاختيم، آن را تجهيز كرده و بهتري كامل س
ــكى را در آن به كار برديم كه حتى خود آقاى وزير متعجب بود كه  پزش

ــت. ما هزينه زيادى كرده بوديم و به هر حال بايد  اينها از كجا آمده اس
واقعيت يك بيمارستان را نشان مى داديم. متاسفانه هزينه هنگفتى در 
آنجا صرف شد كه بدون استفاده ماند و بزرگ ترين لطمه را به اين پروژه 
ــمت اعظم بودجه در سرى اول صرف شد. مجددا  زد. به دليل اينكه قس
ــد كه اين هم كم هزينه نبود ولى به هر حال بايد  يك اردوگاه ساخته ش
دست مان باز باشد. اما با كمى فشار،  كمى در منگنه بودن ، كارمان را به 
ــتيم عقب بيفتد. اين قصه  هر طريقى كه شده به روز رسانديم و نگذاش
در قالب طنز در حال حاضر روند خود را طى مى كند تا روى آنتن بيايد. 
حال اگر بعدها حر ف و حديثى پيش بيايد سازمان خودش دفاعيات را 

انجام مى دهد.
ــيه كه مربوط به حياط  ــى از لوكيشن در حاش نصير همچنين به بخش
ــاره كرد و گفت: براى همه بخش هاى  هواخورى زندانيان مى شود ، اش
لوكيشن اردوگاه زحمت كشيده شده است و به دست آوردن آنها مفت 
ــار و آبرودارى خودمان را  ــت. تمام اينها هزينه برده و ما با فش نبوده اس
ــمت هاى مجموعه در  حفظ كرده ايم.ابوالفضل نصير در ادامه تعداد قس
ــمت خواند و گفت: اگر روند كار به همين شكل پيش  حاشيه را 30 قس
برود تا پايان صفر ساخت اين مجموعه به پايان مى رسد و در زمان پخش 

ديگر دغدغه آماده سازى نخواهيم داشت.

مدير توليد :
اردوگاه «درحاشيه» كم هزينه نبود
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نسخه صوتى سه كتاب پرفروش
 دفاع مقدس، توليد مى شود

ــه كتاب هاى صوتى  ــه زودى اقدام به توليد و عرض ــارات عماد فردا ، ب  انتش
ــدس مى كند. ــزه» و «از او» در حوزه دفاع مق ــه هوي ــمندر»، «حماس «س
حميدرضا جعفرى مدير روابط عمومى انتشارات عماد گفت: كتاب هاى دفاع 
مقدسى «سمندر»، «حماسه هويزه»، «از او (زندگى شهيد معماريان)» كه 
از پر مخاطب ترين كتاب هاى دفاع مقدسى كشور  هستند، به زودى در قالب 
ــوند.وى با بيان اين كه كتاب هاى صوتى  كتاب صوتى توليد و عرضه مى ش
از جمله محصوالت پرمخاطب در جهان امروز است، گفت: از جمله وظايف 
ــت كه نياز امروز به مفاهيم و تجربيات  ناشرين به روز و دغدغه مند، اين اس
مرتبط  به كتاب و مطالعه را بيش از همه درك كنند و با ورود به عرصه هاى 
جديد عرضه كتاب و توليد محصوالت با كيفيت، پاسخگوى اين نياز باشند.
جعفرى در ادامه گفت: انتشارات عماد فردا، تا قبل از اين تجربه توليد كتاب 
صوتى «قصه هاى كربال» را با تيراژ 100 هزار نسخه را به عنوان پرتيراژترين 

كتاب صوتى كشور داشته است.

در مراسم رونمايى از كتاب شكوه نهج البالغه عنوان شد؛

جـورج جـرداق
 با اكسير محبت امام على(ع) كارهـاى 

بزرگى انجام داد
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خبر خبر

ــب دوربين هاى  ــال و بختيارى گفت: نص ــازى چهارمح مديركل راه و شهرس
نظارتى و ترددشمار و كنترل ترافيك، ارتقاء سطح كيفى مركز مديريت راه ها، 
ــتم كنترل راه ها با پليس راهور و هالل احمر، جمع شدن  ــدن سيس لينك ش
ــتفاده از تكنولوژى روز، از جمله اقداماتى است  اكيپ هاى خدمات رسان و اس
كه در راستاى تغيير وضعيت راهدارى از سنتى به مدرن تاكنون اجرا و در حال 

ادامه فعاليت است.
وى افزود: استان چهارمحال و بختيارى داراى 3 هزار و 700 كيلومتر راه است كه 
از اين رقم 213 كيلومتر بزرگراه، 788 كيلومتر راه فرعى و 2 هزار و 389 كيلومتر 

را راه روستايى تشكيل مى دهد.
ــين آالت راهدارى استان داراى حدود 220 دستگاه  قاسمى گفت: ناوگان ماش
ــت كه عمر اين ناوگان با مديريت صحيح  ــنگين اس سبك، نيمه سنگين و س

به بيش از 25 سال رسيده است.
وى تصريح كرد: فرسودگى دستگاه هاى راهدارى ها نياز به برنامه ريزى كلى در 
سطح كشور دارد كه عمر اين دستگاه ها از 25 سال به 10 سال كاهش پيدا كند 
تا در مواقع بحرانى يا تخريب با اطمينان بيشترى عمليات امداد انجام  و ميزان 

آسيب ديدگى و از كار افتادگى  كاهش يابد.
مديركل راه و شهرسازى چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: در راستاى ايمنى 
ــتفاده كنندگان از راه ها از همكارى ساير ارگان ها  جاده ها و خدمات دهى به اس
ــرورش، مركز فوريت هاى  ــتگاه هاى اجرايى مانند پليس راه، آموزش و پ و دس
امدادى جاده اى، حمل و نقل، مديريت بحران، هالل احمر و صدا و سيما استفاده 

مى شود.
وى افزود: ظرفيت سامانه 141، از 4 خط به 30 خط افزايش يافت و امكان تماس 
ــامانه از طريق تلفن همراه و ثابت در سراسر استان فراهم و همچنين  با اين س
ــور از طريق اين سامانه  ــى به اپراتور مركز مديريت راه هاى كش امكان دسترس

فراهم است. 
مديركل راه و شهر سازى چهارمحال و بختيارى گفت: اطالعات آخرين وضعيت 
راه هاى استان هر 2 ساعت يك بار به روز رسانى مى شود و با توجه به اثر بخشى 
سيستم هاى كنترل هوشمند، اقدام براى افزايش دوربين ها و ساير سامانه هاى 

هوشمند در دستور كار اين اداره كل است.
اين مسوول بيان داشت: نصب نيوجرسى، استقرار اكيپ هاى راهدارى، افزايش 
راهدارخانه ها در سطح راه هاى استان، افزايش گشت هاى راهدارى، حضور به 
موقع نيروهاى راهدارى در زمان وقوع حوادث جاده اى و بازگشايى محورها از 

ديگر خدمات راه و شهرسازى در استان چهارمحال و بختيارى است.
ــت راهدارى و كنترل نامحسوس در همه راه هاى  قاسمى با اشاره به اينكه گش
ــبانه روزى فعاليت مى كند  ــردد به صورت ش ــتان به ويژه در محورهاى پرت اس
ــاهده  ــود و در صورت مش ــب  نگهدارى حريم مى ش ــن امر موج بيان كرد: اي
ــز مديريت راه ها  گزارش و  هر گونه حادثه احتمالى در راه ها، بالفاصله به مرك
ــبت به اصالح و مرمت عاليم ايمنى تخريب شده احتمالى در جاده ها اقدام  نس

مى شود.

ــه 3 پايگاه  ــاره به اينك ــت هالل احمر بروجن با اش مديرعامل جمعي
ــتانى هالل احمر درشهرستان بروجن برپا  امداد رسانى در طرح زمس
شد، گفت: پايگاه ثابت امداد جاده اى، پايگاه سيار و پايگاه پست شبانه 
ــال جارى برعهده  روزى نظارت و كنترل بر اجراى طرح را تا پايان س

دارند.
ــتانه  ــات زمس ــداد و نج ــرح ام ــت: ط ــيرانى، اظهارداش آرش ش
ــش حداكثرى  ــتاى كاه ــى در راس ــاد ايمن ــزوم ايج ــه ل ــا توجه ب ب
ــا،  ــن در جاده ه ــردد ايم ــكان ت ــاد ام ــى و ايج ــوادث ترافيك ح
ــرا  ــدان اج ــن و يخبن ــوالك، بهم ــرمازدگى، ك ــا س ــه ب مقابل

مى شود.
ــالل احمر  ــران جمعيت ه ــانى امدادگ ــه امدادرس ــاره ب ــا اش وى ب
ــزود: در اين زمينه ــوادث احتمالى، اف ــروز يخبندان و ح در صورت ب

ــدگان  ــرارى در راه مان ــكان اضط ــانى، اس ــك رس ــر كم ــالوه ب  ع
ــيب ديدگان و همچنين توزيع اقالم ضرورى مانند مواد غذايى  و آس
ــن جمعيت قرار  ــتور كار اي ــن آن ها در دس ــايل گرم كننده بي و وس

مى گيرد.
ــاره به فعال شدن 150  مديرعامل جمعيت هالل احمر بروجن با اش
امدادگر براى اجراى طرح زمستانى، خاطرنشان كرد: هدف از اجراى 
اين طرح خدمت رسانى مطلوب به مسافران، اسكان مسافران، تغذيه 
ــيدگى به تصادفات و نجات حادثه ديدگان  اضطرارى و تسريع در رس

است.
شيرانى بيان كرد: درمان سرپايى اضطرارى نجات و كمك هاى اوليه 
درمانى ضرورى به مصدومان از مهم ترين خدمات جمعيت هالل احمر 

بروجن در طرح امداد و نجات زمستانى است.

مديركل راه و شهرسازى :

وضعيت راهدارى از سنتى به مدرن 
تغيير مى كند

مديرعامل هالل احمر بروجن مطرح كرد:
برپايى 3 پايگاه امداد رسانى در طرح 

ــى در زمستانى هالل احمر ــتاب بخش ــارى ش ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــتاهاى در معرض خطر استان را خواستار  جابه جايى روس

شد.
ــتكى، در ديدار با رييس سازمان بنياد  قاسم سليمانى دش
ــهركرد اظهار داشت: با توجه  مسكن انقالب اسالمى در ش
به موقعيت جغرافيايى اين استان، 36 روستاى اين استان 
در معرض خطر حوادث طبيعى رانش زمين، سيل و زلزله 

قرار دارد.
به گفته وى، از ابتداى تشكيل بنياد مسكن انقالب اسالمى 
تاكنون در چهارمحال و بختيارى، 78 روستاى در معرض 

خطر استان جابه جا شده است.
ــتاى در  ــدود 60 روس ــتكى ادامه داد: ح ــليمانى دش س
ــت،  ــازى داش ــر ديگر نيز كه قابليت درجاس معرض خط
ــازى  ــازى، اصالح و بازس ــته بهس ــال هاى گذش طى س

شد.
استاندار تصريح كرد: طى چند سال اخير در بخش عمرانى 
با هميارى مردم به خصوص در روستاها زيرساخت ها بهبود 

و ارتقاء يافته است.
ــاخت ها در  ــتكى، ادامه داد: كمبود زيرس ــليمانى دش س
روستاها در چهارمحال و بختيارى باعث مهاجرت در اين 

استان به شهرها و ديگر استان ها شده است.
ــكن انقالب اسالمى گفت: دولت  رييس سازمان بنياد مس
يازدهم توجه ويژه اى به مناطق آسيب ديده و روستاهاى 
محروم كشور داشته و ميزان اعتبار تخصيصى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى نسبت به ساير دستگاه ها بيشتر شده است. 
ــم اينك طرح هادى  ــش در اين ديدار افزود: ه عليرضا تاب

95 درصد روستاهاى كشور تهيه شده و تا پايان امسال طرح 
هادى بقيه روستاها تصويب مى شود.

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى چهارمحال و بختيارى 
نيز گفت: از ابتداى امسال تاكنون از سرفصل هاى مختلف 
ــار به اين نهاد اختصاص  اعتبارى، 140 ميليارد ريال اعتب

يافته است.
ــى گفت: از بدو تشكيل بنياد مسكن انقالب  سهراب رئيس
ــالمى تاكنون 273 طرح هادى با 631 ميليارد و 370  اس
ــتان اجرا و 683 طرح هادى نيز  ميليون ريال اعتبار در اس
ــتا  ــت.  وى ادامه داد: 748 روس ــده اس تهيه و بازنگرى ش
ــه از اين تعداد  ــود دارد ك ــال و بختيارى وج در چهارمح

539 روستا باالى 20 خانوار بوده و طرح هادى تمامى اين 
روستاها تهيه شده است.

نماينده مردم شهرستان لردگان در مجلس شوراى اسالمى 
نيز گفت: براى بهسازى و هدفمند كردن اقتصاد روستاها 

بايد فعاليت جهادى انجام داد.
ــود،  ــتاها احياء ش ــرقلعه افزود: اگر روس مجيد جليل س
مهاجرت معكوس به سوى روستاها انجام شده و مشكالت 

اجتماعى شهرى كم مى شود.
بخش قابل توجهى از شهرهاى استان چهارمحال وبختيارى 
داراى جمعيت زير 20 هزار نفر بوده و خدمات بخش مسكن 

را از بنياد مسكن دريافت مى كنند.

مفادآرا
8/180 آگهى موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيأت موضوع تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت 
لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع 

قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 8630 هيأت : آقاى عليرضا چترى بيدگلى فرزند احمد 
شــماره شناســنامه 191 ، ششــدانگ  يكباب مغازه  به مساحت 36/5 
مترمربع شماره پالك 13 فرعى مجزا از مشاعات  پالك 436 اصلى واقع 

در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
2) رأى شماره8609 هيأت : آقاى حميدرضا قنبرى بيدگلى فرزندمحمد  
شماره شناسنامه7293 و خانم  ام البنين  قنبرى بيدگلى فرزندعليجان 
شماره شناســنامه395  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
110,5 مترمربع شماره پالك 5 فرعى از پالك 189اصلى واقع دراماكن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
3) رأى شماره8889 هيأت : آقاى عباس مرنجيان آرانى فرزند آقا خانى 
شماره شناسنامه156 و آقا ولى مرنجيان آرانى فرزند اقا جانى  شماره 
شناسنامه 135 (نسبت  به 4و2دانگ مشاع ) ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 261,2 مترمربع شماره پالك1 فرعى از پالك 2175 اصلى واقع 

در اماكنبخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
4) رأى شماره8616 هيأت : آقاى عزيزاله سعد آبادى آرانى فرزندعلى 
محمد  شماره شناسنامه52 و خانم ســميه ارباب فرزندعباس  شماره 
شناسنامه 11063 (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 
105مترمربع شــماره پالك 32فرعى مجزا از شماره21 فرعى از پالك 
2322اصلى واقع در اماكن بخش3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
5) رأى شــماره9617 هيأت : خانم فاطمه حق پناه  فرزندمسلم  شماره 
شناسنامه 493 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120مترمربع شماره 
پالك1042 فرعى مجزا از شماره 29فرعى از پالك 2875 اصلى واقع در 

آران وبيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
6) رأى شماره8881 هيأت : خانم سمانه حاجى بيكى آرانى فرزند على 
شماره شناســنامه 1250150477 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
120 مترمربع شــماره پالك 1041 فرعى مجزا از شــماره 29فرعى از 
پالك2875 اصلى واقع دربخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از 

خانم فاطمه حق پناه       
7) رأى شــماره8906 هيأت : آقاى احمد رأفتى پور  فرزندعلى شماره 
شناسنامه 49 - ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره 
پالك 1043 فرعى مجزا از شماره 29 فرعى از پالك 2875 اصلى واقع 

در  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از خانم فاطمه حق پناه  
8) رأى شــماره8653 هيــأت : آقــاى مصطفــى الماســى بيدگلــى  
فرزندعباسعلى شــماره شناســنامه7040  ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 144,25 مترمربع شــماره پالك2856 فرعى مجزا از شماره 
716 فرعى از پالك 3اصلى واقع درمعين آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى
9) رأى شــماره 8911 هيأت : خانــم فرنگيس بهــزادى  ابوزيد آبادى 
فرزندعلى اكبر  شماره شناسنامه 49 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
1342مترمربع شماره پالك 3880 فرعى مجزا از شماره 131 فرعى از 
پالك 2715 اصلى واقع در ابوزيد آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از ابوالقاسم رحمتى وغيره 
10) رأى شــماره 8891 هيأت : آقاى على بهادرى فرزندفتح اله  شماره 
شناســنامه 7107   وخانم زمينى آرانى فرزند حســينعلى شناسنامه 
شماره 3، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت349,68 مترمربع شماره پالك 
8047 فرعى مجزا از شــماره800 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
11) رأى شــماره 8654 هيأت : آقاى عزيزاله جعفرى فرد بيدگليفرزند 
حسين شماره شناسنامه .162 ، ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت8,58 
مترمربع شــماره پالك8044فرعى مجزا از شماره258 فرعى از پالك 
2637 اصلى واقع در مســعود آباد بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از مهدى جعفرى فرد بيدگلى
12) رأى شــماره 8626 هيأت : موسســه ســوره صبح آران وبيدگل 
بشماره ثبت 60ثبت شركتهاى آران وبيدگل شناسه 10860019689  ؛ 
ششدانگ  يكباب انبارى  به مساحت 168 مترمربع شماره پالك 1065 
فرعى مجزا از شــماره323 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازمحمد معظمى 
13) رأى شــماره 8628 هيأت : آقاى ماشــااله حداد آرانى فرزنداحمد 
آقــا شــماره شناســنامه 1250136385 ، ششــدانگ  يكبابخانــه به 
مساحت140,15 مترمربع شماره پالك 1064فرعى مجزا از شماره322 
فرعى از پالك 2645 اصلى واقع دروشــاد  بخش 3حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى ازمحمد معظمى
14) رأى شــماره 8678 هيــأت : خانــم معصومــه دهقانيــان آرانى 
فرزندجعفر  شماره شناسنامه 11190 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
84,06 مترمربع شــماره پالك1066 فرعى مجزا از شماره 323 فرعى 
از پالك 2645 اصلى واقع در  وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از وراث عاسعلى صالح 
15) رأى شــماره 8895 هيــأت : آقــاى ابراهيم  قديرى نــوش آبادى  
فرزندعزيزالــه  شــماره شناســنامه 1 ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه 
مســاحت144 مترمربع شــماره پالك 514 فرعى از پــالك 43 اصلى 
واقع درغيــاث آباد نــوش آباد بخــش 4حــوزه ثبتــى آران و بيدگل

. مالكيت عادى
16) رأى شــماره8682 هيأت : آقاى محمد انتخابى نوش آبادى فرزند 
غالمرضا  شماره شناسنامه5504  و خانم حليمه نقرئى  فرزنديوسف  
شــماره شناســنامه3611(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه 
مساحت191,25 مترمربع شــماره پالك 505 فرعى از پالك 43 اصلى 
واقع درغياث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

عادى
17) رأى شماره 8694 هيأت : آقاى دخيل نعل بندى فرزند حسين شماره 
شناسنامه 141 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 171,5مترمربع شماره 
پالك506 فرعى از پالك 43 اصلى واقــع درغياث آباد نوش آباد بخش 

4حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
18) رأى شماره 8691هيأت : آقاى اسداله قادرى نوش آباى  فرزند آقا 
على شماره شناسنامه585 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت153,75 
مترمربع شــماره پالك 821فرعى مجزا از شماره19 فرعى از پالك 41 
اصلى واقع در حسن آباد  نوش آباد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از سيد حسن سجادى نوش آبادى 
19) رأى شماره 8688 هيأت : آقاى مرتضى ملكيان فينى  فرزند مهدى 
شماره شناسنامه65 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 105 مترمربع 
شماره پالك3755 فرعى مجزا از شماره 759 فرعى از پالك 40 اصلى 
واقع در نوش آباد  بخش4  حوزه ثبتــى آران و بيدگل. ابتياعى از  ورثه 

حسين شايان  بجز على شايان 
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :94/8/11

تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/8/27
عباس عباس زادگان - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

آگهى مزايده
8/220  اجــراى احكام شــعبه 11 حقوقــى اصفهان در نظــر دارد در 
خصوص پرونده كالسه 880503- 11 ح له شركت احمديه به مديريت 
محمدعلى احمدى و با وكالت داود محســنى و عليــه عليرضا خردمند 
بخواسته مطالبه مبلغ 974/302/420 ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل و مبلغ 48/715/121 ريال بابت حق االجرا 
دولت در حق صندوق دولت جلســه مزايده اى در روز پنجشنبه مورخ 
94/9/12 ســاعت 9 صبح در محل اين اجرا واقــع در خيابان نيكبخت 
200 متر بعد از دادگسترى مجتمع اجراى احكام طبقه 3 برگزار نمايد. 
مشخصات و مورد مزايده: مقدار 5/8 حبه از 72 حبه (ششدانگ) پالك 
ثبتى شــماره 3213/3 بخش 4 اصفهان واقع در خيابان احمدآباد، بن 
بست بهاران، بهار يك با كدپستى 46585-81549 ملكى خانم سادات 
گلســتانه (به عنوان شــخص ثالث ملك خود را جهــت پرداخت بدهى 
محكوم عليه عليرضا خردمند معرفى نموده اســت) و حسب گزارش 
مامور ، ملك در تصرف خانم سادات گلستانه مى باشد كه به صورت 
يك باب منزل مسكونى با قدمت حدود 35 سال ساخت داراى مساحت 
عرصه 317 متر و اعيان 168 مترمربع با دو طبقه ساختمان كه در طبقه 
همكف پاركينگ و اتاق در پشت پاركينگ و در زيرزمين موتورخانه و 
انبارى و سقف تيرآهن و طاق ضربى مى باشــد و در طبقه اول كه به 
صورت دوبلكس ساخته شده داراى امكانات قابل سكونت مى باشد و 
همچنين داراى انشــعابات آب و فاضالب، برق و گاز و تلفن مى باشد. 
كه با توجه به موقعيت ملك، كاربرى، مساحت عرصه و اعيانى و قدمت 
و كيفيت ساخت و امكانات موجود با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر، 
ارزش روز ششدانگ ســاختمان فوق الذكر توسط كارشناس رسمى 
دادگســترى 11/980/000/000 ريال ارزيابى گرديده است و نظريه 
مصون از اعتراض طرفين باقى مانده است. لذا طالبين خريد مى توانند 
5 روز قبل از تاريخ مزايده با مراجعه بــه آدرس فوق ضمن بازديد از 
محل با توديع 10 درصد از قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند. 
باالترين پيشنهاددهنده برنده مزايده خواهد بود. م الف: 21886 مامور 

اجراى شعبه 11 حقوقى اصفهان
مزايده 

8/223 اجراى احكام 14 حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده كالسه 
920420 ج 14 له على سالمت زاده و عليه سيد على نايب پور به نشانى 
اصفهان ، خ احمد آباد ، كوى خواجه نظام الملك  كد پستى 8155664834 
به خواســته مطالبه مبلغ 243/240/978 ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 5/000/000 ريال بابت حق االجراى دولتى جلســه مزايده اى در 
روز چهارشــنبه مورخ 94/9/4 ســاعت 10/30 – 10 در محل اجراى 
احكام شعبه 14 حقوقى اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت ، 200 
متر بعد از ساختمان مركزى ، ســاختمان اجراى احكام حقوقى ، طبقه 

3 واحد 6 برگزار نمايد كه در اين خصوص مــال مورد مزايده عبارت 
از 6 دانگ سرقفلى مغازه به نشــانى اصفهان ، خ سپاه ، كوچه تلفنخانه 
، پارســاژ خانه فرش ، طبق دوم ، پ 9 به كدپستى 814778372 متعلق 
به محكوم عليه كه طبق نظر كارشــناس دادگسترى مغازه فوق در يك 
مجموعه 3 طبقه شــامل زير زمين كه به صورت انبار استفاده ميشود 
و طبقه همكف  وطبق اول مغازه تجارى اســت كه مغازه مورد نظر در 
طبقه اول و سمت شــمال غرب قرار گرفته با ساختمان اسكلت فلزى و 
سقف تيرآهن و آجرى و ديوارهاى اجرى سرسطوح داخلى ديوار ها 
وسقف گچ پرداختى و نقاشى شــده و داراى دو درب پروفيل فلزى با 
قاب شيشه اى در سمت شرق و غرب با كف سازى از سراميك و داراى 
انشعابات برق و كف حياط پاساژ سنگ و كف راهرو پاساژ موزاييك 
گرديده اســت . لذا باتوجه به موارد فوق در موقعيت محل و مساحت 
مغازه كه معادل حدود 26 متر مربع است . ارزش سرقفلى مغازه فوق 
مبلغ 650/000/000 ريال ارزيابى گرديده است طالبين خريد ميتوانند 
ظرف مهلت 5 روز قبل از مزايده از مغازه فوق واقع در آدرس اعالمى 
بازديد نمايند. كسانى حق شــركت در جلسه مزايده را دارند كه حداقل 
10 درصد از مبلغ مزايده را به همراه داشته باشند. برنده مزايده فردى 
است كه باالترين قيمت را ارائه دهد. م الف 21889 اجراى احكام شعبه 

14 حقوقى اصفهان
ابالغ

8/629 شماره دادخواســت :9410460365800004 شماره پرونده: 
9409980365801004 شماره بايگانى شعبه : 941009 نظر به اينكه 
آقاى ذبيح الــه صادقى فرزند ولى اله به اتهــام ضرب و جرح عمدى و 
تخريب حسب شــكايت آقاى عبداله شــريفى فرزند عين اله  از طرف 
اين دادســرا در پرونده كالســه 941009د/39 تحت تعقيب اســت و 
ابالغ احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل اقامــت او ممكن نگرديده 
بدينوســيله  در اجراى ماده 115 قانــون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انمقالب در امور كيفــرى مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شــعبه 39 داديارى دادسراى عمومى 
اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد

 شــد. م الــف : 23623 داديــار شــعبه 39 دادســراى عمومــى 
و انقالب اصفهان 

ابالغ
شــماره   9410106836900987 : ابالغيــه  شــماره   8 /633
پرونده:9409980352600417 شماره بايگانى شعبه:940256 خواهان 
/ شاكى مهرى ناظورى خوراســگانى دادخواستى به طرفيت خوانده/

متهم موسى بهرامى عيسى آبادى به خواسته طالق به درخواست زوجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان – خ 
چهارباغ  باال – خ شــهيد نيكبخت – ساختمان دادگســترى كل استان 
اصفهــان ارجاع و به كالســه 9409980352600417 ثبــت گرديده . 
به علت مجهول المكان بــودن خوانده / متهم و درخواســت خواهان / 
شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه  هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى  و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيرالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت معرفى داور 
حاضر گردد. م الف: 23659  مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان 

استاندار خواستار شد؛

تسريع در جابه جايى روستاهاى  در معرض خطر چهارمحال و بختيارى 

ــوراى هماهنگى با مبارزه مواد مخدر چهارمحال  دبير ش
ــووالن در حوزه  ــاره به نقش مردم ومس و بختيارى،با اش
پيشگيرى از گسترش مواد مخدر گفت: مبارزه با اين بالى 

خانمان سوزعزم جدى مى طلبد.
سيدقدير مرتضوى باباحيدرى، در جلسه كميته فرهنگى 
شوراى پيشگيرى و مبارزه با مواد مخدر استان افزود:نگاه 
ــگيرى از اعتياد، نگاهى جامع است و معتقديم  ما به پيش
ــيب هاى  ــاير آس ــگيرى از اعتياد را نبايد جدا از س پيش
ــازى عموم  اجتماعى دنبال كرد. وى عقيده دارد، آگاه س
ــرات  مصرف مواد  ــر جوان از مض افراد جامعه، به ويژه قش
ــگيرى گرايش به  مخدر ،مى تواند گام موثرى براى پيش
مواد مخدر به همراه داشته باشد.مدير كل تبليغات اسالمى 

چهارمحال و بختيارى نيز گفت: اعتياد يكى از بسترهاى 
ــالمى است.حجت االسالم  فعاليت دشمن در جامعه اس
ــوراى  ــه كميته فرهنگى ش رحمت اهللا اروجى در جلس
ــا بيان اينكه  ــتان ب ــگيرى و مبارزه با مواد مخدر اس پيش
ــتى هاى جامعه ارتكاب گناه است، به مراحل  يكى از زش
ــى(ع) پرداخت.وى گفت:  ــان اميرالمومنين عل توبه از زب
يكى از هجمه هاى دشمن، اعتياد است كه در اين مقوله 
تالش هاى زيادى را انجام مى دهد.اروجى،كار فرهنگى 
ــاد را كارى دقيق،پرحوصله و نتيجه بخش  در مقوله اعتي
ــد هاى ميانبرى  ــمرد و گفت: در منابع دينى ما كلي بر ش
ــد به آن توجه  ــه در مباحث ترك اعتياد باي وجود دارد ك
ويژه كرد.وى،با اشاره به اينكه يك معتاد در مرحله بعد از 

ترك با بيمارى وسوسه برگشت مواجه است بر دقت نظر 
و توجه به مباحث فكرى ترك اعتياد تأكيد كرد.مديركل 
تبليغات اسالمى استان، با اشاره به اينكه موسسه« آواى 
زندگى پاك » متشكل از مبلغين استان تشكيل شده و در 
ــغول فعاليت است گفت: اين  استان هاى قم و تهران مش
موسسه سعى دارد شاكله ترك اعتياد را براساس تعاليم 
اسالمى پايه ريزى كند. حجت االسالم اروجى افزود:زمينه 
فعاليت اين موسسه در صورت مهيا شدن زيرساخت ها در 

استان وجود دارد. 
ــانى  ــان اموراجتماعى معتقدند كه اطالع رس كارشناس
ــرف مواد مخدر، ــى در زمينه مضرات مص و آگاهى بخش

به اندازه مبارزه با اين بالى خانمان سوز اهميت دارد.

مبارزه با مواد مخدر، عزم جدى مسووالن و مردم را مى طلبد
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محققان ايرانى موفق شدند در جهت درمان 
سرطان و دارو رسانى هدفمند، نانوذراتى با 

پوشش پليمرى بسازند.
ــنتز  ــرح «س ــق ط ــى، محق ــپيده خوئ س
ــش پليمر ــن با پوش ــيد آه ــوذرات اكس نان

ــيل  PLAG حامل داروى 5 فلوئورويوراس
ــرطان  ــان س ــخيص و درم ــت تش جه
ــن عامل  ــرطان دومي ــت: س ــون » گف كول
ــورهاى صنعتى  ــر در كش ــرگ و مي مهم م

است.
ــن روش هاى  ــت: رايج تري ــار داش وى اظه
ــى، پرتودرمانى و  ــرطان، جراح ــان س درم

شيمى درمانى است.
ــرطان با شيمى  خوئى با اشاره به درمان س
ــاى مورد  ــفانه داروه ــزود: متاس درمانى اف
ــى توانند  ــيمى درمانى نم ــتفاده در ش اس
ــالم تمايز قائل  ــاى س ــور و بافت ه بين توم
ــوند كه در نتيجه بافت هاى سالم آسيب  ش

مى بينند.
ــرح  نانو ذرات  ــه در اين ط وى با بيان اينك

ــرى حامل  ــش پليم ــا پوش ــى ب مغناطيس
ــيل  ــرطان  5 فلوئورويوراس داروى ضدس
ــرطان و دارو  ــخيص و درمان س ــت تش جه
ــده است،  ــانى هدفمند به كار گرفته ش رس
ــت: در اين طرح موفق به ساخت  اظهار داش
ــديم كه  ــش پليمرى ش ــى با پوش نانوذرات
ــميت سلولى بوده  زيست سازگار و فاقد س
ــالم بيمار و مانع توزيع دارو در بافت هاى س

 مى شود.
ــوذرات قابليت رديابى  ــن نان به گفته وى اي
ــورت هدفمند  ــه ص ــد و ب ــدن را دارن در ب
ــار قرار  ــى بدن بيم تحت ميدان مغناطيس

مى گيرند.
ــطه  خوئى عنوان كرد: اين نانوذرات به واس
ــدان  ــوپرپارامغناطيس در مي ــته س هس
ــى افتد كه  ــه دام م ــى خارجى ب مغناطيس
ــراى هدفمند  ــوان ب ــن خاصيت مى ت از اي
ــلول هاى سرطانى ــمت س كردن آنها به س

 بهره برد.
ــل دارو ــوذرات حام ــه وى، نان ــه گفت ب

ــه همراه  ــرطان ب ــد در درمان س  مى توانن
پرتودرمانى و هايپرترميا مورد استفاده قرار 

گيرند.
وى با بيان اينكه كولوركتال 5فلورويوراسيل، 
ــراى درمان  ــيميايى ب ،مهم ترين داروى ش
ــت: اين دارو به  ــت، تاكيد داش سرطان اس
طور گسترده اى همراه با پرتو درمانى مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
ــيمى درمانى  ــكالت ش ــاره به مش وى با اش
ــل تومور،  ــيدن دارو به مح ــه داد: نرس ادام
ــور موضعى، عدم  ــت دارو به ط كمبود غلظ
ــع تومور از ــش دارو در موض ــرل رهاي كنت

 محدوديت هاى شيمى درمانى به شمار مى 
روند كه براى هدفمند كردن دارو در شيمى 
ــش  ــى با پوش درمانى از نانوذرات مغناطيس

پليمرى استفاده كرديم.
وى افزود: اين نانوذرات پس از تزريق به بدن 
ــى  ــت تاثير يك ميدان مغناطيس بيمار، تح
خارجى، در موضع خاصى از بدن كه مطلوب 

است جمع مى شنود.

پژوهشگران دانشگاه مراغه در طرحى اقدام به 
بررسى تأثير نانوذرات سيليكون بر جوانه زنى 
ارقام مختلف عدس كردند. نتايج اين تحقيقات 
مى تواند از طريق بهبود جوانه زنى بذر در مناطق 
نيمه خشك و شور، استقرار گياهچه در مراحل 
ابتدايى را بهبود بخشد. با بهبود و تقويت مراحل 
ابتدايى نمو، مى توان تا حدود قابل مالحظه اى 
از شكست كشت جلوگيرى كرد. اين تحقيقات 
ــه ــورت گرفت ــگاهى ص ــاس آزمايش در مقي

 است.
با كاهش نزوالت و افزايش برداشت آب از منابع 
ــاورزى در  ــت محصوالت كش زيرزمينى، كش
ــورى خاك يا آب  مناطق خشك با مشكل ش
ــت. قابليت جوانه زنى سريع  آبيارى مواجه اس
ــل نامطلوب محيط از  و مقاومت در برابر عوام
جمله موارد تأثيرگذار در موفقيت كشت بذر در 
اين گونه خاك ها و مناطق خشك و نيمه خشك 
ــت. از اين رو هر گونه تيمار يا به كارگيرى  اس
ــك  موادى كه جوانه زنى گياهان مناطق خش
ــد، مى تواند موجبات افزايش  را سرعت بخش

عملكرد را فراهم آورد.
ــى به  ــه در پژوهش ــگاه مراغ ــان دانش محقق

ــتفاده از نانوذرات سيليكون  ــى تأثير اس بررس
ــزان تأثير گذارى  بر جوانه زنى بذر عدس و مي
ــر ارقام  ــن نانوذرات ب ــاى مختلف اي غلظت ه
ــن كار با اضافه  مختلف اين گياه پرداختند. اي
كردن نانو ذرات سيليكون به محيط جوانه زنى 
يا تيمار بذر در محلول هاى سيليكونى صورت 
گرفته است.نتايج به دست آمده از اين پژوهش 
نشان مى دهد، مى توان با اضافه كردن نانو ذرات 
سيليكون از طريق اعمال بر روى دانه رست و 
ــتفاده از فعال سازى  يا پوشش دهى بذر با اس
سيستم هاى دفاعى، جوانه زنى و رشد اوليه  بذر 

را بهبود بخشيد.
ــن جان محمدى يكى از محققان  دكتر محس
ــات صورت گرفته  اين طرح در توضيح مطالع
عنوان كرد: «در اين طرح ارقام مختلف عدس از 
مراكز تحقيقاتى داخلى و خارجى جمع آورى 
شد. سپس آزمايش جوانه زنى با هدف بررسى 
عكس العمل مؤلفه هاى مختلف رشد دانه رست 
ــق جغرافيايى  ــده از مناط ارقام جمع آورى ش
ــورى و نانوذرات  متفاوت به سطوح مختلف ش
دى اكسيد سيليكون صورت گرفت. همچنين 
ــاخص ها  در طى مدت جوانه زنى، برخى از ش

نظير شاخص جوانه زنى، قدرت رشد گياهچه، 
ــى ازمؤلفه هاى  ــى و برخ ــه زن ــرعت جوان س

رشد اوليه  گياهچه مورد ارزيابى قرار گرفت.»
ــان داد كه  ــج نش ــزود: «نتاي ــه اف وى در ادام
جوانه زنى به طور قابل توجهى با افزايش ميزان 
ــورى به تعويق مى افتد. اين در حالى است  ش
ــتفاده از نانوذرات دى اكسيد سيليكون  كه اس
ــورى بر  ــر نامطلوب ش ــد اث (SiO2) مى توان
ــاقه  گياه را به طور  جوانه زنى، طول ريشه و س
ــريع و  قابل توجهى كاهش دهد و موجب تس
بهبود جوانه زنى و رشد گياهچه شود. همچنين 
ــد كه عكس العمل ارقام مختلف  ــاهده ش مش
ــيليكون متفاوت  ــر كاربرد نانوذرات س در براب
است و بهترين نمود مربوط به ارقامى با منشاء 
مكزيك، سوريه و اردن (مناطق خشك و نيمه 

خشك) است».
ــرد: «از آنجا  ــدى در پايان عنوان ك جان محم
كه طبق بررسى ها حداقل 15 درصد از اراضى 
كشور با مشكل شورى خاك مواجه هستند از 
اين رو نتايج اين طرح، در صورت انجام آزمايش 
ها تكميلى در آينده، مى تواند كمك شايانى به 

بهبود كشت و كار در اين اراضى كند».

توسط محققان دانشگاهى؛

بررسى تأثير نانو ذرات بر جوانه زنى ارقام مختلف عدس

ــافت از چند ماه پيش عرضه يك  مايكروس
ــدوز 10 را وعده  ــراى وين آپديت بزرگ ب
ــروز عرضه ــان، دي داده بود و اين بروزرس

 شد. 
ــر در  ــون كامپيوت ــش از 110 ميلي بي
ــدوز 10  ــل وين ــتم عام ــا از سيس دني
ــد و  ــى كنن ــتفاده م ــافت اس مايكروس
ــد همين  ــا مى توانن ــتگاه ه تمام اين دس
ــت ــد را درياف ــان جدي ــاال بروزرس ح

 كنند.
ــت كردن  ــد، در كنار درس ــت جدي  آپدي
ــدوز، تغييراتى  ــاى وين برخى از بخش ه
ــدوز 10 داده  ــط كاربرى وين را هم به راب
ــده، براى  ــرات انجام ش ــت؛ اين تغيي اس
ــده زمان عرضه ويندوز 10 برنامه ريزى ش

 بودند.
ــر نيازى به  ــتفاده از كورتانا ديگ ــراى اس ب

حساب كاربرى مايكروسافت نيست.
اولين تغيير قابل توجه در بروزرسان جديد، 
ــاالى پنجره هاى  ــاى نوار ب تغيير رنگ ه

يندوز است. 
ــبيه تر به  ــا ظاهرى تميزتر و ش نرم افزاره
ــدوز 10 پيدا كرده  ــى وين ابط كاربرى كل

ند. منوها هم كمى بزرگ تر شده اند و نگ 
ــت تا با ديگر بخش  آن ها هم تيره شده اس
هاى ويندوز 10 همخوانى بيشترى داشته

 باشند.
ــرويس  ــان جديد، س ــه روزرس ــن ب در اي
ــزار مجزاى  ــرم اف ــب دو ن Skype در قال
ــه  Messaging و Skype Video ب

ويندوز 10 اضافه مى شود. 
 Skype ــت نرم افزار يعنى ديگر الزم نيس
ــيد و مى توانيد با توجه  را كامال داشته باش
ــخه اى از Skype را دانلود ــاز، نس ــه ني ب

 كنيد.
آيكون هاى برخى از نرم افزارها و هم چنين 

بخش هاى سيستم تغيير كرده اند. 
ــه حافظه ى  ــرم افزارها ب ــب ن امكان نص
خارجى هم در بروزرسان جديد ويندوز 10 

فراهم شده است. 
ــل  ــتند؛ مث ــم هس ــرى ه ــرات ديگ تغيي
 Tablet ــراى حالت ــاى جديد ب فرمان ه
ــا.  ــود كورتان ــن بهب ــم چني Mode و ه
ــر نيازى  ــا ديگ ــتفاده از كورتان ــراى اس ب
ــافت  ــرى مايكروس ــاب كارب ــه حس ب

( Account�Microso) نيست.

ــره،  ــا الهام گرفتن از نوعى حش  محققان ب
ــاخته اند كه قابليت نگاه داشتن  روباتى س
خود در سطح آب را داشته تا بدين ترتيب 

بتواند ميكروب هاى موجود را ببلعد.
ــان  ــط محقق ــد توس ــاورى جدي ــن فن اي
و ــده  ش ــه  ئ را ا ــتول  بريس ــگاه  دانش

ــى  نوع از  آن  ــاختار  س ــه  آنجاك از   
ــتن خود  ــگاه داش ــت ن ــا قابلي ــره ب حش
ــده،  ــام گرفته ش ــطح آن اله ــر روى س ب
به شدت مورد توجه كارشناسان واقع شده 

است.
ــه داراى ــات كوچك ك ــن روب ــرد اي كارب

ــت،  ــرات اس ــده هايى مانند پاى حش  زائ
ــه ها  ــطح آب درياچ ــن در س ــرار گرفت ق
ــازى  ــوص ذخيره س ــتخرهاى مخص و اس
ــت تا بدين ترتيب بخشى از ذرات  آب اس

ميكروبى آن نابود شود.
ــاورى در  ــب توجه تر اين فن اما نكته جال
ــوردن  ــس از خ ــات پ ــه روب ــت ك آن اس
ــده مصنوعى  ــا را در مع ــا، آنه ميكروب ه
ــازى مى كند تا از آنها براى  خود ذخيره س
توليد انرژى حركتى مورد نيازش استفاده

 كند.

ــن انرژى  ــات در تأمي ــب روب ــن ترتي  بدي
مورد نياز جهت جستجوى ميكروب هاى 
ــودى نخواهد  ــودى آنها كمب ــتر و ناب بيش

داشت.
ــوان  ــتول عن ــگاه بريس ــان دانش محقق
ــن روبات كوچك ــراى اي Row-bot را ب

 برگزيده اند. 
ــا داراى موتورى  ــه آنه ــول خالقان محص
ــى منحصربه فردى  كوچك معده مصنوع
ــوختى  ــلول س ــت كه در واقع يك س اس

ميكروبى است. 
ــرژى الكتريكى  ــات ان ــش از روب ــن بخ اي
را  آن  ــرد  عملك ــراى  ب ــاز  ني ــورد  م
ــدازى  ــات را راه ان ــور روب ــن و موت تأمي

مى كند.
ــود كه با  عملكرد روبات زمانى آغاز مى ش
قرار گرفتن در سطح آب شروع به خوردن 

ميكروب ها كند.
ــده اين  ــكيل دهن ــف تش ــات مختل قطع
ــه  ــتفاده از فناورى چاپ س ــا اس روبات ب
ــرفته ترين ــره گيرى از پيش بعدى و با به
 تكنيك هاى طراحى و چاپ مواد ارائه شده

 است.

ــاورى گفت:  ــوم، تحقيقات و فن وزيرعل
ــاى جديد، ــوم و فناورى ه ــعه عل توس

 بين رشته اى و فرا رشته اى، نيازمند كار 
و توجه جدى تر است.

ــم آغاز  ــد فرهادى در مراس دكتر محم
ــى  لملل ــنواره بين ا ــاى جش رقابت ه
ــگاه  رباتيك و هوش مصنوعى در دانش
ــرد: ك ــار  اظه ــر  اميركبي ــى  صنعت

ــاورى نانو، فناورى   حوزه هايى مانند فن
ــا،  ــات، هوافض ــاورى اطالع ــو، فن باي
ــى  ــك و مهندس ــو فتوني ــك، باي فتوني
ــكى از اهميت فراوانى برخوردارند، پزش

ــر اين كه  ــالوه ب ــته ها ع ــرا اين رش  زي
ــتند، ارزش افزوده  ــور هس نياز روز كش
ــه همراه ــى زيادى ب ــتغال زاي باال و اش

 مى آورند.
ــعه علم و  ــه توس ــه دولت ب وى از توج
ــخن گفت و افزود: در برنامه  فناورى س
ششم توسعه، دولت حداقل يك درصد 
از توليد ناخالص داخلى را به امر توسعه 
ــد و بخش  ــق اختصاص مى ده و تحقي
ــه فعال ــن زمين ــز در اي ــى ني خصوص

 مى شود.

ــت  فعالي و  ــيس  تاس ــادى،  فره
ــش و  ــت از پژوه ــاى حماي صندوق ه
ــى براى  ــاى ماليات ــاورى، معافيت ه فن
ــان را از اقدامات  فعاليت هاى دانش بني
ــتاى حمايت از  ــم در راس دولت يازده
ــه و فناورانه عنوان  فعاليت هاى نوآوران

كرد.
ــترده رباتيك در  وى به كاربردهاى گس
ــرد و گفت:  ــاره ك حوزه هاى مختلف اش
رباتيك و هوش مصنوعى در زمينه هاى 
صنعتى، پزشكى، تشخيصى و درمانى، 
امداد و نجات، كاوشگرى، دفاعى و حتى 
بازى و سرگرمى نقش مهمى ايفا مى كند 
و اين نقش روز به روز پررنگ تر مى شود، 
ــبت به اين حوزه بنابراين نمى توان نس

 بى توجه ماند.
وزير علوم روند ارتباط صنعت و دانشگاه 
ــح كرد:  ــد توصيف و تصري ــه رش را رو ب
دانشگاه هاى ما به لحاظ ارتباط با صنعت، 
ــى نمره آنها در  نمره خوبى مى گيرند ول
ــط و  ــوزه ارتباطات بين الملل، متوس ح
ــت كه بايد به  ــط رو به پايين اس متوس

تقويت ديپلماسى علمى بپردازند.

توسعه علوم و فناورى هاى جديد، نيازمند توجه استتوليد برق ،توسط معده روبات ميكروب خواراولين آپديت بزرگ ويندوز 10 عرضه شد

ــالگرد تاسيس دانشگاه صنعتى  همزمان با پنجاهمين س
ــتاوردهاى  ــگاه دس ــريف و در افتتاحيه اولين نمايش ش
ــريف از 10 فناورى توليد شده در اين  خانواده فناورى ش

دانشگاه رونمايى شد.
همزمان با آغاز پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه صنعتى 
ــتاوردهاى خانواده فناورى  ــگاه دس شريف اولين نمايش

شريف افتتاح شد.
ــتارى معاون  ــم كه با حضور دكتر سورنا س در اين مراس
ــت جمهورى و دكتر سعيد سهراب  علمى و فناورى رياس
پور قائم مقام بنياد ملى نخبگان برگزار شد از 10 محصول 

فناورانه اين دانشگاه رونمايى به عمل آمد.
ستون جدا كننده سلولى از جمله محصوالت رونمايى شده 
ــت. اين ستون ها براى جداسازى  در اين دانشگاه بوده اس

هر نوع سلول اعم از انسانى يا حيوانى كه با ميكروبيدهاى 
مغناطيس نشانه گذارى شده اند استفاده مى شود.

ــلول هاى  ــه س ــت را دارد ك ــن قابلي ــول اي ــن محص اي
ــلول ها را جمع آورى و در  ــده و ديگر س نشانه گذارى ش

آزمايش هاى آتى مورد استفاده قرار دهد.
سامانه مديريت كارمند از ديگر محصوالت رونمايى شده 
در اين مراسم بود. اين سامانه با فراهم آوردن امكان تعامل 
ــازمان راهى  كارمند بين مديران و كارمندان خارج از س

براى مديريت كارمندان ارائه مى دهد.
ــى، امكان  ــخص كردن موقعيت مكان ــامانه با مش اين س
تعريف برنامه كارى و ثبت فعاليت هاى انجام شده را فراهم 
ــره ورى كارمندان و  مى كند كه اين امر باعث افزايش به

كاهش هزينه هاى سازمانى مى شود.

ــامانه قابليت نصب همزمان بر روى كامپيوترهاى  اين س
سازمان و گوشى هاى هوشمند كارمندان را داراست.

ــور نيز  ــاب انرژى آسانس ــم از فناورى بازي در اين مراس
رونمايى شد. مكانيسم كار آسانسورها به گونه اى است كه 
در دو حالت كامال پر به سمت باال و كامال خالى به سمت 
پايين مصرف كننده انرژى الكتريكى و در دو حالت كامال 
پر به سمت پايين و كامال خالى به سمت باال توليد كننده 
انرژى الكتريكى هستند ولى اين انرژى الكتريكى توسط 
ــده و به هدر مى رود.  مقاومت حرارتى به گرما تبديل ش
ــور،  ــال به تابلوى آسانس ــور با اتص بازياب انرژى آسانس
ــده را در خود ذخيره كرده و در  انرژى الكتريكى توليد ش
سيكل هاى مصرف كننده انرژى به سيستم باز مى گرداند 
و از اين طريق منجر به كاهش 30 درصدى مصرف انرژى 

مى شود.
ــخيص دهنده  ــتگاه تش ــم همچنين از دس در اين مراس
ــتگاه جايگزينى براى  رنگ دندان رونمايى شد. اين دس

ــت كه در  ــگ دندان اس ــخيص بصرى رن روش هاى تش
درمان هاى ترميمى مورد استفاده قرار مى گيرد.

ــد3 رونمايى  ــا عنوان هد ه ــر آن از مولتى روتر ب عالوه ب
ــد. هد هد3  يك مولتى روتر بدون سرنشين الكتريكى  ش
ــت بدون نياز به باند حتى از روى دست  ــت و قادر اس اس
ــش از 53 دقيقه  ــده بي ــام دهد. اين پرن ــات را انج عملي
ــده كه كم  ــه گونه اى طراحى ش ــرواز دارد و ب مداومت پ
ــت. اين پرنده قابليت تعميرپذيرى آسان را دارد. صدا اس

ــت. اين پهپاد  ــش از 12 كيلوگرم اس  وزن اين پرنده بي
عمود پرواز قادر است كه در مدت 29 دقيقه با 3 كيلوگرم 

محموله حركت كند.
محموله شناسايى و ديده بانى 1 از ديگر محصوالتى بوده 
كه با حضور معاون علمى رياست جمهورى رونمايى شد. 
اين سامانه مراقبت و شناسايى قادر است حركات پرنده 
را حول هر سه محور پن، رول و پيچ، پايدار كرده و تصاوير 
بدون لرزش از مناطق مورد نظر برداشت كند. اين سامانه 

قابليت كنترل ميزان زوم و راستا در هر سه محور و ارسال 
ــتگاه زمينى را دارد.  تمامى داده ها و زواياى خود به ايس
اين محموله اپتيكى امكان عكسبردارى 16 مگاپيكسل و 
فيلمبردارى به صورت فول اچ  دى حتى در نور كم را براى 
ــد. 48 برابر زوم بدون افت كيفيت از  اپراتور فراهم مى كن

ديگر قابليت هاى اين محموله اپتيكى است.
ساخت پليت هاى استئوتومى سفارشى از ديگر محصوالت 
ــت كه اين محصول در حوزه پزشكى و  رونمايى شده اس
براى ترميم استخوان هاى پرانتزى شكل افراد كاربرد دارد.

در اين مراسم همچنين از پروژه تب نت رونمايى شده كه 
اين پروژه شامل گجت ها و اپليكيشن هاى حوزه سالمت 

مى شود.
ــت مصنوعى براى ترميم زخم هاى عميق از  ساخت پوس

ديگر پروژه هاى اين مراسم بوده است.
ماژول امنيت سخت افزارى (HFM) از ديگر محصوالت 

اين مراسم بوده كه رونمايى شده است
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توسط محققان كشور صورت گرفت؛

ساخت نانوذرات پليمرى براى دارورسانى بهتر به بيماران سرطانى

رونمايى از 10 محصول فناورانه در دانشگاه صنعتى شريف
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ــه هاى  ــث فرهنگى نقش ــتاى بح ــمن در راس زاينده رود:امروز دش
ــرهنگ جوادداستاني فرمانده ــيده است اين مطلب راس بسيارى كش

 ناحيه مقاومت بسيج شهرضا درجمع خبرنگان به مناسبت فرارسيدن 
ــت وگفت: متوليان فرهنگى بايد رهنمودهاي  هفته بسيج بيان داش
ــه افزود:  ــوش قراردهندوي درادام ــزه گ ــم رهبرى را آوي مقام معظ
هربسيجي بايديك سفيربراي ترويج آموزه هاي اسالم ورهنمودهاي 

مقام واليت باشد.
ــه هاي شوم  ــاره به نقش ــيج شهرضابااش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــتكبار ــزي هاي اس ــه ري ــت: برنام ــي گف ــتكباردربحث فرهنگ اس

ــارت فرهنگي  ــبيخون وغ ــك ش ــت بلكه ي ــي نيس ــم فرهنگ تهاج
ــت وروي فرهنگ  ــه اس ــانه گرفت ــمن جامعه مارانش ــت كه دش اس
ــكوت  ــح نمود: امروزه س ــتاني تصري ــي كند.داس ــه ريزي م مابرنام
ــاي فرهنگي  ــاري ه ــري ازناهنج ــك س ــث بروزي ــه باع مادرجامع
ــتان  ــطح شهرس ــاري هارادرس ــت ناهنج ــدكه تقوي خواهدش
ــيدن به اهداف ونقشه  ــكوت ما همان رس به دنبال خواهدداشت وس
ــووالن دراجراي امربه معروف ــت. وي كوتـــــاهي مس ــمن اس دش

ــت وگفت: اين   ونهي ازمنكرراجوابگوبودن درمقابل امام وشهدادانس
مسووليت هاكه مابه آن تكيه زده ايم پشتوانه امام راحل وشهداوانقالب 
ــت كه اگركوتاهي كنيم بايددرمقابل شهداجوابگوباشيم  اسالمي اس

واميد است كه عنصري ازخدمتگذاران واليت ورهبري باشيم.
ــخنان خود  ــهرضادربخش ديگرس ــيج ش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــال جاري گفت: نقش بسيج  ــيج درانتخابات س ــاره وظايف بس با اش
ــبت به حضورحداكثري مردم  ــنگري مردم نس بصيرت افزايي وروش
درانتخابات وانتخاب اصلح طبق معيارهاي مقام معظم رهبري است. 

ــيت باالى انتخابات درپيش روي را يادآورشدوگفت:  داستاني حساس
دشمنان خارجى و معاندين داخلى چشم به اين انتخابات دوخته اندكه 

دراين راستابسيج گوش به فرمان رهبري وواليت است.
ــريح برنامه هاي هفته  ــهرضا با تش ــيج ش فرمانده ناحيه مقاومت بس
ــيج به دنبال ارائه سبك زندگى  ــتان گفت: بس ــيج دراين شهرس بس
ــدكه برگزاري يادواره شهداوسركشي  ايران اسالمى به مردم مي باش
ــد.وي ميقات صالحين و  ازخانواده آنها ازارزش هاى انقالب ما مي باش
حضور در نماز عبادي سياسي جمعه ، برگزارى نمايشگاه دستاوردهاى 
ــط پايگاه هاى مقاومت، برگزارى  بسيج در طول 37 سال انقالب توس
نمايشگاه استكبارستيزى در مساجد و حسينيه هاى سطح شهر توسط 
ــط پايگاه هاى  ــانى محله محور توس پايگاه هاى مقاومت، خدمت رس
بسيج ، برگزاري نمايشگاه اقتصادمقاومتي ويژه خواهران درراستاي 
فرمان مقام معظم رهبري ، افتتاح خانه عالم درشهرمنظريه ، واگذاري 
مرحله دوم تسهيالت اقتصاد مقاومتى ( شيالت – پرورش شترمرغ– 
زنبورعسل -ماكيان ومرغ بومي ) ، بصيرت بخشى و ايجاد هوشيارى 
ــى هاى  ــى، برگزارى كرس ــادى و فرهنگ ــى، اجتماعى، اقتص سياس
آزادانديشى در دانشگاه ها با موضوع انقالب اسالمى و استكبارستيزى 
ــى فرماندهان  ــات هم انديش ــجويي) و برگزارى جلس ــيج دانش ( بس
ــيج در اين  پايگاه هاى مقاومت و مردم را از جمله برنامه هاى هفته بس

شهرستان ذكركرد.

ــگرى،  ــه حوزه گردش ــهرهاى نطنز و بادرود در س فرماندار نطنز گفت: ش
ــيارى براى توسعه  ــيل و ظرفيت هاى بس تاريخى و فرهنگى داراى پتانس
ــنى، پيرامون حفظ و نگهدارى  ــف حس ــگرى مى باشد. يوس بحث گردش
ــتان نطنز داراى ــت: شهرس ــتان اظهار داش آثار و بناهاى تاريخى شهرس
 يك هزار و 800 اثر تاريخى و ميراثى است كه هركدام داراى ارزش و اهميت 
ــتند. وى افزود: شهرستان نطنز و بادرود در سه حوزه  تاريخى بسيارى هس
گردشگرى، تاريخى و فرهنگى داراى پتانسيل و ظرفيت هاى بسيارى براى 
ــكيل انجمن ميراث  ــگرى مى باشد.فرماندار نطنز تش توسعه بحث گردش
ــمرد و بيان داشت: اولين  ــتاى تقويت اين حوزه ها برش فرهنگى را در راس
ــدارى از ميراث كهن  ــت و نگه ــى اعضاى انجمن حفظ، حراس وظيفه اصل
فرهنگى اين شهرستان تاريخى است.وى گفت: اعضاى انجمن بايد با تشكيل 
جلسات مستمر و هم افزايى در همه زمينه ها و آشنايى با قوانين و مقررات 
ــى و آموزش ميراث فرهنگى و فراهم  ناظر به پژوهش، حفظ و احياى معرف

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 خاطرنش حس
ــايى و معرفى كند  ــگرى شهرستان را شناس پتانسيل هاى مختلف گردش
ــگرى درآمد پايدارى براى شهرستان ايجاد شود. ــعه بحث گردش تا با توس
ــبت به حوزه ميراث فرهنگى  وى همچنين از مسووالن استان  خواست نس
شهرستان نطنز توجه ويژه و خاصى داشته باشند و براى حفظ و حراست از 

ميراث و مرمت آثار باستانى اعتبارات بيش ترى اختصاص دهند.

ــى از خودروى پرايدى  ــهر گفت: در بازرس فرمانده انتظامى شاهين ش
ــهر تصادف كرده بود كه در محور مورچه خورت شهرستان شاهين ش
ــا  ــه اى در صندلى ه ــرز ماهران ــه ط ــه ب ــيش ك ــو حش  13 كيل
ــد.   ــف ش ــود كش ــده ب ــاز ش ــا س ــودرو ج ــاس خ ــتيك زاپ و الس
ــتگاه  ــس از تصادف يك دس ــت: پ ــارى گف ــرهنگ رجبعلى مخت س
ــتان مأموران  ــورت» اين شهرس ــور «مورچه خ ــوارى پرايد در مح س
ــت. ــه دو قاچاقچى مواد مخدر اس ــدند اين خودرو متعلق ب متوجه ش
فرمانده انتظامى شهرستان شاهين شهر اظهار داشت: در بازرسى اوليه 
ــيش كه داخل صندلى هاى جا  از اين خودرو مقدار يك كيلوگرم حش
ــد.وى ادامه داد: در بازرسى تكميلى و تخصصى  ساز شده بود كشف ش
ــد مقدار ــدر انجام ش ــارزه با مواد مخ ــوران پليس مب ــط مأم كه توس
ــتيك  ــيش كه به طرز ماهرانه اى درون الس  12 كيلو و 980 گرم حش

زاپاس جا ساز شده بود كشف شد.

استكبارستيزى در رأس 
برنامه هاى بسيج است

فرماندار نطنز:
توسعه گردشگرى، سبب ايجاد 
درآمد پايدار در شهرستان است

فرمانده انتظامى شاهين شهر خبر داد:
كشف بسته هاى حشيش از 

خودروى تصادفى 

ــان بر لزوم احياى كتابخانه  ــت فرماندارى كاش سرپرس
كاشان شنا سى به منظور حفظ نسخ خطى اين شهرستان 

تأكيد كرد.
ــاح كتابخانه ضرابى   حميد رضا مؤمنيان، در آيين افتت
ــت  اظهار كرد: كتاب همواره يار مهربان همه ما بوده اس
ــعى كنيم فرهنگ مطالعه كتاب در خانواده ها  و بايد س
نهادينه شود.سرپرست فرماندارى كاشان ادامه داد: عرصه 
كتاب سهل و ممتنع است و با جذابيتى كه دارد همه اقشار 
را به سوى خود جذب مى كند و البته سختى هاى خاص 
خودش را دارد و قدم زدن در اين راه مجاهدت مى خواهد.
مؤمنيان با تأكيد بر لزوم احياى كتابخانه كاشان شنا سى 
بيان كرد: نسخ خطى بسيارى در شهرستان وجود دارد 
ــود در  ــرايط مطلوبى نگهدارى نمى ش ــون در ش ولى چ
معرض آسيب قرار گرفته است و با استفاده از ظرفيت هاى 
ــه را احيا كنيم. خير ين فرهنگى مى توانيم اين كتابخان
ــالمى كاشان نيز در اين  رييس اداره فرهنگ و ارشاد اس
آيين بيان كرد: سرانه فضاى كتابخانه اى و فرهنگى شهر 
كم است و به همت بلند خير ين فرهنگى و نيك انديشان 

امروز شاهد افتتاح كتابخانه ضرابى هستيم.
ــاره به اينكه در هفته كتاب  مصطفى جوادى مقدم با اش
ــرغ ايرانى»  ــاى «ناميرا، گل و م و كتابخوانى از كتاب ه
ــان كرد: امروز از كتاب«محله ى  رونمايى شد، خاطرنش
ِكلِهر كاشان» به نويسندگى على اصغر شاطرى رونمايى 
مى شود.وى گفت: كتاب«محله ى ِكلِهر كاشان» به معرفى 
محله تاريخى ِكلِهر كاشان مى پردازد و اطالعات خوبى در 
ــاهير، بناهاى تاريخى، شهيدان، هنرمندان و  زمينه مش

ورزشكاران اين محله دارد.
ــالمى كاشان بيان كرد:  رييس اداره فرهنگ و ارشاد اس

كتاب هاى بسيارى در خانه هاى هر يك از ما وجود دارد و 
چون قبال آنها را مطالعه كرده ايم االن ديگر به آنها توجه 
نمى كنيم و امسال اداره فرهنگ و ارشاد طرحى به نام اهدا 
ــهروندان مى توانند كتاب هاى خود  و تعويض دارد كه ش
ــاد اهدا كرده و به جاى آن كتاب هاى جديدى  را به ارش
ــدام خيرخواهانه يكى از  دريافت كنند و امروز در يك اق
ــان اهدا كرد تا در  ــهروندان 500 كتاب به ارشاد كاش ش
ــوادى مقدم همچنين از  ــاير افراد قرار گيرد.ج اختيار س

احداث يك باب كتابخانه در مسكن مهر كاشان خبر داد 
 و گفت: به زودى شاهد آيين كلنگ زنى يك باب كتابخانه 

در مسكن مهر كاشان خواهيم بود.  
ــان و در فضايى  ــى در بافت تاريخى كاش كتابخانه ضراب
ــط ضرابى خير كاشانى  ــعت 200 متر مربع توس به وس
بازسازى و مرمت شده و در حال حاضر داراى يك هزار جلد 
كتاب با موضوعاتى در زمينه تاريخ، ادبيات، هنر ايران و 

ايران شنا سى است.

فرماندار كاشان:

كتـابخانه كاشان  شناسى بايد احيا شود

  مدير جهاد كشاورزى شهرستان آران و بيدگل از آغاز برداشت زعفران از 
مزارع اين شهرستان خبر داد و گفت: بيش از 21 هكتار از اراضى كشاورزى 

آران و بيدگل زير كشت زعفران رفته است.
ــور ميانگين از ــود به ط ــين فتاحى با بيان اينكه پيش بينى مى ش حس

هر هكتار زمين كشاورزى به طور ميانگين سه كيلوگرم زعفران برداشت 
شود، افزود: سال گذشته 42 كيلوگرم زعفران از مزارع شهرستان برداشت 
شد و امسال با همت كشاورزان با توجه به افزايش هفت هكتارى سطح زير 
كشت پيش بينى مى شود بيش از 60 كيلوگرم زعفران از مزارع شهرستان 

برداشت شود.
ــداوم آن در چند  ــالى ها و ت ــه به خشكس ــان كرد: با توج وى خاطر نش
ــر الگوى  ــالى تغيي ــاى مديريت خشكس ــى از راهكاره ــال اخير يك س
ــتان آران و بيدگل بوده و به همين  ــاورزى شهرس ــت در بخش كش كش

ــت محصوالتى با نياز آبى پايين مانند زعفران  ــده كش ــعى ش منظور س
ــد صيفى جات  ــاد مانن ــاز آبى زي ــوالت با ني ــن محص ــته جايگزي و پس

شوند.
ــت  ــتان آران و بيدگل با بيان اينكه كش ــاورزى شهرس مدير جهاد كش
ــرد: به  ــه، تصريح ك ــتان گرفت ــرعت خوبى در شهرس ــران س گياه زعف
ــران توليدى  ــن منطقه، زعف ــب در اي ــرايط آب و هوايى مناس دليل ش
ــوردار ــز برخ ــى ني ــيار باالي ــت بس ــدگل از كيفي ــزارع آران و بي در م

است.
ــش و ارائه  ــال در اين بخ ــاورزان فع ــت از كش ــا حماي ــى گفت: ب فتاح
ــت زعفران  ــعه كش ــول بهتر و توس ــه توليد محص ــاى الزم ب آموزش ه
ــده  ــا برنامه ريزى انجام ش ــود و ب ــتان كمك ويژه مى ش در اين شهرس
ــهيالت پرداخت  ــران 300 ميليون ريال تس ــت زعف براى هر هكتار كش

مى شود.
ــاغ و مزرعه دارد  ــار ب ــش از 14 هزار هكت ــتان آران و بيدگل بي شهرس
ــتان  را  ــت توليد اس ــه رتبه نخس ــته و پنب ــت محصوالت پس و در كش

دارد.

آغاز برداشت زعفران
 از مزارع آران و بيدگل

ابالغ
8/634 شــماره درخواســت : 9410460358100007 شــماره پرونــده: 
9409980358100218 شماره بايگانى شعبه: 940245 نظر به اينكه آقاى محسن 
شــاه آبادى فرزند اكبر متهم به معاونــت در فروش مال غير به شــماره پرونده 
940245 ب 2 شــعبه دوم بازپرسى دادســراى اصفهان مى باشد و وقت حضور 
ظرف يك ماه پس از انتشار آگهى مى باشــد با توجه به مجهول المكان بودن متهم 
حسب ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت 
رسيدگى در وقت مقرر حاضر شــوند و در صورت عدم حضور ، احضاريه ابالغ 
شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف:23657 بازپرس شعبه دوم 

دادسراى اصفهان
ابالغ

9410460358100009 شــماره پرونــده:  8 شــماره درخواســت: /635
9409980358100469 شماره بايگانى شعبه:940501 نظربه اينكه آقاى عليرضا 
جهانبخش متهم به معاونت در فروش مال غير به شــماره پرونده 940501شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف يك ماه پس از 
انتشارآگهى مى باشد باتوجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار طبع 
ونشر مى شود واز متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر 
حاضر شوند ودر صورت عدم حضور، احضاريه ابالغ شده تلقى وتصميم مقتضى 

اتخاذ خواهد شد. م الف 23656 بازپرس شعبه دوم دادسراى اصفهان 
ابالغ

پرونــده  شــماره   9410106836900873 ابالغيــه: 8،شــماره  /627
:9309980352601336 شــماره بايگانى شــعبه:940096 خواهان/شاكى اعظم 
كريمى خويگانى دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم محمد كورنگى به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان – خ چهارباغ باال –خ شــهيد نيكبخت – ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان ارجاع و به كالســه 9309980352601336 ثبت گرديده .به علت مجهول 
المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان /شاكى وبه تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امورمدنى ودستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس ازنشر 
آگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دريافت وجهت معرفى داور حاضر گردد. م الف 23658 

مديردفتر دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9410100353402242 ابالغيــه: شــماره   8 /628
9409980362000632 شــماره بايگانــى شــعبه:940618 درپرونده كالســه 
9409980362000632 اين شعبه احسان حاجى حسن زاده ومحسن الماسيان و 
سروناز مظاهرى وعلى كاغذگران وحسين خزايى به اتهام رابطه نامشروع يا عمل 
منافى عفت (غيراز زنا) و انتشــار عكس و تصاويــر و مطالب خالف عفت عمومى 
تحت تعقيب قرار گرفته اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و دراجراى 
مقررات ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامور كيفرى 
به نامبرده ابالغ مى گــردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع 
از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. م الف 23624 منشى دادگاه كيفرى 

شعبه 108 دادگاه كيفرى دوشهراصفهان (108 جزايى سابق)
ابالغ

شــماره   9410460358100008  : خواســت  در  شــماره   8 /636
پرونده:9409980358100003 شماره بايگانى شعبه : 940006  نظر به اينكه آقاى 
سعيد پير نجم الدين متهم به جعل به شماره پرونده 940006 شعبه دوم باز پرسى 
دادســراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتشار آگهى 
مى باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئين دادرسى 
كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از اروزنامه هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شوند و 

در صورت عدم حضور ، احضاريه ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد 
شد. م الف23655 بازپرس شعبه دوم داد سراى اصفهان

ابالغ
شــماره   9410460365600033 درخواســت: شــماره   8 /637
پرونده:9409980365601116 شماره بايگانى شعبه:941116 پيشنويس آگهى 
آقاى حســنعلى محمد بلندى به اتهام انتقال مال غير و ...، از طرف اين دادســرادر 
پرونده كالسه 941116 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده اســت بدينوســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين 
دادرســى در امور كيفرى مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى در شعبه 37 داديارى دادسراى عمومى و انقالب جهت پاسخگويى به اتهام 
خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 23625 داديارى شعبه 37 دادسراى ناحيه 

3 اصفهان
اخطار اجرايى

8/641 كالســه:417/94 به موجب راى شــماره 707 تاريــخ 94/04/31حوزه 8 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه على 
استاد شريف  به نشانى مجهول المكان  محكوم است به  پرداخت 18/300/000 ريال 
بابت اصل خواسته و هزينه هاى نشر آگهى و مبلغ 180/000 ريال بابت هزينه هاى 
دادرسى و و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ 
سررسيد چك 571131-82/12/1  در حق خواهان رسول نيلوفرى با وكالت خانم 
ها صانعى و سالم به نشانى : سه راه سيمين جنب پمپ بنزين ساختمان آرش ط 4 
واحد 402  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 اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف: 23008 شعبه 8 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايى
8/642 كالسه:418/94 به موجب راى شماره 709 تاريخ 94/04/31حوزه 8 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه على استاد 
شريف معمار به نشانى مجهول المكان  محكوم است به  پرداخت 36/600/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 190/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى وهزينه نشر 
آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكها 571130- 82/11/1 و 571129 – 82/10/1 در حق خواهان رسول نيلوفرى 
به نشانى : سه راه سيمين جنب پمپ بنزين ســاختمان آرش ط 4 واحد 402  ونيز 
پرداخت نيم عشــر 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 بــراى 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 اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 

23007 شعبه 8 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/643 كالســه:414/94 به موجب راى شــماره 676 تاريخ 94/04/30حوزه 14 
شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه على 
اصغر شريفى به نشانى مجهول المكان  محكوم است به  پرداخت 8/900/000 ريال 
بابت  چك شماره 55104247 عهده بانك ملت و پرداخت  مبلغ 170/000 ريال بابت  
خسارت دادرســى و حق الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 92/07/17 لغايت اجراى حكم در حق خواهان رسول 
نيلوفرى به نشــانى دهاقان خ قايم خ امام خمينى كوچه 8 درب سبز رنگ با وكالت 
خانم صانعى به نشانى سه راه سيمين جنب پمپ بنزين ساختمان آرش ط 4 واحد 
402 ونيز پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 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 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: 

23002 شعبه 14 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/644 كالسه:946/93 به موجب راى شماره 130 تاريخ 94/03/3حوزه 27 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهدى داودى 
به نشانى مجهول المكان  محكوم اســت به  پرداخت 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت  مبلغ 180/000 ريال بابت  هزينه دادرسى طبق تعرفه قانونى و  
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 93/10/30 و 93/09/30 لغايت اجراى حكم 
در حق خواهان حميدرضا خيرالهى به نشانى ميدان امام بازار بزرگ مقابل پاساژ 
صدر فروشگاه خيرالهى ونيز پرداخت 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 بگــذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 23001 شعبه 27 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/645 كالســه:460/94 به موجب راى شــماره 806 تاريــخ 94/04/31حوزه 7 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كــه قطعيت يافته اســت محكوم عليه  
1- حسين يوســفى 2- فاطمه جمالى به نشــانى مجهول المكان  محكوم هستند به  
پرداخت 37/700/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ريال بابت هزينه 
هاى دادرسى وهزينه نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها 88/03/22 به مبلغ 10/000/000 ريال مورخه 
88/02/22 به مبلغ 9/000/000 ريال مورخــه 88/04/20 18/700/000 ريال  در 
حق خواهان رسول نيلوفرى با وكالت الهه صانعى به نشانى : سه راه سيمين جنب 
پمپ بنزين ســاختمان آرش ط 4 واحد 402  ونيز پرداخت نيم عشر حق االجرا در 
حق اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احــكام: 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 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: 22994 شعبه 7 مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/646 كالســه:799/93 به موجب راى شــماره 916 تاريخ 93/12/02حوزه 28 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه على نور 
محمدى عمران به نشانى مجهول المكان  محكوم اســت به  پرداخت 25/000/000 
ريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/09/20 لغايت 
زمان وصول و ايصــال  در حق خواهان عباس ذوالفقارى فرزند مرتضى شــغل 
آزاد به نشــانى : اتوبان فرودگاه حصه جنوبى خ امام خمينى پ 45  ونيز پرداخت 
نيم عشــر 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 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: 22984 شعبه 

28 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/647 كالسه:838/93 به موجب راى شماره 18 تاريخ 94/01/18حوزه 28 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه على نور محمدى 
عمران به نشانى مجهول المكان  محكوم است به  پرداخت 27/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 170/000 ريال بابت خسارت دادرســى و خسارت تاخير 

تاديه از تاريخ - 93/10/20 لغايت زمان وصول و ايصال و همچنين هزينه نشــر 
آگهى در حق خواهان عباس ذوالفقارى فرزند مرتضى شغل آزاد به نشانى : اتوبان 
فرودگاه حصه جنوبى خ امام خمينى پ 45  ونيز پرداخت نيم عشر حق االجرا در 
حق اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احــكام: 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 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: 22983 شــعبه 28 مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/648 كالســه:806/93 به موجب راى شــماره 919 تاريخ 93/12/02حوزه 28 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كــه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
مهدى احدى آلقو  فرزند على به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به  پرداخت 
3/750/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 170/000 ريــال بابت هزينه هاى 
دادرسى وهزينه نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/08/1  لغايت زمان 
وصول و ايصال در حق خواهان عباس ذوالفقارى فرزند مرتضى شــغل آزاد به 
نشانى : اتوبان فرودگاه حصه جنوبى خ امام خمينى پ 45  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 اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 22982 شــعبه 28 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

8/649 كالســه:373/94 به موجب راى شــماره 452 تاريخ 94/05/28حوزه 17 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسن 
مهشيد به نشانى مجهول المكان  محكوم است به  پرداخت 30/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى وهزينه نشر آگهى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 93/04/20 لغايت اجراى حكــم در حق خواهان 
محمود رضايى خوزانى به نشــانى : اصفهان خ مسجد ســيد خ آيت اله طيب كوى 
شهيد روزبه نيا پ 10  ونيز پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 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 اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد،
 صريحا اعالم نمايد.م الف: 22981 شعبه 17 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان
اخطار اجرايى

8/650 كالســه:374/94 به موجب راى شــماره 451 تاريخ 94/05/28حوزه 17 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسن 
مهشــيد به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به  پرداخت 30/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و نشر آگهى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 93/02/20 لغايت اجراى حكــم در حق خواهان 
محمود رضايى خوارزمى به نشانى : اصفهان خ مسجد سيد خ آيت اله طيب كوى 
شهيد روزبه نيا پ 10  ونيز پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق اجراى احكام. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 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 اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف: 22980 شعبه 17 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان
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زبان خوراكى ها

خبر خبر

ــى غير از  چرا در كالس هاى ورزشـى ثبت نـام مى كنيم؟ آيا هدف
سالم تر بودن داريم؟ فكر نمى كنم! اكثر ما تنها با همين هدف براى رفتن 
ــى برنامه ريزى مى كنيم، غافل از اينكه اين محل ها  به كالس هاى ورزش
ــند و ما را بيمار كنند. به عبارت ساده تر، كالس هاى  مى توانند آلوده باش
ورزشى به ويژه كالس هاى كار با دستگاه مثل بدن سازى و ژيمناستيك يا 
ايروبيك مكانى ايده آل براى انتقال ميكروب ها هستند. در ضمن در اين 

كالس ها افراد بسيار نزديك به هم ورزش مى كنند.
ــما روى تشكچه ورزشى  ــت كنار ش  فرض كنيد فردى براى درازنشس
ــتد.  ــد و بيرون مى فرس ــس را به درون مى كش ــيده و مدام نف دراز كش
ــت.  ــيار زياد اس ــان هوا را تنفس كنيد، بس ــما نيز هم احتمال اينكه ش
ــت، بلكه  ــى خوب نيس نمى خواهيم بگوييم رفتن به كالس هاى ورزش
ــما آموزش  ــعى مى كنيم چند راهكار به ش ــس. در اينجا س كامال برعك
دهيم تا خود را در برابر ميكروب ها، باكترى ها و عفونت هاى دهانى حفظ

 كنيد.
ــت  آوريدقبل از ثبت نام در يك كالس  1) قبل از ثبت نام اطالعات به دس
ــويد. الزم است بعد  ــتى محيط مطلع ش ــى ابتدا از شرايط بهداش ورزش
ــخص از يك دستگاه،  ــه تمرين يا حتى بعد از استفاده هر ش از هر جلس
تشكچه هاى ورزشى و دسته هاى وسايل ضدعفونى شوند. درست است 
كه در تمامى اماكن اين موضوع رعايت نمى شود، اما حداقل جويا شويد كه 

هر چند وقت يك بار عمل ضدعفونى وسايل تكرار مى شود.
ــايل هر چند وقت  ــخصى تهيه كنيد.در اكثر كالس ها وس 2) وسايل ش
ــت در اين  ــى موارد ممكن اس ــوند اما در برخ يك بار ضدعفونى مى ش
ــود. بهترين كار اين است كه وسايل شخصى تهيه  ميان سهل انگارى ش
ــا ايروبيك ثبت نام  ــد. اگر در كالس يوگا ي كنيد و با خود به كالس ببري
ــر كالس نياز به  ــا كه مدام س ــود ببريد و از آنج ــد، زيرانداز با خ كرده اي
ــت يا از شير  ــت به جاى آب خوردن با دس ــيدن آب داريد، بهتر اس نوش
ــيد.  ــته باش ــاى عمومى، بطرى آب مخصوص به خود داش يا با ليوان ه
ــتفاده از دستگاه هاى  حوله نيز جزو ضروريات است. مى توانيد حين اس
ــما با آن تماس دارد، ــر يا صورت ش عمومى آن را در مناطقى كه مثال س

 قرار دهيد.
3) قبل و بعد از استفاده دستگاه ها را پاك كنيديك لحظه فكر كنيد كه 
قبل از شما چند دست عرق كرده دستگيره يك دستگاه ورزشى عمومى 
ــت. طبق آمار آژانس سالمت عمومى كانادا، 80 درصد  را لمس كرده اس
ــرماخوردگى مى تواند از طريق دست آلوده  ــامل س عفونت هاى رايج ش
منتقل شود. در كالس هاى ورزشى برخى از انواع باكترى ها رشد مى كنند 
كه مى توانند عامل عفونت هاى پوستى باشند. به همين دليل به تمامى 
ــود قبل و بعد از  ــى توصيه مى ش داوطلبان ثبت نام در كالس هاى ورزش
استفاده از هر دستگاه آن را پاك كنيد يا اينكه دست كش به دست داشته 

باشيد.
4) پا برهنه نباشيد! اگر در كالسى ثبت نام مى  كنيد كه نياز به پوشيدن 
كفش در آن نيست مثل كالس يوگا يا شنا، حتما همراه با خود يك دمپايى 
برداريد. عفونت به راحتى به پاها منتقل مى شود، در صورتى كه پوشيدن 
ــرد. راه رفتن روى فضاهاى عمومى  دمپايى جلوى اين موضوع را مى گي

زمينه انتقال قارچ پا و ناخن را فراهم مى كند.

ــكى تهران با بيان اينكه شير بادام  عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزش
براى كسانى كه بدنشان نياز به كلسيم دارد مفيد است، ميان وعده هاى 

ايده آل براى مبتاليان به دردهاى مفصلى را تشريح كرد.
عليرضا عباسيان درباره ميان وعده هاى ايده آل براى مبتاليان به دردهاى 
مفاصل اظهار داشت: افراد، به خصوص كسانى كه دچار دردهاى مفصلى 

هستند نبايد همراه غذاى خود آب يا مخلفات ديگر مصرف كنند.
بهترين نوشـيدنى براى افـراد دچار دردهاى مفصلى شـربت 

سكنجبين است
ــت: بهترين  ــكى تهران گف ــگاه علوم پزش اين عضو هيات علمى دانش
ــربت سكنجبين است و  نوشيدنى براى افراد دچار دردهاى مفصلى ش
بهترين سبزى ريحان، گشنيز يا جعفرى است، همچنين ساالد كلم از 

ميان انواع ديگر ساالد بسيار مناسب تر است.
وى بيان داشت: مصرف ژله ساده يا خربزه به عنوان ِدسر و ترشى ِكبر يا 
سيرترشى بهترين مواد غذايى است كه اين افراد مى توانند گاهى اوقات 

با غذاى خود مصرف كنند.
دمنـوش بابونه، بادرنجبويـه و اسـطوخودوس، موجب كاهش 

دردهاى استخوانى مى شود
عباسيان عنوان كرد: به جاى چاى سياه افراد مبتال به دردهاى مفصلى 
ــطوخودوس مصرف كنند،  ــوش بابونه، بادرنجبويه و اس مى توانند دمن
ــراى كاهش دردهاى  ــت و ب ــع اين گونه دمنوش ها گرم اس چرا كه طب

استخوانى اين افراد مفيد است. 
ــيرينى نخودچى يا نارگيلى و از ميان  ــيرينى ها, ش وى گفت: ميان ش
ــيب،  ــردو، چلغوزه, نخودچى و ميان ميوه ها س تنقالت انجير، مويز، گ

گالبى و  به،  بسيار مفيد است.
اين عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران بيان كرد: در صورتى 
ــموتى بادام و  ــته باشند مى توانند اس ــيم داش كه اين افراد نياز به كلس
ــادام درختى را در  ــد عدد ب ــه اين ترتيب كه چن انجير مصرف كنند ب
ــت قهوه اى آن را گرفته و با 3 عدد انجير  آب جوش خيس كرده و پوس
تازه يا خشك و يك قاشق عسل و سه چهارم ليوان آب داخل مخلوط كن

 بريزيد.
شير داغ و زنجبيل، نوشـيدنى مفيد براى افراد دچار دردهاى 

مفصلى
عباسيان بيان كرد: شير داغ و زنجبيل، نوشيدنى مفيد براى افراد دچار 
دردهاى مفصلى است به اين ترتيب كه يك ليوان شير داغ و يك قاشق 

عسل و يك قاشق مرباخورى پودر زنجبيل را با يكديگر مخلوط كنند.

معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان غذا و دارو، در پاسخ به نامه رييس 
اتاق تهران مبنى بر توقف طرح برچسب اصالت كاالهاى سالمت محور، 
ــفافيت الزم درمبارزه با كاالهاى تقلبى  ــت: اين طرح از ش عنوان داش

برخوردار است.
ــارى رييس اتاق بازرگانى و صنايع و  طى روزهاى اخير مسعود خوانس
ــول ديناروند معاون وزير بهداشت  معادن تهران در نامه اى به دكتر رس
ــازمان غذا و دارو با ارائه داليلى، خواستار توقف اجراى طرح  و رييس س

برچسب اصالت كاالهاى سالمت محور شد.
ــارات رييس اتاق بازرگانى،   دكتر اكبر عبدالهى اصل در واكنش به اظه
گفت: طرح برچسب اصالت كاالهاى سالمت محور از شفافيت الزم در 
مبارزه با بخشى از مهم ترين معضالت مبتال به كشور برخوردار است و 
اين موضوع آنقدر عيان است كه ضرورتى در تشريح مجدد آن مشاهده 

نمى شود.
ــوالى مهم و قابل تامل  ــا در اين بين، آنچه به عنوان س وى ادامه داد: ام
ــت كه آيا در اتاق بازرگانى، اولويت با مواردى  ــود اين اس مطرح مى ش
ــش خصوصى، وجود  ــبه دولتى رقيب بخ ــركت هاى ش چون وجود ش
فهرست دارويى محدود كننده بر اساس مصالح و سياست هاى انقباضى 
ــزوده بر مواد اوليه دارويى،  بيمه نه توليدكننده، وجود ماليات ارزش اف
ــح بيمه نه  ــه به مصال ــذارى با توج ــى قيمت گ ــت هاى انقباض سياس
توليدكننده، وجود منابع بسيار گران تامين مالى در حوزه دارو، تاخير 
ــخه توسط دولت و  پرداخت بيمه ها، قيمت گذارى داروهاى بدون نس
موانع مختلف سرمايه گذارى در حوزه دارو و تجهيزات پزشكى است يا 

حذف يك شناسه بر روى جعبه داروها؟
ــه اتاق تهران، يكى  ــرد: واقعا چه دليلى وجود دارد ك عبدالهى تاكيد ك
ــيارى  ــت را لغو طرحى بداند كه در بس ــته مهم خود از دول از دوخواس
ــاق و عرضه  ــته قاچ ــورهاى به مراتب ضعيف تر از ايران، توانس از كش
محصوالت تقلبى را به شدت تقليل داده و بخش قابل توجهى از اقتصاد 

كشورشان را از گزند تهديدها در امان بدارد.
ــان گفت:  ــذا و دارو، در پاي ــازمان غ ــارت و برنامه ريزى س ــاون نظ مع
ــتلزم ايراد  ــاق تهران مس ــارات ات ــده در اظه ــى داليل مطرح ش تمام
پاسخ هاى اصولى و فنى است كه در جايگاه خود به آنها پرداخته خواهد 

شد.

مراقب ميكروب ها در كالس هاى 
ورزشى باشيد

نوشيدنى هاى سرشار از كلسيم برچسب اصالت ، شفاف است

بهداشت فردى

ــت اين چاقى كه  امان از دس
اندام آدم را بسيار نامتناسب 
و نازيبا نشان مى دهد. حتى 
ــت  با وجود آن كه مدتى اس
به طور پراكنده از رژيم هاى 
ــك  ــى و ورزش كم غذاي
مى گيريد، اما موفق به از بين 
بردن توده هاى انباشته شده 
چربى در ناحيه كمر، شكم و 
ران خود نشده ايد. تصورتان 
ــتباه يا درست اين  هم به اش
است كه اين توده هاى چربى 
ــم غذايى و  ــبت به رژي نس
ــى مقاوم  تمرين هاى ورزش

هستند.
ــخصى هم  ــه ش ــا ك از آنج
ــيدن  ــتيد كه براى رس نيس
ــه تيغ  ــدام ب ــب ان به تناس
جراحى تن بدهيد، توجه تان 
ــتفاده از روش هاى  ــه اس ب
ــتفاده از ليزر  ــا اس الغرى ب
ــود، اما آيا واقعا  جلب مى ش
ــود براى الغر شدن از  مى ش
ميانبرهايى چون روش هاى 

كاهش چربى با استفاده از ليزر مانند كويتيشن، ليپوليزر، 
ــت؟ آيا اصوال اين  ــزر و ليپوماتيك بهره گرف كرايو ليپولي
روش ها جايگزين مناسبى براى كاهش وزن از طريق رژيم 

غذايى و ورزش خواهند بود؟
اشتباهى كه بسيارى افراد در گرايش يافتن به اين روش ها 
مرتكب مى شوند آن است كه كاهش چربى با كمك ليزر 
را روشى براى كاهش وزن در نظر مى گيرند. در حالى كه 
ــان چربى هاى محدود ناحيه  اين روش ها صرفا براى درم
شكم، پهلو، باسن و ران ها مناسب است. آن هم به اين علت 
ــدن نيازمند به كارگيرى  كه از بين بردن چربى زياد در ب

روش هاى درمانى متعدد است.
به گفته دكتر طيبه نيكو خرسند، جراح عمومى، ليزر بيشتر 
ــت تا كاهش وزن. كما اين  به عنوان كاهش سايز موثر اس
ــيار باال ابتدا بايد از روش هاى  كه در كاهش وزن هاى بس
جراحى مربوط به كاهش وزن كمك گرفته شود و در ادامه 

از ليزر استفاده شود.
ابتدا كاهش وزن، سپس كاهش سايز

عضو هيات مديره انجمن علمى پزشكى ليزرى ايران در 
تاكيد بر اين كه از ليزر مى توان در كنار ديگر روش ها براى 
الغرى موضعى استفاده كرد، مى گويد: كاهش وزن فقط با 

رژيم مناسب و ورزش و فعاليت بدنى كافى محقق مى شود، 
اما در ادامه مى توان از ليزر به عنوان روشى كمكى براى رفع 
چربى هاى انباشته شده موضعى بهره گرفت. البته روش 
كار براى رسيدن به اين هدف نيز به نوع ليزر بستگى دارد.

اين جراح عمومى مى افزايد: در واقع با بهره گيرى از ليزر 
كم توان محل الغرى تعيين مى شود و با ليزر، چربى هاى 
ــوند. ادامه اين روند نيز به عهده  داخل سلولى آزاد مى ش
بيمار است كه با فعاليت هاى مناسب از آنها به عنوان منابع 
انرژى استفاده كند و با تحرك بدنى نسبت به دفع آن اقدام 
كند.اين روش در مطب ها قابل انجام است و نياز به جلسات 

متعدد درمانى دارد.
ــزر پرتوان يا ليپوليزر از ليزر و  وى تاكيد مى كند: اما در لي
ساكشن همزمان استفاده مى شود كه اقدامى تهاجمى بوده 
ــلول هاى چربى با  و به اتاق عمل نيازدارد. در اين روش س

ليزر تخريب شده و با ساكشن خارج مى شوند.
اگر اهل رژيم و ورزش نيستى

خيلى ها مى پرسند آيا استفاده از روش هاى كاهش سايز با 
ليزر با اصول سالمت مطابقت دارد؟

ــته باشيد  ــخ مى گويد: توجه داش ــند در پاس دكتر خرس
ــب، ورزش و فعاليت بدنى كافى براى  رژيم غذايى مناس

ــى ليزر كم توان در  اثر بخش
ــت  الغرى موضعى الزم اس
كه در اين صورت بهره گيرى 
ــا در افرادى  ــن روش ه از اي
كه كانديداى مناسبى براى 
انجام آن محسوب مى شوند 

منافاتى با سالمت ندارد.
ــد  تاكي ــص  متخص ــن  اي
مى كند: بى شك در كسانى 
ــب،  ــه نتوانند رژيم مناس ك
ورزش و فعاليت بدنى الزم را 
رعايت كنند استفاده از ليزر 
كم توان به آزاد شدن دوباره 
ــود. در  چربى ها منجر مى ش
چنين شرايطى چربى هاى 
ــاره به داخل  ــده دوب آزاد ش
سلول ها برگشته و نتيجه اى 
ــرى اين روش ها  از به كارگي
حاصل نمى شود. در چنين 
مواردى حتى بعد از كاهش 
ــايز نيز اگر رژيم مناسب  س
رعايت نشود از آنجا كه تعداد 
ــت، فرد  ــلول ها ثابت اس س
دوباره افزايش سايز خواهد 
داشت. همچنين در مواردى كه از ليپوليزر استفاده شده 

است مناطق ديگرى نيز دچار افزايش سايز خواهند شد.
چرا دوباره به سايز قبلى برمى گردى؟

توجه داشته باشيد عالوه بر مشكل برگشت پذيرى اثرات 
ــت دارد كه با  ــى از الغرى با ليزر، اين نكته نيز اهمي ناش
ــدارد ولى ليپوليزر  وجود آن كه ليزر كم توان عارضه اى ن
روشى تهاجمى است كه اگر درست انجام نشود، احتمال 
ــيب هاى متعدد ديگر نيز بر اثر آن  سوختگى پوست و آس
وجود  دارد.عضو هيات مديره انجمن علمى پزشكى ليزرى 
ــى از  ــت پذيرى آثار درمانى ناش ايران درباره علل برگش
روش هاى الغرى با ليزر توضيح مى دهد: در ليزر كم توان، 
سلول هاى چربى سالم مى مانند فقط اندازه آنها كوچك 
مى شود و با رعايت نكردن رژيم غذايى مناسب دوباره به 
اندازه قبلى برمى گردند. همچنين در لپپوليزر با وضعيت 
ــلول هاى سالم نواحى  ــتيم، اين كه س بدترى روبه رو هس
ديگر نيز به دليل رعايت نكردن رژيم غذايى و كم تحركى، 
افزايش سايز خواهند داشت. با اين حال، در صورتى كه دو 
ــب و ورزش و فعاليت بدنى كافى پس از  اصل رژيم مناس
به كارگيرى اين روش ها رعايت شود، بهره گيرى از آنها در 

كانديداهاى مناسب با عوارض منفى همراه نخواهد بود.

لـيزر  الغرتـان  نمى كنـد

بايد در مورد تغيير روش مصرف بادنجان تصميم بگيريد. 
اگر دل تان مى خواهد از خواص بى شمار بادنجان بهره مند 
شويد، روش پخت اين سبزى سالم را تغيير دهيد و درباره 

مزاياى خوب آن بيشتر بدانيد.
ــتيم و نمى توانيم از  ــان هس ــق بادنج   خيلى از ما عاش
ــيم. با اين  ــت بكش ــى مثل خورش بادنجان دس غذاهاي
ــا و اگر هايى وجود  ــالمت بادنجان ام ــود در مورد س وج
ــا كبابى مصرف كنيد  دارد. اگر آن را به صورت بخارپز ي
ــبزيجات است كه به سالمت بدن و  يكى از سالم ترين س
پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى مختلف كمك مى كند 
ــرخ كنيد اصال  و در صورتى كه آن را در روغن فراوان س
ــاب ــالمت و مزاياى مفيدش حس ــد روى س نمى تواني

 كنيد. 
ــرف بادنجان  ــورد تغيير روش مص ــا در م پس همين ج
تصميم بگيريد. اگر دل تان مى خواهد از خواص بى شمار 
بادنجان بهره مند شويد، روش پخت اين سبزى سالم را 

تغيير دهيد و درباره مزاياى خوب آن بيشتر بدانيد. 
 بادنجان و سالمت قلب

فيبر، پتاسيم، ويتامين C، ويتامين هاى گروه E و ساير 
ريزمغذى هايى كه در بادنجان پيدا مى شود همه و همه 
ــه متخصصان  ــد. به گفت ــالمت قلب كمك مى كن به س
ــى  مجله كلينيك تغذيه آمريكا احتمال مرگ و مير ناش
ــان  از بيمارى هاى قلبى در افرادى كه در رژيم غذايى ش
ــود دارد به  ــاوى فالوونوئيد وج ــواد غذايى ح مصرف م
مراتب كمتر است. از اين رو محققان مى گويند غذاهاى 
حاوى فالوونوئيد را براى سالمت قلب در رژيم غذايى تان 

قرار دهيد. 
ــما كمك  ــب مفيد به ش ــتن اين تركي ــان با داش بادنج
مى كند قلب و عروق سالم ترى داشته باشيد. يكى ديگر 
ــيانين است.  از تركيبات مفيد موجود در بادنجان آنتوس
در تحقيقى معلوم شد افرادى كه در هفته سه وعده ميوه 
و سبزيجات حاوى آنتوسيانين مصرف مى كنند، نسبت 
به بقيه با احتمال 34 درصد كمتر به بيمارى قلبى مبتال 
ــوند. عالوه بر اين آنتوسيانين با كاهش فشار خون  مى ش
ــت و از اين راه هم به سالمت قلب شما  هم در ارتباط اس

كمك مى كند. 
كاهش كلسترول خون  

ــل ماهيتابه  ــان را داخ ــادت داريم بادنج ما ايرانى ها ع
ــرخ كنيم و اين ماده غذايى را با انواع و اقسام  پرروغن س
ــباع مضر به رژيم غذايى مان راه دهيم. در  چربى هاى اش
ــى نه تنها مفيد  ــداوم چنين غذاي اين صورت مصرف م
ــراه دارد و مى تواند  ــت، بلكه مضرات زيادى هم هم نيس
سبب باال رفتن چربى و كلسترول خون شود. تحقيقات 
ــان مى دهد اگر بادنجان به صورت  محققان خارجى نش
سرخ نشده و به كمك ساير روش هاى طبخ مانند بخارپز 
ــبب كاهش كلسترول  يا كبابى مصرف شود مى تواند س

خون شود. 
ــيد كلروژنيك يافت  در بادنجان مقدار قابل توجهى اس
ــيدان قوى براى از بين بردن  مى شود كه يك آنتى اكس

ــبب  ــمار مى رود. اين تركيب س راديكال هاى آزاد به ش
ــود و در بدن نقش يك  كاهش كلسترول بد خون مى ش
ــوى را ايفا مى كند. پس با  آنتى بيوتيك و آنتى ويروس ق
ــتر  ــخ بادنجان از اين خاصيت آن بيش روش صحيح طب

بهره مند شويد. 
 تقويت حافظه

ــش يافته و  ــان كاه ــن روزها تمركزت ــد اي اگر مى بيني
ــت مغز از  ــراى بهبود وضعي ــده ب حافظه تان ضعيف ش
ــت حافظه و بهبود  ــويد چون در تقوي بادنجان غافل نش
ــت. يافته هاى محققان نشان  عملكرد مغز تاثيرگذار اس
مى دهد آنتوسيانين هاى موجود در بادنجان خون رسانى 
ــهيل مى كند. ضمن اينكه از بروز اختالالت  به مغز را تس
ــگيرى كرده و عملكرد  مغزى ناشى از كهولت سن پيش

حافظه را بهبود مى بخشد. 
 كاهش وزن و احساس سيرى

يك خبر خوش براى افرادى كه اضافه وزن دارند اين است 
كه مى توانند از بادنجان براى كاهش وزن استفاده كنند؛ 
البته بادنجان بدون چربى و سرخ نشده. فيبر موجود در 
ــم و تاثيرگذار در كنترل وزن  بادنجان يكى از عوامل مه
است. درواقع نقش بادنجان اين است كه سبب احساس 
ــده و باعث مى شود مدت زمان  سيرى و كاهش اشتها ش
بيشترى احساس سيرى كنيد. در نتيجه كالرى دريافتى 
ــت كه  ــش مى يابد. نكته مهم ديگر اين اس بدن تان كاه
بادنجان كالرى كمى دارد و همين موضوع سبب مى شود 
كه بتوانيد به عنوان يك جزء اصلى در رژيم هاى كاهش 

وزن از آن استفاده كنيد. 
 نمك ندارد

ــكيل دهنده بادنجان تقريبا  ــى تش در ميان امالح معدن
هيچ نمكى پيدا نمى شود. درواقع در هر فنجان بادنجان 
پخته شده فقط يك ميلى گرم نمك وجود دارد كه مقدار 
بسيار ناچيزى است. افزايش نمك در رژيم غذايى سبب 
باالرفتن فشار خون و بروز مشكالت قلبى، سكته مغزى و 
بيمارى هاى كليوى مى شود. به گفته متخصصان تغذيه، 
ــزار و 300 ميلى گرم  افراد بالغ نبايد روزانه بيش از 2 ه

سديم در رژيم غذايى شان داشته باشند. 
ــت  ــيم موجود در بادنجان ماده معدنى ديگرى اس پتاس
ــد. در هر فنجان  ــار خون كمك مى كن كه به كاهش فش
بادنجان 122 ميلى گرم پتاسيم وجود دارد و البته مقدار 
مجاز مصرف روزانه پتاسيم 4هزار و 700 ميلى گرم است. 

رفع كم خونى
ــت كه مى تواند سالمت  ــكلى اس كمبود آهن خون مش
عمومى بدن را به خطر بيندازد. بيمارى كمبود آهن همان 
ــردرد، خستگى،  ــت كه با عالئمى مانند س كم خونى اس
ــود و حتى ممكن است  ــردگى همراه مى ش ضعف و افس
ــناختى افراد را تحت تاثير قرار  دهد، بنابراين  عملكرد ش
مصرف مواد غذايى آهن دار از اين جهت اهميت دارد و با 

كم خونى مى جنگد.
ــود دارد.  ــدارى آهن وج ــات بادنجان هم مق در تركيب
ــان مس هم  ــات بادنج ــدول تركيب ــر اين در ج عالوه ب

ــى مانند آهن  ــاده معدن ــه اين م ــم مى خورد ك به چش
ــت.  ــدن گلبول هاى قرمز ضرورى اس ــاخته ش براى س
ــداد گلبول هاى قرمز خون  بدون اين دو ماده معدنى تع
ــود. از اين رو  ــاد مى ش ــد و كم خونى ايج كاهش مى ياب
ــده مى تواند در پيشگيرى از كم خونى  بادنجان پخته ش

هم نقش داشته باشد. 
 هشدارهايى درباره مصرف بادنجان

ــالمت ما مزاياى  درست كه سبزيجات مختلف براى س
ــاز  ــراه دارند اما گاهى اوقات هم دردسرس زيادى به هم
ــد كه با  ــش مى آي ــوع زمانى پي ــن موض ــوند. اي مى ش
ــرژى مانند  ــبزيجات عالئم آل ــدودى از س ــرف مع مص
ــت ايجاد ــدن پوس ــارش و قرمز ش ــتى، خ ــر پوس كهي

 مى شود.  
بادنجان هم در دسته مواد غذايى آلرژى زا قرار مى گيرد و 
بعضى از افراد پس از مصرف آن با نشانه هاى آلرژى روبه رو 
مى شوند. البته آلرژى به بادنجان به اندازه گوجه فرنگى 
ــت  ــت اما به هر حال ممكن اس و توت فرنگى رايج نيس
ــن رو اگر به بادنجان هاى  براى بعضى ها پيش بيايد. از اي
ــت كه در اين مورد  خوشمزه آلرژى داريد چاره اى نيس

ــك تان  ــا پزش كنيد ب مشورت 
ــراى رفع اين  و ب

ــاره اى  ــكل چ مش
بينديشيد. 

ــه ديگر  نكت
در مورد 

ــود.  ــت آن مربوط مى ش ــان به نحوه پخ مصرف بادنج
ــتباه روش سرخ كردن را انتخاب  بسيارى از مردم به اش
ــالمت  ــراى حفظ س ــن گزينه ب ــه بدتري ــد ك مى كنن
بادنجان هاست و مى تواند خواص مفيد بادنجان را نابود 
كند. عالوه بر اين سرخ كردن سبب افزايش وزن شده و 
مصرف آن تهديدى براى قلب شماست. از اين رو با تغيير 
ــتر بهره مند  روش هاى طبخ رايج از خواص بادنجان بيش

شويد. 
 يك سبد بادنجان سالم

ــاب كنيد كه بدنه  ــد بادنجان آنهايى را انتخ هنگام خري
ــان سنگين تر هستند.  سفتى دارند و نسبت به اندازه ش
ــه اى روى بادنجان ها وجود دارد يا رنگ  اگر مى بينيد لك
ــان خوددارى  ــند، از خريدش ــه نظر مى رس و رو رفته ب
ــراق و بنفش پررنگ  ــت بادنجان بايد نرم و ب كنيد. پوس

باشد. 
ــبب مى شود  بادنجان مزه تلخى دارد كه گاهى اوقات س
ــالمى طبخ كنيد. براى از بين  ــيوه س نتوانيد آن را به ش
ــت بادنجان ها را  ــت پوس بردن تلخى بادنجان كافى اس
بگيريد و آنها را به مدت نيم ساعت در آب نمك غوطه ور 

سازيد.

بادنجان و اين همه خاصيت؟!
مصرف مواد غذايى آهن دار از اين جهت اهميت دارد و با 

ــود دارد.  ــدارى آهن وج ــات بادنجان هم مق در تركيب
ــان مس هم  ــات بادنج ــدول تركيب ــر اين در ج عالوه ب

ــت كه در اين مورد  خوشمزه آلرژى داريد چاره اى نيس
ــك تان  ــا پزش كنيد ب مشورت 
ــراى رفع اين  و ب

ــاره اى  ــكل چ مش
بينديشيد. 

ــه ديگر  نكت
در مورد 

بگيريد و آنها را به مدت نيم ساعت در آب نمك غوطه ور 
سازيد.
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دريچه

داستان تاريخى

ــش كرد. آزمايش  ــب اتمى جهان را آزماي اياالت متحده اولين بم
ــه «آالموگوردو»  ــه در منطق ــيار محرمان ــب به صورت بس اين بم
ــوس انجام  ــرى لس آالم ــو در 350 كيلومت ــان نيومكزيك در بياب

شد.
بزرگ ترين دانشمندان هسته اى ، اوپنهايمر ، چادويك ، فريش و 
الورنس در يك پناهگاه بتنى در فاصله 8 كيلومترى «نقطه صفر» 
محل انفجار ناظر بر انجام اين آزمايش بودند. نزديك ترين منطقه 

مسكونى 35 كيلومتر با محل آزمايش فاصله داشت.
در سال 1944 ميالدى ژنرال گروز منطقه آالموگوردو، را براى انجام 
ــه آن داده بودند ، انتخاب  ــه نام ترينيتى را ب آزمايش بمب اتمى ك
كرده بود. در جريان يك سال در اين منطقه پناهگاه هاى بتنى براى 
نظارت بر نحوه عملكرد آزمايش احداث شدند و يك برج فوالدى كه 

بمب بر فراز آن منفجر مى شد در «نقطه صفر» برپا گرديد.
ــهر  در روز 15 ژوئيه 1945 ميالدى در حالى كه بمب اتمى كه ش
ــوى» در داخل  ــان كرد به نام «ليتل ب ــيما را با خاك يكس هيروش
ــير جزيره تينيان  ــى « ايندياناپليس» جا گرفته بود و مس ناو جنگ
ــن» در آنجا  ــى «ليتل بوى» و «فت م ــره اى كه دو بمب اتم (جزي
ــته اى در  ــمند هس ــود ، 150 دانش ــدند) را مى پيم نگهدارى ش
ــب پلوتونيوم  ــد تا ناظر بر آزمايش بم آالموگوردو، گرد آمده بودن

«ترينيتى» باشند.
بمب در محل مونتاژ شد و به باالى برج فوالدى منتقل شد. اندكى 
بعد از ساعت پنج صبح نخستين انفجار اتمى تاريخ بشريت رخ داد.

ــت يك نور كور كننده كه حتى از  ژنرال فالر، در خاطرات خود نوش
ــن  ــمان تيره را روش فاصله 35 كيلومترى غيرقابل تحمل بود ، آس
ــنيده شد. موج انفجار به شدت  كرد و پس از آن صداى انفجارى ش
افرادى كه در پناهگاه ها بودند را به گوشه اى پرتاب كرد و بالفاصله 
ــتناك كه پايان ناپذير بود بلند  صداى يك غرش كركننده و وحش

شد. 
ــديم موجودات حقير مرتدى هستيم  در اينجا بود كه ما متوجه ش
ــت يابيم كه مى تواند پايان بشريت  كه جرات كرديم به نيرويى دس

را رقم بزند.
ژنرال گروز بقيه ماجرا را حكايت كرد:يك ابر غليظ و عظيم از زمين 
ــت و هر لحظه بر ابعاد آن افزوده مى شد و به سوى آسمان  برخاس
پيش مى رفت ، اندكى بعد اين ابر به شكل يك قارچ غول آسا درآمد.
اوپنهايمر هنگام مشاهده انفجار به ياد يك متن قديمى سانسكريت 
ــود كننده  ــتم ، يك ناب ــرگ هس ــريك م ــون ، من ش افتاد :«اكن

دنياها».
ــى ان تى بود. بالفاصله پس  قدرت اين انفجار معادل 20 هزار تن ت
ــى تبديل شد و  ــالح سياس از انجام آزمايش ، بمب اتمى به يك س
ــه در آن هنگام در كنفرانس  هرى ترومن رييس جمهور آمريكا ك
ــت ، صريحا موفقيت آزمايش اولين بمب اتمى  پتسدام حضور داش

را اعالم كرد.
ــالدى با آزمايش  ــال 1945 مي به اين ترتيب ، در روز 16 ژوييه س
اولين بمب اتمى جهان توسط اياالت متحده ، عصر هسته اى جهان 
ــليحاتى تمام دوران ها  آغاز شد و منجر به بزرگ ترين مسابقه تس

شد.

ــط در مبارزات  ــا بودند و فق ــه تنه گالدياتورهاى رومى  هميش
ــتفاده  ــد و فرمانبردار اس ــاى قدرتمن ــم تيمى ه ــى از ه گروه

مى كردند.
ــكوس و  ــود دارد؛ پريس ــتثنا وج ــك اس ــان ي ــن مي ــا در اي  ام
ــم  ــادوش ه ــا دوش ــام نبرده ــرادر در تم ــل دو ب وروس مث

جنگيدند. 
ــا وروس آزاد  ــود، ام ــده ب ــا آم ــه دني ــك برده ب ــكوس ي پريس
ــارت ارتش روم  ــه اس ــى از جنگ ها ب ــه در يك ــا زمانى ك بود ت

درآمد.
 اين دو جنگجوى نامى  در ارتش گالدياتورهاى سلتيك با هم آشنا 

شدند.
ــده دو گالدياتور تا اين  ــتان مشاهده نش  هرگز در تاريخ روم باس
اندازه هماهنگ باشند و تمام پيروزى هاى جنگى خود را مشتركا 

كسب كرده باشند. 
پريسكوس متخصص تاكتيك هاى نظامى  بود و هميشه بهترين 

طرح ها براى شكست تيم رقيب را او آماده مى كرد.
ــز در مبارزه با  ــود كه هرگ ــور تنومند ب  وروس هم يك گالديات

گالدياتورهاى قدرتمند شكست نمى خورد.
 اين دو پس از سال ها مبارزه و كسب موفقيت هاى بى شمار با هم 

صحنه كلزيوم را ترك كردند.
ــا را قهرمان  ــجاعانه، آنه ــال ها مبارزه ش  امپراتور روم به پاس س
ــان  ــس را در اختيارش ــى رودي ــير چوب ــرد و شمش ــاب ك خط
ــى را انتخاب  ــدن يك ــن آزادى و گالدياتور مان ــا بي ــت ت گذاش

كنند.
ــارزه را ترك  ــم صحنه مب ــم در كنار ه ــكوس و وروس ه  پريس
ــوند؛ اين بار بدون جنگ و كردند تا وارد ميدان زندگى واقعى ش

خونريزى! 
ــكوس و وروس جنبه هنرى نيز پيدا كرده  جنگاورى هاى پريس
ــن آمفى تئاتر فالويان در سال 80  بود؛ در مبارزات روز اول جش
بعد از ميالد، اين دو همرزم مجبور بودند در مقابل هم قرار بگيرند. 

مبارزه نهايى!
ــه يادماندنى  ــارزات ب ــى از مب ــه يك ــگير ب ــارزه نفس ــن مب  اي
تاريخ گالدياتورها تبديل شد؛ چنان كه شعر حماسى ويژه اى در 
ــى مارتيال در وصف اين مبارزه سروده شد و  بخش اشعار حماس
ــعر تنها اثر بازمانده از ثبت وقايع مبارزات  در حال حاضر اين ش

گالدياتورى به نظم است! 
نتيجه اين مبارزه طوالنى هم بسيار عجيب بود؛ امپراتور تيتوس 
ــالم كرد و جايزه (آزادى) در  هردوى اين گالدياتورها را برنده اع

اختيار هر دو قرار گرفت.
 در حالى كه قبل و بعد از تيتوس هيچ امپراتورى حكم به پيروزى 

هر دو طرف مبارزه صادر نكرد.

اولين بمب اتمى كجا آزمايش شد؟

پريسكوس و وروس،
 مثل دو برادر

  در چنين روزى

رحلت عالم بزرگوار آيت  اهللا 
«غالمحسين جعفري همداني»

 (1374 ش)

رحلت عالم مجاهد و فقيه جليل 
آيت اهللا « شيخ مرتضي آشتياني» 

(1325 ش)

قتل « ميرزا آقاخان كرماني»
 از همكاران سيدجمال الدين اسدآبادي 

(1314 ق)
ــال  ــهير تهران، در س ــين جعفري همداني از علماي ش ــيخ غالمحس آيت اهللا حاج ش
1285 ش (1324 ق) در يكي از روستاهاي توابع همدان به دنيا آمد. در سيزده سالگي 
ــال به قم كوچيد و در 21 سالگي  براي يادگيري علوم ديني به همدان و پس از پنج س
براي تكميل تحصيالت خود عازم نجف شد. آيت اهللا جعفري در نجف در محضر آيات 
عظام: سيدابوالحسن اصفهاني، ميرزاي ناييني، آقا ضياءالدين عراقي، شيخ محمدحسين 
ــكيني زانوي ادب زد و از سرچشمه علم آنان، توشه ها  اصفهاني و ميرزا ابوالحسن مش
برگرفت. وي همزمان به فراگيري فلسفه و حكمت پرداخت و بعدها به تدريس همت 
گماشت. آيت اهللا جعفري همداني، در سال 1328 ش پس از اقامتي 22 ساله در نجف، 
به تهران آمد و به امامت جماعت، تدريس، وعظ و ارشاد مردم و دستگيري از نيازمندان 
مشغول شد. اين عالم مجاهد، در پيشبرد نهضت اسالمي، شركتي فعال داشت و بارها 
ــخنراني هاي ضد طاغوت، رنج زندان و تبعيد را به جان خريد و از مبارزات  به دليل س
خويش دمي نياسود. آيت اهللا جعفري عالوه بر داشتن اجازه اجتهاد ازاستادانش نظير 
ــن اصفهاني، ميرزاي ناييني و آقاضياءالدين عراقي، تقريرات دروس آن  سيدابوالحس
بزرگواران را نيز به نگارش درآورده است كه به يادگار مانده اند. سرانجام آن خدمتگذار 
راستين دين، پس از پشت سرگذاشتن يك بيماري طوالني در 27 آبان 1374 ش برابر 
با 23 جمادي الثاني 1416 ق در حدود 90 سالگي دار فاني را وداع گفت و پس از تشييعي 

با شكوه، در قبرستان شيخان قم، به خاك سپرده شد.

ــعله، فرزند ميرزا محمدحسن مجتهد  آيت اهللا شيخ مرتضي آشتياني متخلص به ش
آشتياني در سال 1243ش (1281ق) در بيت رفيع مرجعيت و اجتهاد، در تهران به 
دنيا آمد. وي پس از فراگرفتن مقدمات و سطوح، و نيز پس از استفاده از محضر والد 
بزرگوارش، راهي نجف اشرف شد و از درس خارج استاداني بزرگ بهره مند شد تا به 
مدارج عاليه اجتهاد و فقاهت رسيد. آيت اهللا مرتضي آشتياني سپس به ايران مراجعت 

كرد و در تهران به تدريس و اقامه نماز جماعت مشغول شد. 
ــداف نهضت فعاليت  ــبرد اه ــم تنباكو، در كنار پدرش براي پيش او در نهضت تحري
ــتياني  ــت روحاني يافت. آيت اهللا مرتضي آش ــد از پدرش، در تهران مرجعي كرد و بع
ــود. وي تا آخر  ــران روحاني در تهران ب ــروطه نيز يكي از رهب در جريان انقالب مش
ــروطه طلبان و  ــط مش ــد، ولي پس از فتح تهران توس ــروطه خواه باقي مان كار، مش
ــف ديني خود را  ــهد كوچيد و وظاي ــان در 1299ش، به مش قبل از كودتاي رضاخ

دنبال كرد. 
ــف حجاب، به همراه ديگر بزرگان شهر نامه اعتراض  آيت اهللا آشتياني در جريان كش

خود را به رضاخان پهلوي فرستاد.
ــفات و روياهاي صادقه نيز بوده است. آيت اهللا مرتضي آشتياني  . ايشان داراي مكاش
سرانجام در 27 آبان 1325ش برابر با 23 ذي حجه 1365ق در 82 سالگي دارفاني را 

وداع گفت و در حرم امام رضا(ع) به خاك سپرده شد. 

ــي  ــان كرمان ــرزا آقاخ ــه مي ــروف ب ــان مع ــين خ ــرزا عبدالحس مي
ــان متولد  ــال 1270 ق در كرم ــيري در س ــرزا عبدالرحيم بردس فرزند مي

شد.
 در ابتدا علوم رياضي و طبيعي و حكمت الهي را فرا گرفت سپس از كرمان به 

اصفهان رفت و پس از مدتي راهي تهران شد. 
ــغول  ــرد و در روزنامه ي اختر به خدمت مش ــتانبول عزيمت ك از آنجا به اس

شد. 
ــدآبادي همكاري مي كرد. او به جرم  ميرزا در آن جا با سيدجمال الدين اس
شركت داشتن در شورش ارامنه مجبور به ترك استانبول شد و در سال 1314 

به امر محمد علي ميرزا به قتل رسيد.
 از تاليفات او: خطابه ها و منشآت كه به صورت رمان و اشعار است و همچنين 
ــوم به نامه ي  ــَكندري و تاريخ نظمي موس ــوم به آينه ي ِس تاريخ نثري موس
ــتان. ميرزا آقاخان كرماني اعتقاد به اتحاد دول اسالمي داشت و اجراي  باس

قانون اسالمي را خواهان بود. 
ــالمي مي توان ريشه ي  ــيله ي قوانين اس ــت كه فقط به وس وي عقيده داش
استبداد را از بيخ و بن درآورد و در زايل كردن رسوم ظالمانه ي شاهنشاهي 

به پيش رفت.

ــت، كه در مركز  ــار جنبان ايران اس ــا قديمي ترين من اين بن
ــكان دادن آن كل  ــي قرار دارد كه با ت اين منار، محوري چوب
ــمنان يكى  ــجد جامع س ــد. مناره مس ــت مي كن منار حرك
ــلجوقيان به  ــه دوره س ــران متعلق ب ــاى تاريخى اي از مناره

ــجد جامع قرار  ــه شمال شرقى مس ــمار مى رود كه در گوش ش
دارد.

همان طوركه گفته شد در گوشه شمال شرقي شبستان شرقي، 
ــمند  ــت كه يكي از يادگارهاي ارزش ــلجوقي واقع اس منار س
معماري سلجوقي در ايران به شمار مي آيد و بر طبق مضمون 
ــط  ــال هاي 417 تا 466 توس كتيبه خط كوفي آن، در بين س
ــس در دوره غزنوي و  ــت قوم ــم ايال ــار – حاك ابوحرب بختي
ممدوح منوچهرى دامغاني – بنا شده است . ارتفاع كلي منار، 
ــامل ميله منار تا انتهاي  ــت كه 5/24 متر آن ش 5/28 متر اس
ــامل ماذنه و قسمت  مقرنس ها و قاعده ماذنه و 4 متر ديگر ش

فوقاني آن است . 
ــتوانه  ــمت تحتاني منار تا نزديك كتيبه زيرين تقريبا اس قس
ــه، به تدريج و  ــر مقرنس هاي ماذن ــت و از آنجا به بعد تا زي اس
ــود . ماذنه بر روي دو  ــب كامل از قطر آن كاسته مي ش با تناس
ــيوه ساخت ماذنه،  ــت . ش رديف مقرنس پركار قرار گرفته اس
ــال مي رود  ــازد و احتم ــب مي س آن را به دوره صفوي منتس
ــاخته  ــه ويران قديمي س ــاي مأذن ــه در دوره صفويه به ج ك

شده باشد . 

نقشه ماذنه، هشت ضلعي است و اطراف آن با نرده هاي زيبايي 
ــبك صفوي محصور گشته است .  مزين به گره بندي هاي س
سقف بزرگ هشت ضلعي ماذنه با لبه هاي مضرس طرح دار، از 

نفوذ باران به داخل ماذنه و مناره جلو گيري مي كند .
ادامه مناره، از ماذنه خارج شده، به قبه كوچكي ختم مي شود. 
اين منار اندكي از زاويه قائمه، خميدگي پيدا كرده است . قطر 
ــمت پايين، 6/3 و قطر داخلي آن، 09/2 متر است.  منار در قس
ــانتي  ــمت، 75 س ــوار منار نيز در پايين ترين قس ضخامت دي
ــدن قطر منار، از ضخامت آن  ــب با كم ش متر است كه متناس
ــود . پلكان هاي مارپيچ منار، برعكس حركت  ــته مي ش كاس
ــد و باال  ــار مي پيچن ــور آجري من ــاعت و حول مح عقربه س

مي روند .
ــت كه يكي  اين منار داراي دو كتيبه به خط كوفي گره دار اس

مشتمل بر آيات قرآن و ديگري نام باني بناست . 
ــت كه  ــاص اين منار، تزيينات آجري آن اس از ويژگي هاي خ
ــاي جالب و  ــي و ريزه كاري ه ــيوه هاي مختلف هندس به ش

چشمگيري اجرا شده است . 
ــي هاي  ــرات دوره صفوي، از قطعات كاش همچنين در تعمي
ــيوه معلقي استفاده شده كه به  فيروزه اي در مقرنس ها به ش
زيبايي آن هرچه بيشتر افزوده است . مسجد جامع سمنان به 
ــماره 162 به ثبت تاريخي  شماره 163 و مناره سلجوقي به ش

رسيده اند .

منار سلجوقى

ــه از رجال  ــه ظهيرالدول ــب ب ــار دولو ملق ــان قاج عليخ
ــاه، مظفرالدين  ــنام دربار ناصرالدين ش روشنفكر و خوش
ــت. اودر ــار اس ــاه قاج ــاه و احمدش ــاه، محمدعليش ش

ــب تولد  ــال 1281 هجرى قمرى در ش  16 ربيع االول س
ــاه 1243 در جمال آباد  پيامبر(ص) مطابق با 29 مردادم

شميران به دنيا آمد.
ــدرش محمد ناصر خان ظهيرالدوله  عليخان بعد از فوت پ
ــالگى عالوه بر دريافت لقب پدر  ــال 1294 در 14 س درس
ــيك آغاسى باشى  منصب وى را هم كه وزارت دربار يا ايش
ــت زمانى كه  ــاه دريافت كرد و به جاى پدر نشس بود از ش
ــاه با دختر او فروغ الدوله  16 ساله شد به امر ناصرالدين ش
(تومان آغا) كه 2 سال از او بزرگ تر بود ازدواج كرد و داماد 

شاه شد.
ــال  ــاه در س ــن ش ــرگ ناصرالدي ــد از م ــه بع ظهيرالدول
ــا 12 بار به  ــت قاجار جمع ــا پايان حكوم 1313 قمرى ت
حكومت هاى مختلف نواحى ايران چون همدان، كرمانشاه، 

مازندران، گيالن و تهران منصوب شد. 
ــه نقل از  ــاه بود و ب ــه و اعتماد ناصرالدين ش او مورد توج
محمدحسن خان گويند زمانى كه بيش از 23 سال نداشته 
بعد از مالقات با صفى عليشاه اصفهانى عارف وقت به مسلك 
ــان نعمت الهى درمى آيد و به اصطالح درويشى را درويش

ــه بعد لقب دربارى را   بر توانگرى اختيار مى كند و از آن ب
ــود را صفاعلى  ــى دارد و بجاى ظهيرالدوله خ از خود بر م
ــتمندان  مى نامد و احوال و دارايى هاى خود را نيز به مس

مى بخشد.
ــداران اصالحات  ــروطه از طرف ظهيرالدوله در انقالب مش
ــيس مجلس بوده و اولين مجلس شورى مردمى را  و تاس
ــيس كرد و از  ــوراى ملى تاس در همدان قبل از مجلس ش
ــهر دعوت  ــه وران براى اداره ش نمايندگان اصناف و پيش

كرد.
ــتن مجلس، خانه و  ــاه همزمان با به توپ بس محمدعليش
خانقاه اورا كه مكان مبارزين بود نيز در تهران به توپ بست 

و ويران كرد.
ــاعر و هنرمند نيز بوده  ظهيرالدوله مردى خوش طبع و ش
ــادگار مانده  ــعارى زيبا و آثارى اديبانه از او ي ــت و اش اس

است. 
ــت وى  ــوقان هنر بوده و انجمن اخوت به رياس وى از مش
ــال پيش بوده كه اولين  اولين سازمان رسمى در 130 س
ــالن هاى هنر مثل گالرى هاى نقاشى و  ــرت ها و س كنس

عكاسى را در كشور داير كرد.
 او بسيارى از سياستمداران را در زمانى كه  خالء احزاب  در 
ايران وجود داشت  به انجمن اخوت جذب كرد ودر واقع در 

برابر احزاب فرنگى نمونه ايرانى را  نشان داد.
انجمن اخوت همواره با تشكيل مجالس سياسى - عرفانى 
ــا در جنبس  ــغ آزادى خواهى خصوص ــرى در تبلي و هن
مشروطه مى كوشيد ظهيرالدوله همچنين موسيقيدانى 
ــه خوبى مى  ــازهاى ويولون و پيانو را ب ــته بود و س برجس

ــراه مظفرالدين  ــه به هم ــافرت به فرانس نواخت و در مس
ــه اجرا كرده  ــرتى نيز در حضور پادشاه فرانس ــاه كنس ش
ــت  ــت نيس ــود و صفحاتى نيز پر كرده كه اكنون در دس ب
ــات او در  ــف از ابداع ــد و رنگ و تصني گويند پيش درآم
ــرت هاى انجمن اخوت بوده كه توسط درويش خان  كنس

اجرا مى شد.
ــاخته  ــروف بت چين را او س ــت تصنيف مع  و نيز نقل اس
ــنامه هايى انتقادى نيز روايت كرده اند  ــت . ازاو نمايش اس
كه در دوران مشروطه موجبات خشم محمد عليشاه شده

 بود.

روش و منش ظهيرالدوله در امر حكومت 
ــيوه   ــت مى آيد ش ــه از تاريخ قاجار به دس مطابق آنچه ك
ــال آن روزگار  ظهيرالدوله در حكومت، برخالف اكثر رج
ــتن  ــنه نگاه داش كه به روش فئودالى و ظلم وجور و گرس
ــده و ازاين  مردم بوده، همواره با عطوفت و مهربانى ذكر ش
ــته ــاى آن روز جايگاه وااليى داش رو درميان مردم و علم

است.
به طور خالصه او از نوادرى بود كه در آن روزگار به اصالحات 
ــيده و در مناصبى كه داشته همواره جانب مردم  مى كوش

بوده است. 

در دستگاه حكومتى او رشوه و فساد وجود نداشته و از اين 
ــيد موجبات شادمانى  رو هركجا كه او به حكومت مى رس

مردم شده است. 
ــه و مكاتبات او  ــرات ظهيرالدول ــاب خاط ــه از كت آنچه ك
(تاليف ايرج افشار) در دست است به خوبى بيانگر اين است 
ــته و در ارتقاء زندگى و  ــردم را مدنظر داش كه او مصالح م

معيشت آنها مى كوشيده است.
براى روشن شدن شيوه هاى حكومتى او چند مورد كوتاه  را 

در اينجا نقل مى كنيم:
ــمى و جمع آورى اوزان  1- ساختن سنگ هاى اوزان رس

نادرست .
ــت  2-تنبيه كردن رجال و صاحب منصبين زور گو به دس

خود مردم  كه تا آن وقت سابقه نداشته است.
3-   ثابت نگهداشتن قيمت ارزاق در شهر با مشورت خود 

اصناف.
4-  متحد كردن مردم همدان براى شورش عليه خوانين 
و مالكين براى پايين آوردن نرخ گندم و شكستن قحطى 

همدان در سال.
ــكايات مردمى  ــنهادات و ش 5-    نصب صندوق هاى پيش

در شهر.
ــاف همدان كه  ــيس مجلس فوائد عام براى اصن 6-    تاس
2 ماه قبل از افتتاح مجلس شوراى ملى در تهران بوده است.

ــازى مناطقى كه در آن  ــرفت و نوس 7-    توجه او به پيش
حكومت مى كرده است.

8-عملكرد او در برابر مالكان و خان هاى ظالم و پاسخ گو 
بودن در برابر مردم.

تاريخچه انجمن اخوت
ــار ملقب به  ــان دولوى قاج ــال 1317 قمرى عليخ در س
ــى را در خانه خود  ــوت و خانقاه ظهيرالدوله، انجمن اخ

درضلع شرقى ميدان فردوسى بنا نهاد.
در انجمن اخوت 110تن از روشنفكران عضويت داشتند 
ــردن خرافات و اصول  ــى براى از بين ب و خدمات گرانبهاي

استبداد ارائه دادند.
ــتبداد صغير،  ــتن مجلس در دوران اس پس از به توپ بس
ــكارى با  ــه اتهام هم ــه نيز ب ــاه ظهيرالدول ــه و خانق خان
ــه غارت  ــاث آن ب ــد و اث ــران ش ــان وي ــروطه خواه مش

رفت. 
ظهيرالدوله ملك خود را در نزديكى امامزاده قاسم شميران 
وقف خانقاه و انجمن كرد و مسووليت اداره آن نيز به انجمن 

اخوت سپرده شد.
 او در 1342 هجرى قمرى در گذشت و پيكرش در همان 
جايى به خاك سپرده شد كه امروز گورستان ظهيرالدوله 

نام دارد.
ــت وآخرين  ــچ اثرى از اين انجمن نيس در حال حاضر هي
كسى كه توسط انجمن به مقام متولى خانقاه برگزيده شده، 
ــيل 1366 تجريش سكته  درويش رضا بوده كه پس از س

كرده واز دنيا رفته است .

مـردى بـراى 4 شـاه قـاجـار!

منار سلجوقىمنار سلجوقى
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ــت از حقوق  ــان طرح صيان ــاق بازرگانى اصفه ــس ات ــاس اعالم ريي بر اس
ــوب در اين طرح به  ــده و منابع مص توليدكنندگان در اصفهان اجرايى نش

استان اختصاص نيافته است.
طرح صيانت از توليد كه از سال ها قبل در دست تدوين بود در سال 92 پس 
ــيون حمايت از توليد ملى،  ــوى مجلس توسط كميس از بررسى كامل از س

نهايى و ابالغ شد. 
اين طرح كه در راستاى حمايت از توليدكنندگان داخلى تنظيم  شده مواردى 
همچون ممنوعيت قيمت گذارى دولتى در كاالى توليدى بخش خصوصى، 
آزاد شدن واردات ماشين آالت نو و مستعمل، توجه به تكميل زنجيره تأمين 
ــتفاده حداكثرى از توانمندى هاى  و توليد محصوالت، صيانت از توليد، اس
ــى و كاالهاى موردنياز  توليد داخل در زنجيره تأمين و تهيه كاالهاى اساس
كشور، تأمين منابع مالى موردنياز براى پشتوانه سازى توليد با توجه به اينكه 
ــوب مى شود و رفع مشكالت و مسائل  يكى از عوامل مهم و تأثيرگذار محس
خارج از محدوده وزارتخانه و در ارتباط با ساير دستگاه هاى مرتبط را مورد 

تأكيد قرار داده است.
ــانى اطالعات به   ــايى واحدهاى توليدى و به  روزرس  صدور جوازها و شناس
ــامانه هاى الكترونيكى، جذب كامل منابع صندوق توسعه ملى،  ــيله س وس
ــناخت  ــهرك هاى صنعتى، ش ــاخت هاى صنايع كوچك و ش تأمين زيرس
ــعه صادرات نيز ديگر مواردى است كه با اجراى  خوشه هاى صنعتى و توس

طرح صيانت از توليد بايستى مورد اجرا قرار مى گرفت.
طرح صيانت از توليد در اصفهان به طور كامل اجرانشده

ــد طرح صيانت از  ــش خصوصى در اصفهان معتقدن با اين حال متوليان بخ
ــوز رنگ اجرايى به خود  ــور هن توليد در اصفهان به عنوان قطب صنعت كش

نديده است.
سيد عبدالوهاب سهل آبادى در اين رابطه مى گويد: سهم استان اصفهان از 

اين طرح 18 ميليارد تومان بوده كه متأسفانه به توليدكنندگان در وضعيت 
بحران تزريق نشد و اين در حالى است برخى از استان ها 40 و 130 ميليارد 

تومان از اين محل دريافت كردند.
رييس اتاق بازرگانى استان  اصفهان همچنين در رابطه با نياز شديد صنايع 
استان به نقدينگى افزود: برخى از واحدهاى توليدى متوقف استان اصفهان 
با تزريق چند 100 ميليون مى توانند فعال شوند و فعاليت توليدى را از سر 

بگيرند و نبايد به راحتى از بودجه هاى حمايتى دولت گذشت.
سهم ناچيز صنعت از يارانه توليد

در حالى  كه در قانون هدفمندى يارانه ها مقرر شده بود كه 30 درصد از منابع 
حاصل از هدفمندى به توليد اختصاص يابد، فعاالن اقتصادى استان تحقق 

اين امر را تكذيب مى كنند.
ــطح  به گفته محمدرضا بركتين بيش از 8 هزار و 500 واحد صنعتى در س
استان وجود دارد در حالى  كه هيچ كدام از اين واحدها تاكنون نه در مرحله 

اول و نه در مرحله دوم هدفمندى يارانه ها، يارانه توليد دريافت نكرده اند.
رييس خانه صنعت و معدن اصفهان يكى از داليل عدم توجه به توليد و اجرا 
ــدن طرح صيانت از توليد را اعتياد دولت به دالرهاى نفتى و عدم توجه  نش
سياست گذاران به صادرات غيرنفتى مى داند و تأكيد دارد: مشكل اصلى اين 
افيون و ماده مخدرى است كه كل ساختار اقتصادى ما را وابسته به نفت كرده 
ــاختار اقتصاد كشور را از حالت كارا  است، اعتياد به درآمدهاى نفتى كل س
ــت، دولت به دنبال ارز نفتى و مردم به دنبال واردات ارزان و  خارج كرده اس
صنايع به دنبال كمك هاى دولت هستند؛ براى اصالح شدن نيازمند عبور از 
اين پوسته سخت با چالش هاى متعددى مواجهيم و اين پوسته بايد از يك 

نقطه سست شود كه آن كاهش اعتيادهاى نفتى است.
دولت به نقش خود در حمايت از توليد توجه كند

ــراى بهتر طرح  ــنهادى خانه صنعت و معدن براى اج بركتين فرمول پيش

صيانت از توليد و دريافت يارانه توليد را اين گونه شرح مى دهد: فرمول ما در 
چند كلمه قابل بيان نيست و تالش خانه صنعت اين بوده كه از ايده آل گرايى 
فاصله بگيريم و همه جانبه به موضوعات بنگريم و از همين رو، در هر زمينه 
طرحى مى دهيم كه در آن هم نقش و وظايف خود را ديده و هم توصيه هايى 

به دولت مى دهيم.
ــورت گرفته در مورد  ــى از پژوهش هايى كه اخيرا ص وى ادامه مى دهد: يك
ــت براى مثال پيشنهاد  مجراهاى مناسب براى جذب كمك هاى دولت اس
ــى از يارانه هاى صنعت بر حقوق كارگران افزوده شود تا ضمن  داديم بخش
ــا پرداخت حق  ــب افزايش حقوق ي ــيب پذير در قال ــر آس حفظ قدرت قش
ــظ و احيا  ــركت هاى توليدى نيز حف ــى ش ــى آن، بنيه مال تأمين اجتماع

شود.
در مورد معيارهاى پيشنهادى براى پرداخت اين كمك ها نيز بايد گفت ميزان 
ايجاد اشتغال و ميزان ماليات پرداخت بنگاه ها بايد مالك دولت قرار بگيرد. 
ــاس دولت بايد براى اين كار يك جدول تهيه كرده و اولويت ها را  بر اين اس
مشخص كند. اولويت بايد بر اساس واحدهاى سرحال و سركار باشد تا سقوط 
ــقوط كرده ها رفته و با شناسايى دقيق داليل  نكنند و پس  از آن به سراغ س

ريزش آن ها مشخص شود.
اگر تعويق بدهى به دليل سياست هاى دولت و مشكالت ركودى بود به آن ها 

مهلت داده شود تا با ادامه فعاليت خود بدهى ها را تصفيه كند.

خبر خبر 

ــت: تمام  ــهردارى اصفهان گف ــك ش ــل و نقل و ترافي معاون حم
ــتانداردهاى جهانى و با  ــاس اس ــتگاه ها در خطوط مترو براس ايس
ــده و در زمينه فاصله ايستگاه ها مشكلى  نظرمتخصصان تعيين ش

وجود ندارد.
ــرو و برخى  ــت مت ــوص آخرين وضعي ــى در خص ــا صلوات عليرض
اظهارنظرهاى عنوان شده در راستاى ايجاد مشكل در تخمين فاصله 
ايستگاه ها در ايستگاه هاى ميدان امام حسين (ع) و ميدان انقالب 
اظهار داشت: تمام ايستگاه ها در خطوط مترو براساس استانداردهاى 

جهانى و با نظر متخصصان داخلى و خارجى تعيين شده است.
ــتگاه هاى مترو در اصفهان و ديگر  ــاره به اينكه فاصله ايس وى با اش
ــت، افزود: از اين رو  ــور بين 800 تا يك هزار متر اس شهرهاى كش

هيچ گونه جابه جايى در ايستگاه هاى مترو نخواهيم داشت.
ــهردارى اصفهان با بيان اينكه تنها  معاون حمل و نقل و ترافيك ش
در هتل پل و ايستگاه چهارراه نظر در چند سال گذشته جابه جايى 
انجام شد، ادامه داد: دليل اين امر نيز مباحث ميراثى بود كه با تغيير 

ايستگاه مرتفع شد.
ــاره به اينكه بهره بردارى از ايستگاه هاى مترو در  وى در ادامه با اش
ميدان انقالب و ميدان امام حسين (ع) به خوبى و با سرعت در حال 
انجام است، گفت: مشكلى در بهره بردارى از اين دو ايستگاه با توجه 

به نظارت  هاى خوب ميراث فرهنگى نداريم.
ــاعت كارى فاز اول خط يك مترو از  صلواتى همچنين به افزايش س
امروز اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر فاز اول خط يك مترو به 
مدت چهار ساعت و از ساعت هفت تا 11 صبح به شهروندان خدمات 

رسانى مى كند.
ــاعات كارى مترو براى ارائه  ــال جارى س وى اضافه كرد: تا پايان س

خدمات به شهروندان به صورت كامل خواهد بود.
ــان همچنين در  ــهردارى اصفه ــل و ترافيك ش ــاون حمل و نق مع
خصوص تجهيز ايستگاه هاى فاز اول مترو اصفهان نيز گفت: در حال 
حاضر تجهيز سه ايستگاه باقى مانده در حال انجام است كه در آينده 

نزديك تكميل خواهد شد.

ــى نيروهاى انتظامى  ــتان اصفهان گفت: تمام فرمانده انتظامى اس
ــتان در طرح ويژه انتظامى و ترافيكى اربعين حسينى به منظور  اس
ــينى در حالت آماده باش  تامين امنيت مسيرهاى تردد زائران حس

هستند.
ــى فرماندهى  ــن صبحگاه عموم ــردار عبدالرضا آقاخانى در آئي س
ــت: مردم اصفهان هميشه پشت  انتظامى استان اصفهان اظهار داش
رهبرى ايستاده و براى اعتالى نظام مقدس جمهورى اسالمى از هيچ 

كوششى دريغ نمى كنند.
ــور قرار  ــتان اصفهان در مركزيت كش وى افزود: با توجه به اينكه اس
ــينى نيز از اين مسير عبور مى كنند  ــيارى از زائران حس گرفته و بس
ــى و ترافيكى اربعين از يك هفته  به همين منظور طرح ويژه انتظام
گذشته در سطح راه هاى شهرى و برون شهرى استان اصفهان كليد 

خورده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان بيان كرد: باالترين توان و نيرو براى 
ــده و انشا اهللا اين  ــينى در نظر گرفته ش كمك به زائران اربعين حس
حركت عظيم الهى كه به عنوان بزرگ ترين رزمايش جهان اسالم به 

شمار مى آيد، بدون مشكل خاصى انجام مى شود.
ــريع در انجام  وى از انجام خدمات مضاعف پليس گذرنامه براى تس
خدمات دهى به مردم استان اصفهان خبر داد و تصريح كرد: از آنجا 
كه امسال امكان سفر به كربال بدون داشتن گذرنامه وجود ندارد، در 
ــيدگى و صدور گذرنامه به متقاضيان سفر  همين راستا عمليات رس
كربال در پليس گذرنامه استان اصفهان با سرعت در حال انجام است 
ــرع وقت گذرنامه ها به دست  و تمام تالش ها صورت گرفته تا در اس

متقاضيان برسد.
سردار آقاخانى موضوع تكريم مردم توسط ماموران پليس و رعايت 
ــالمى در ماموريت ها را مورد تاكيد قرار داد و با بيان اينكه  اخالق اس
ــت: آن چيزى كه به  بد اخالقى در بين ماموران ناجا معنا ندارد، گف
ــد و آن را با پليس  ــار و ارزش مى ده ــى قدرت و اعتب نيروى انتظام

كشور هاى ديگر متمايز مى كند، اخالق است.
ــتر ماموران پليس راه و راهور و ماموران  ــاره به حضور بيش وى با اش
ــان كرد: از رشد رضايت مندى مردم  كالنترى ها در جامعه خاطرنش
استان اصفهان نسبت به رفتار و عملكرد ماموران پليس رشد داشته 

است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به تشكيل قرارگاه جهادى 
ــتاد فرماندهى انتظامى استان اصفهان اظهار  تربيت و آموزش در س
ــان و باالبردن  ــطح آموزش علمى و رزمى كاركن ــت: ارتقاى س داش
آمادگى جسمى آنان به صورت مرتب در دستور كار مسووالن نيروى 
انتظامى بوده و تالش مى شود تا نيروهايى هوشمند، چابك و توانمند 
ــدرت تحرك بااليى  ــوند تا در برابر مجرمان حرفه اى از ق تربيت ش

برخوردار باشند.

ــده اى از  ــان گفت: اگر ع ــتان اصفه ــترى اس رييس كل دادگس
ــان مصادره  هم اكنون بخواهند فضاى انتخابات را به نفع خودش
ــه آن تخلفات  ــند ك ــته باش كنند يا تخلفاتى در اين زمينه داش
ــايبرى مرتكب  ــد و يا از فضاى س منطبق با قانون انتخابات باش

تخلف شود، دادگسترى برخورد مى كند.
احمد خسروى وفا در دومين جلسه پيشگيرى از جرايم و تخلفات 
انتخاباتى در فضاى سايبرى اظهار داشت: رويكرد اين ستاد ابتدا 
تذكر و پيشگيرى و در مراحل بعدى اقدامات و تصميمات قضايى 

است.
ــاى انتخابات را  ــده اى از هم اكنون بخواهند فض وى افزود: اگر ع
ــان مصادره كنند يا تخلفاتى در اين زمينه داشته  به نفع خودش
ــد و يا از  ــون انتخابات باش ــند كه آن تخلفات منطبق با قان باش
فضاى سايبرى مرتكب تخلف شود، دادگسترى براساس مقررات 

برخورد مى كند.
ــرد: آنچه كه در  ــتان اصفهان بيان ك ــترى اس رييس كل دادگس
دستگاه قضايى به دنبال آن هستيم رويكردى قانون مدارانه است، 

چرا كه مى دانيم هر اقدامى بايد داراى عنصر قانونى باشد .
ــگيرى از جرايم و تخلفات انتخابى  ــتاد پيش وى تصريح كرد: س
ــى رود و آنچه  ــده در تهران پيش م ــكيل ش ــتاد تش همگام با س
ــز پيگيرى  ــت در اينجا ني ــتاد مطرح اس ــه در مصوبات آن س ك

مى شود.
خسروى وفا گفت: تك تك افراد بايستى مراقب فضاى سايبرى و 
موتورهاى جستجوى اينترنتى باشند و اطالعات شخصى خود  كه 
سبب سوء استفاده مى شود را در شبكه هاى اجتماعى قرار ندهند .

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان:
فاصله ايسـتگاه هاى مترو اصفهان 

استاندارد است

فرمانده انتظامى استان اصفهان؛
طرح ويژه انتظامى و ترافيكى اربعين 

در اصفهان اجرايى مى شود

رييس كل دادگسترى استان اصفهان مطرح كرد
برخورد قاطع دادگسترى با 

جرايم انتخاباتى در فضاى سايبرى

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

حقوق توليدكنندگان اصفهان در هاله اى از ابهام

مديرعامل سازمان آتش نشانى شهردارى اصفهان؛

اصفهان، در مرگ خاموش رتبه سوم كشور است

مرمت خانه هاى تاريخى «مصور الملكى» و «حيدرى» در اصفهان پايان 
يافت.

منصور زيرك با بيان اتمام مرمت دو خانه تاريخى در اصفهان اظهار داشت: 
ــبتا زياد در پاييز امسال، كارشناسان  با توجه به پيش بينى بارش هاى نس
ــاى تاريخى بازديد كردند و در نهايت  اين حوزه به صورت دوره اى از بناه
ــى» و خانه قديمى  ــى «حاج مصور الملك عمليات مرمت دو خانه تاريخ

«حيدرى» محله جماله در دستور كار اين حوزه قرار گرفت.
ــان مرمت اداره كل تيرهاى پوسيده سقف هاى خانه  وى افزود: كارشناس

تاريخى مصور الملكى را تعويض و با مالت كاهگل مرمت كردند.
ــان از مرمت  ــتان اصفه ــى اداره كل ميراث فرهنگى اس ــروه امان مدير گ

ــه تاريخى  ــقف خان ــى از س ــر داد و بيان كرد: بخش ــدرى خب خانه حي
ــورت اضطرارى رفع خطر ــده بود كه به ص حيدرى نيز دچار ريختگى ش

 شد.
همه عمليات مرمت اين دو خانه تاريخى با هزينه اى بالغ بر 200 ميليون 
ــى اداره كل ميراث  ــان حوزه امان ــط مرمت گران و كارشناس ريال و توس

فرهنگى استان اصفهان در مدت يك ماه انجام پذيرفت.

ــهردارى اصفهان  مديرعامل سازمان آتش نشاني ش
ــل در مرگ خاموش رتبه  با بيان اينكه تهران و اردبي
اول و دوم كشور را دارند، اظهار داشت: اصفهان رتبه 
ــور به خود اختصاص  ــوم مرگ خاموش را در كش س

داده است.
باز هم فصل هاى سرد سال از راه مى رسد. فصلى كه 
هر ساله تعداد بسيارى از شهروندان بر اثر گازگرفتگى 

جان خود را از دست مى دهند
 سازمان آتش نشاني شهردارى اصفهان با برنامه ريزي

ــي و فرهنگي تالش  ــاي آموزش ــراي راهكاره  و اج
ــي و مرگ  ــوادث گازگرفتگ ــش ح ــد تا كاه مي كن
ــوادث  ــد. ح ــم بزن ــوادث را رق ــن ح ــر در اي و مي
ــدم آگاهي  ــات به علت ع ــي در اغلب اوق گازگرفتگ
ــاده رخ  ــك بي دقتي س ــردم و در نتيجه ي ــوم م عم

مي دهد.
ــاني  ــالع رس ــاي اط ــيل ه ــتفاده از پتانس  اس
ــي و چه  ــه تبليغات ــوب، چ ــورت مكت ــه ص ــه ب چ
ــازمان ــت كه س ــي اس ــا فعاليت هاي ــازي تمام مج

ــراى كاهش  ــان ب ــهردارى اصفه ــانى ش ــش نش  آت
ــتور كار قرار داده ــي آن را در دس حوادث گازگرفتگ

 است.
ــهر اصفهان ــال 93 در ش بهزاد بزرگزاد افزود: در س

ــت  ــود را در اثر مرگ خاموش از دس  15 نفر جان خ
داده اند و 41 نفر نجات پيدا كرده اند همين طور بايد 
ــته و 76 نفر  ــال 92، اين آمار 12 نفر كش گفت در س

نجات يافته اعالم شده است.
ــى دى و 5 هزار  وى ادامه داد: در اصفهان 40 هزار س
بروشور درباره خصايص منوكسيدكربن درباره مرگ 

خاموش توزيع شده است.
ــهردارى اصفهان  مديرعامل سازمان آتش نشاني ش
ــب  ــه كيفيت برخى از دودكش ها مناس با بيان اينك
ــهروندان بايد به شكستگى و  نيست، تصريح كرد: ش

ــوراخ  ترك دودكش توجه كنند. دودكش ها نبايد س
باز داشته باشند.

ــته سازمان آتش نشانى  بزرگزاد گفت: در سال گذش
ــور  ــانى برتر كش ــتان اصفهان جزء 10 آتش نش اس

شناخته شد.
ــا مرگ  ــه در حمام ه ــه اينك ــاره ب ــان با اش صادقي
ــد، تصريح كرد:  ــان ها مى آي ــراغ انس خاموش به س
ــه هوا  ــر مكعب ب ــدازه 15 مت ــى به ان ــر آبگرمكن ه
ــيار زياد ــى آب گرمكن بس ــاز دارد. ارزش حرارت ني

 است.
ــهر اصفهان نيز گفت:حوادث ناشى از گازگرفتگى  ش
ــفانه  ــت ولى متاس ــدا كرده اس ــف كاهش پي به نص
ــهروندان از خطرات گاز منوكسيد  هنوز برخى از ش
ــن دليل  ــه همي ــى ندارند ب ــات كاف ــن اطالع كرب
ــتفاده  ــهروندى اس ــا از ظرفيت كميته فرهنگ ش م
ــردم در  ــانى به م ــراى كمك رس ــم، زيرا ب ــرده اي ك
ــتر خوبى فراهم شده كميته فرهنگ شهروندى بس

 است.
ــوش به قاتل ــاره به اينكه مرگ خام صادقيان با اش

 بى صدا شبيه شده است، خاطر نشان كرد: هنگامى 
كه منوكسيد كربن وارد اتاق يا فضايى كه گاز در آن 

منتشر شده ،مى شود عالئمى مانند سرماخوردگى، 
ــرفه در فرد ايجاد مى كند و در بيشتر  ــتفراغ و س اس

مواقع باعث خفگى فرد مى شود.
ــهر اصفهان تاكيد كرد:  اين عضو شوراى اسالمى ش
ــگ زرد و  ــوزد و رن ــورت ناقص بس بخارى كه به ص
ــى را به همراه ــد مى تواند خفگ ــته باش نارنجى داش

 آورد.
ــي  ــاني آمادگ ــش نش ــازمان آت ــت، س ــي اس گفتن
ــايل  ــگان در نصب وس ــاوره راي ــه مش ــه هرگون ارائ
ــا را دارد. ــن بودن آنه ــي و اطمينان از ايم گرمايش

 و با شماره تلفن 32674444 در تمامي ساعات شبانه 
روز و شماره تلفن 26-32647620 در ساعات اداري 

پاسخگوي سواالت شهروندان است. 

ــورخ 1394/8/3  ــماره 94/669/ش م ــاس مصوبه ش ــر دارد براس ــهردارى درچه در نظ ش
ــاحت حدود 300 مترمربع جهت استقرار اغذيه  ــبت به واگذارى يك قطعه زمين به مس نس
ــفيد به صورت اجاره بهاء به مبلغ پايه ــتانى كوه س فروشى و چايخانه در زمين پارك كوهس
ــت مى گردد جهت دريافت  1/000/000 ريال ماهانه واگذار نمايد لذا از متقاضيان درخواس

اسناد مزايده تا مورخ 1394/9/14 به شهردارى درچه مراجعه نمايند.

 آگهـى مـزايده

على اكبر محمودى - شهردار درچه

 نوبت اول

شـهروندان دقـت كننـد كـه 
لباس هـاى خود را بـر روى لوله 
دودكـش بخـارى يـا شـومينه 

خشك نكنند.

صادقيان با اشـاره بـه اينكه در 
حمام ها مرگ خاموش به سـراغ 
انسـان ها مى آيد، تصريح كرد: 
هر آبگرمكنى به انـدازه 15 متر 
مكعب به هـوا نيـاز دارد. ارزش 
حرارتى آب گرمكن بسـيار نياز 

است.

مرمت خانه هاى تاريخى در اصفهان 
پايان يافت



ــتن طوالنى مدت ملى پوشان از  اصرار سرمربى تيم ملى به در اختيار داش
ــيايى ناچارند  ــاى آس ــه بعضا تيم ه ــيرهاى طوالنى ك ــرف و مس يك ط
ــرف ديگر چنان  ــد از ط ــيايى بپيماين ــابقات آس ــركت در مس تا براى ش
ــه همه را  ــرده كه حوصل ــر ايجاد ك ــگ برت ــالل آورى در لي وقفه هاى م

سر برده است.
ــه  ــل از هفته دوازدهم س ــا قب ــيده كه ت ــه نيمه نرس ــر هنوز ب  ليگ برت
ــطه برپايى  ــت. اين وقفه هاى طوالنى كه به واس ــده اس مرتبه تعطيل ش
ــه خاطر  ــى مصادف ب ــده همگ ــه ليگ تحميل ش ــم ملى ب اردوهاى تي
ــى بوده  ــام جهان ــمى از مقدماتى ج ــابقات رس ــران در مس ــركت اي ش
ــورهاى جهان  ــيارى ديگر از كش ــران ليگ بس ــوازات ليگ اي يعنى به م
ــه همين تعداد ــم در اين مدت ب ــر اروپايى ه ــه ليگ هاى معتب و از جمل

تعطيل شده اند.
ــا ليگ هاى  ــران ب ــده در ليگ اي ــاد ش ــاى ايج ــداد وقفه ه ــد تع هرچن
ــاى تيم ملى  ــه اردوه ــت ك ــت اما تفاوت در آنجاس ــان اس اروپايى يكس
ــراى در اختيار  ــوس كى روش ب ــارى كارل ــب طوالنى ترند و پافش به مرات
ــود  ــان باعث مى ش ــر ملى پوش ــر و زودهنگام ت ــش ت ــتن هرچه بي داش
ــر و مالل آورتر از  ــش دارت ــب ك ــران به مرات ــر اي ــاى ليگ برت تا وقفه ه
ــان ملى پوش تنها  ــا بازيكن ــد كه در آنه ــاى اروپايى باش تعطيلى ليگ ه
ــاى ملى قرار  ــابقه در اختيار تيم ه ــل از مس ــه، چهار روز قب به فاصله س
ــيا را هم بايد در اين معادله ــافت هاى طوالنى در آس مى گيرند. البته مس

 لحاظ كرد.
ــركت در يك  ــت تا براى ش ــه، در اروپا هيچ تيمى مجبور نيس براى نمون
ــمى آن هم از مرحله مقدماتى نيمى از دنيا را طى كند.  ــابقه رس تك مس
ــيايى مى افتد و آنها ناچارند تا بعضا  اين اتفاقى است كه براى تيم هاى آس
ــه گاهى بدون  ــوى ديگرش ك ــن و پهناور به آن س ــوى قاره كه از اين س
ــفر كنند همچنان كه تيم ملى براى رسيدن  ــت س اغراق آن طرف دنياس
ــير  ــان يك روز كامل را در مس به گوام نصف جهان را طى كرد و ملى پوش

گذراندند.
ــدن مسابقات باشگاهى  اصرارهاى كى روش براى هرچه زودتر تعطيل ش
ــرايط خاص قاره آسيا از طرف  قبل از آغاز اردوهاى ملى از يك طرف و ش
ديگر دست به دست هم داده تا اين وقفه هاى بيش از حِد طبيعى طوالنى، 

به ليگ برتر تحميل شود.
ــمى تيم هاى ــب بين ديدارهاى رس ــه به اين ترتي با فاصله نامتعارفى ك

ليگ برترى ايجاد مى شود آنها چاره اى ندارند جز اينكه در اين فاصله ،دوره 
مشقت بار بدن سازى را يك بار ديگر پشت سر بگذارند يعنى مرحله اى كه 
قاعدتا پيش از شروع فصل يا در تعطيالت نيم فصل طى مى شود را به ناچار 

بايد در طول فصل نيز به دفعات مكرر بگذارند.
ــگ برترى را  ــالن لي ــرمربيان و مديرعام ــراض س ــت اعت ــن وضعي همي
ــه كى روش  ــن بابت ب ــا از اي ــا مرتب ــده تا آنه ــته و باعث ش ــى داش درپ
ــوال را مطرح كنند  ــرده و اين س ــگ انتقاد ك ــازمان لي و برنامه ريزان س
ــيا به  ــا تيم هاى درجه چندم آس ــه بهانه ديدار ب ــابقات بايد ب كه چرا مس
ــم ملى مبنى  ــرمربى تي ــا اينكه تقاضاى س ــود. ب دفعات مكرر تعطيل ش
ــرف فوتبال  ــى مطابق با ع ــان خيل ــتن زودتر ملى پوش بر در اختيار داش
ــيا ديگر تقصير او ــعت قاره پهناور آس ــد اما وس بين الملل به نظر نمى رس

 نيست. 
ــيون مأموريت دارد  ــازمان ليگ هم كه از طرف فدراس در اين ميان، به س
ــايد نتوان خيلى  ــته هاى كى روش را حتى االمكان اجابت كند ش تا خواس

خرده گرفت. 
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سيرى در دنياى ورزش

چرا تعطيالت ليگ اين همه طوالنى 
است؟

اتحاديه فوتبال اروپا تصميم نهايى خود را درباره ميزبانى يورو 2016 
ــتى،  ــه با وجود تهديد پاريس به حوادث تروريس اعالم و تاكيد كرد ك
ــزار خواهد  ــه برگ ــاى اروپا به ميزبانى فرانس ــاى جام ملت ه رقابت ه
ــب پاريس را در برگرفت ــتى كه جمعه ش شد.بعد از حوادث تروريس

ــه  ــاره ميزبانى يورو 2016 در فرانس ــاى زيادى درب حرف و حديث ه
ــان داد در  ــه نش ــتند كه فرانس ــانه ها نوش به وجود آمد، بعضى از رس
ــت كه ميزبانى  ــيب پذير است و بهتر اس برابر حمالت تروريستى آس
ــود. ــرى واگذار ش ــور ديگ ــه كش ــا 2016 ب ــاى اروپ ــت ه ــام مل ج

اتحاديه فوتبال اروپا به حوادث پاريس واكنش نشان داد و تاكيد كرد 
كه در هر حالتى يورو 2016 در فرانسه برگزار خواهد شد و هيچ تغييرى 
ــد گرفت. در بيانيه  در زمان و تقويم برگزارى رقابت ها صورت نخواه
ــورو 2016 همچنان  ــى ي ــت: قرعه كش اتحاديه فوتبال اروپا آمده اس
ــامبر برگزار  ــد در دوازدهم دس ــه ريزى ش ــش از اين هم برنام كه پي
ــد و بازى ها هم طبق برنامه از 10 جون شروع تا 10 جوالى  خواهد ش
ــتى كه در پاريس رخ داد  ــت. بعد از حوادث تروريس ادامه خواهد داش
اتحاديه فوتبال اروپا بايد اعالم كند كه فرانسه ميزبان يورو 2016 است 
و هيچ تصميمى براى تغيير ميزبانى نداريم.هيچ كس انتظار نمى داد 
كه چنين حوادث تروريستى در پاريس رخ دهد. كسى هم نمى داند كه 
آيا دوباره حمالتى در انتظار پاريس است يا نه. به همين خاطر دليلى 

ندارد كه ميزبانى را تغيير دهيم و آن را به كشور ديگرى واگذار كنيم.

ــت: دو ركابزن  ــان گف ــتان اصفه ــوارى اس رييس هيات دوچرخه س
ــوارى استقامت آمادگى براى  اصفهانى به اردوى تيم ملى دوچرخه س
ــتان ــيايى هندوس ــركت در كاپ آس ــور ش ــب آمادگى به منظ كس

ــومين مرحله اردوى  ــار كرد: س ــدند. كيوان ليموئى اظه  انتخاب ش
ــپ تيم هاى ملى  ــل در كم ــان از دو روز قب ــتقامت جوان تيم ملى اس
ــين  ــينى و اميرحس ــد و پوريا حس ــى آزادى آغاز ش مجموعه ورزش
ــوارى  ــو تيم دوچرخه س ــكار اصفهانى و عض ــيديان دو ورزش جمش
ــده اند. ــى در تهران دعوت ش ــتند كه به اردوى تيم مل ــپاهان هس س

ــزارى  ــه برگ ــان ب ــتان اصفه ــوارى اس ــات دوچرخه س ــس هي ريي
جلسه هيات رييسه در تاالر افتخارات سراى ورزشكاران نيز اشاره كرد و 
گفت: در اين نشست كه اعضاى هيات رييسه و نماينده و روابط عمومى 
ــتند، مهم ترين  ــتان اصفهان حضور داش اداره كل ورزش و جوانان اس
مصوبه جلسه برنامه ريزى و مصوبه مزايده محدود طرح هم ركاب (چهار 

چرخ پدالى) در ناژوان بود.
ــانى الزم صورت  ــد اطالع رس ــت مقرر ش وى تاكيد كرد: در اين نشس
گرفته و حضور در اين مزايده آزاد باشد و سپس روز شنبه هفته آينده 
ــتان و نماينده  در حضور متقاضيان و نماينده اداره ورزش وجوانان اس
حقوقى هيات استان و ساير اعضاى هيات رييسه، پاكت هاى مزايده باز 
و برنده بهره بردار از طرح هم ركاب براى مدت يك سال مشخص شده و 

به مديريت ساماندهى ناژوان معرفى خواهد شد.

اتحاديه اروپا اعالم كرد:
فرانسه ميزبان يورو2016 باقى مى ماند

دعوت دو ركابزن اصفهانى به اردوى
 تيم ملى استقامت جوانان

ــورمان گفت: كسب مدال در پارالمپيك،  ملى پوش تيم تيراندازى با كمان كش
ــت و من هم براى رسيدن به مدال، تمام  نهايت ايده آل هر ورزشكار معلولى اس

سعى و تالشم را به كار مى گيرم.
ــش روز  ــج تا ش ــه اى پن ــر هفت ــال حاض ــرد: در ح ــار ك ــورى اظه  هادى ن
ــادى براى  ــزه زي ــم و انگي ــر تمرين مى كن ــد از ظه ــح و بع ــت صب در دو نوب

كسب مدال پارالمپيكى دارم.
ــش  ــط وى در بخ ــده توس ــب ش ــهميه كس ــه س ــان اينك ــا بي وى ب
كامپوند تيراندازى با كمان متعلق به رشته است، تصريح كرد: من تمام تالشم 
را به كار مى گيرم تا بهترين شرايط را داشته باشم و با استفاده از اين سهميه در 

پارالمپيك حضور پيدا كنم.
ــه موفق  ــى آلمان ك ــابقات جهان ــه مس ــاره ب ــكار اصفهانى با اش ــن ورزش اي
ــابقات واقعا باال  ــطح مس ــد، يادآور شد: س ــهميه پارالمپيك ش ــب س به كس
ــن رقابت ها  ــهميه در اي ــب س ــراى كس ــا ب ــداران دني ــن كمان ــود و بهتري ب
ــه جمع ــى ب ــا راه ياب ــتم ب ــرد: توانس ــح ك ــد.وى تصري ــرده بودن ــركت ك ش

ــك در بخش  ــهميه پارالمپي ــار س ــتين ب ــكار برتر، براى نخس ــت ورزش هش
ــراى  ــكاران ب ــه ورزش ــان اينك ــا بي ــورى ب ــت بياورم.ن ــه دس ــد را ب كامپون
ــت: حقوقى كه  ــت دارند، بيان داش ــك نياز به حماي نتيجه گيرى در پارالمپي
ــهميه المپيك و  ــكاران دريافت كننده س ــان براى ورزش وزارت ورزش و جوان
ــكاران  ــده و عدم تامين مالى ورزش ــك مقرر كرده، هنوز پرداخت نش پارالمپي
موجب مى شود تا امنيت روانى الزم براى انجام تمرينات شان را نداشته باشند.

كسب مدال در پارالمپيك، نهايت ايده آل 
هر ورزشكار معلولى است

ــران و گوام  ــاى ملى اي ــدار تيم ه دي
ــى جام جهانى و  ــه مقدمات در مرحل
جام ملت هاى آسيا با پيروزى پرگل 

سفيدپوشان ايران به اتمام رسيد.
تيم هاى فوتبال ايران و گوام از ساعت 
9 صبح  ديروز در گوام به مصاف هم 
رفتند كه اين بازى با برترى 6 بر صفر 

ملى پوشان ايران به اتمام رسيد.
- دقيقه 8 اين ديدار بهترين فرصت 
ــد كه  ــم ملى ايران فراهم ش براى تي
پاس روبه جلوى اشكان دژاگه درون 
ــش قدم به مهدى طارمى  محوطه ش

نرسيد و توپ از كنار دروازه به بيرون رفت.
ــق  ــى در عم ــدى تراب ــاس مه ــه 11: پ - دقيق

ــه  ــيد ك ــى رس ــدى طارم ــه مه ــوام ب ــاع گ دف
مهاجم ملى پوش پرسپوليس با ضربه اى آرام دروازه 

گوام را باز كرد.
ــاح چپ روى  ــانتر محمدى از جن -  دقيقه 19 : س
ــر به  ــارى فرد با ضربه س ــوام را كريم انص دروازه گ
ــه تيم ملى  ــق با وجود اينك ــرون زد. در اين دقاي بي
ــرد  ايران يك گل به ميزبان خود زده بود اما بازى س
ــال زيبايى ــاهد فوتب ــد و ش و بى روح دنبال مى ش

 نبوديم.
ــن تيم  ــا بازيك ــى ني ــال كامياب ــه 30 : كم -  دقيق
ــت درون  ــپوليس در يك رفت و برگش فوتبال پرس
محوطه جريمه با شوتى محكم دروازه گوام را براى

ــى  ــن گل مل ــن اولي ــرد. اي ــاز ك ــار ب ــن ب دومي
كاميابى نياست.

ــكان دژاگه به خاطر ضربه زدن به  -  دقيقه 34: اش
توپ قبل از سوت داور يك اخطار گرفت.

ــا يك چرخش  ــارى فرد ب ــه 35 : كريم انص - دقيق
ــرد كه  ــليك ك ــمت دروازه گوام ش ــه س ــوپ را ب ت
ــر عمودى دروازه ــدان محكم وى به تي ضربه نه چن

 برخورد كرد و به زمين برگشت.
ــروع نيمه دوم  ــى ايران در ش ــه 49 : تيم مل - دقيق
توسط رامين رضاييان به گل سوم رسيد. اين سومين 

گلزن پرسپوليسى اين ديدار بود.
- دقيقه 51 : «جان مات كين» روى مهدى طارمى 
ــجاعى  ــعود ش ــد و مس ــب خطاى پنالتى ش مرتك
ــم ملى ايران ــه گل چهارم تي اين ضربه پنالتى را ب

 تبديل كرد. مدافع گوام بعد از اين خطا با كارت قرمز 
داور از بازى اخراج شد.

ــال  ــرد روى ارس ــارى ف ــم انص ــه 54 : كري - دقيق
اشكان دژاگه از درون محوطه جريمه پنجمين گل 

اين ديدار را به ثمر رساند.
ــاى ــه ج ــش ب ــا جهانبخ ــه 58 : عليرض - دقيق

 اشكان دژاگه وارد زمين شد.
ــد دومين گل  - دقيقه 63 : مهدى طارمى موفق ش
خودش و ششمين گل ايران را وارد دروازه گوام كند.
-دقيقه 70 : خسرو حيدرى به جاى مهدى طارمى 

وارد زمين شد.
- دقيقه 72 : عليرضا بيرانوند پشت محوطه جريمه 
ــه چون اين  ــد ك روى مهاجم گوام مرتكب خطا ش
ــد، بيرانوند با  ــك انجام ش ــت تك به ت خطا در حال
ــد. با توجه به اينكه  ــتقيم اخراج ش كارت قرمز مس
ــام داده بود  ــش را انج ــه تعويض ــر س كى روش ه

عزت اهللا پورغاز درون دروازه ايستاد.
ــازى بود و  ــال حفظ ب ــران به دنب ــه 90 : اي - دقيق
ــر پايان بازى  ــاس هاى پرتعداد منتظ بازيكنان با پ

بودند.

ــى  ــان اصفهان ــه اردوگاه زردپوش ــى ك در روزهاي
ــم ذوب آهن  ــده، تي ــى و تغييرات ش ــتخوش حواش دس
ــگ برتر راه يافت و در  چراغ خاموش به جمع مدعيان لي
جام حذفى نيز در مسير تكرار قهرمانى فصل گذشته قرار 

گرفته است.
ــال هاى اخير با  ــال ذوب آهن اصفهان كه در س  تيم فوتب
ــود را به جمع  ــراه بوده، بار ديگر خ افت وخيز زيادى هم
ــت.حركت چراغ خاموش تيمى  مدعيان اضافه كرده اس
كه چند فصل گذشته جز فانوس به دستان بوده، بار ديگر 

بارقه هاى اميد را در اصفهان زنده كرده است.
ــن كارش به  ــود كه ذوب آه ــه فصل پيش ب همين دو س
ــت و غيرت  ــت با هم ــيد اما توانس پلى آف ليگ هم كش
ــت هاى  بازيكنانش بار ديگر در ليگ برتر بماند تا با سياس
ــگاه و جوان گرايى بار ديگر خود را به جمع  حمايتى باش

مدعيان ليگ بازگرداند.
ذوب آهن شانس قهرمانى در ليگ را دارد

ــرده و در  ــم ذوب آهن طى ك ــدى كه تي ــد رو به رش رون
ــام حذفى در  ــر و هم در ج ــم در ليگ برت حال حاضر ه
ــراغ  ــد تا به س ــده، موجب ش قامت يك مدعى ظاهر ش
ــا اين مربى كه  ــول كربكندى برويم تا در گفت وگو ب رس
ــن را بر عهده  ــت تيم ذوب آه ــع تجربه هداي در دو مقط
داشته است، به بررسى روند صعودى سفيد و سبزپوشان 
ــن در  ــابق ذوب آه ــرمربى س ــى بپردازيم.س اصفهان
ــه ثبات خوبى  ــت: تيم ذوب آهن ب گفت وگو با فارس گف
ــوب تيم هاى  ــت و در عملكرد نه چندان خ ــيده اس رس
ــتقالل و به  دور از چشمان  ــپوليس و اس ــپاهان و پرس س

رسانه ها و تنش و اضطراب، راحت پيش  آمده است.
ــت  ــرايط توانس ــدى ادامه داد: ذوب آهن با اين ش كربكن
ــى ارائه دهد و  ــد تا هم فوتبال زيباي خودش را ترميم كن
ــيه را داشته باشد كه حاصل  هم تيم با ثبات و بدون حاش
ــاظ فنى بوده كه اين عوامل  آن عملكرد خوب آن ها از لح

شرايط خوبى را براى اين تيم مهيا كرده است.
وى در ادامه افزود: حاصل اين عوامل شرايط خوبى است 
كه ذوب آهن پيدا كرده است تا روند رو به رشدى را در اين 
مدت طى كنند و حتى در ادامه مى تواند در غفلت مدعيان 

شانس قهرمانى ليگ را هم داشته باشد.
نسـل جوان مربيـان ايرانى نيازمنـد حمايت 

مديران
ــت كه تيم هاى ليگ برترى به جز معدود  ــالى اس چند س
ــه گرفته اند و هواداران  تيم هايى از فوتبال ناب دنيا فاصل
ــبت به فوتبال داخلى ندارند  پرشور اين ورزش اقبالى نس
اما در اين بين گاهى اوقات تيم هايى هستند كه در سايه 
حمايت مديران باشگاه چراغ خاموش فوتبال چشم نوازى 
ارائه مى دهند و توانسته اند حتى به قهرمانى در ليگ هم  

دست پيدا كنند.
ــران، فوالد،  ــويم نفت ته اگر از تقويم خيلى هم دور نش
تراكتورسازى، سپاهان در فصل هاى گذشته و ذوب آهن 
ــق جوانان و  ــا تلفي ــتقالل اين فصل ب ــدودى اس و تا ح

باتجربه ترها بازى چشم نوازى را ارائه مى دهند.
ــه  ــدان دادن به بازيكنان جوان هميش همان طور كه مي
ــى  ــت، موفقيت تيم هاى نامبرده ناش ــودمند بوده اس س
ــه عبارت ديگر با  ــت، ب از اعتماد به مربيان جوان بوده اس
ــه در دهه   ــل طاليى فوتبال ك خداحافظى تدريجى نس
ــن بوده اند،  ــتاد در عرصه ملى، افتخار آفري هفتاد و هش

ــاهد  ــار ديگر ش ــرى روى آورده تا ب ــه  مربيگ ــه جرگ ب
افتخارآفرينى آن ها در موقعيت ديگرى باشيم.

ــنا بودن به  ــان جوان ليگ آش ــى از خصوصيات مربي يك
ــت، جايى كه  علوم و فنون جديد و به  روز فوتبال دنيا اس
همين جوانانى كه كرسى هاى تيم هاى ليگ برترى را بر 
ــورمان  ــد، اتفاقات تازه اى را به فوتبال كش عهده گرفته ان
ــد جوان گرايى در  ــران اثبات كنن ــا به مدي وارد كردند ت
ــفانه  ــر باشد.متأس ــد مثمر ثم ــز مى توان ــن زمينه ني اي
چند سال اخير ليگ كشورمان با بحران مربى روبه رو بود، 
جايى كه مربيان تاريخ گذشته خارجى ارجحيت به مربيان 
جوان و جوياى نام ايرانى داشتند كه معموال پس از كسب 
نتايج ضعيف هزينه هاى هنگفتى از بابت شكايت ها و فسخ 

قراردادها بر دوش باشگاه هاى اكثرا دولتى مى گذاشتند.
اما با بازنشسته شدن نسل طاليى فوتبال كشورمان شاهد 
موفقيت آن ها بار ديگر در عرصه  مربيگرى هستيم جايى 
ــا منصوريان، يحيى  ــى همچون عليرض كه مربيان جوان
ــورمان را متحول  گل محمدى، على دايى و... فوتبال كش
كرده اند و با اعتقادى كه به جوانان دارند، نام هاى بزرگى 

را به فوتبال كشورمان معرفى كرده اند.
حمايت از گل محمدى نتيجه داد

ــه فوتبال  ــدى ك ــى گل محم ــم يحي ــن تي ــن بي در اي
ــل كننده  فوتبال  ــاى كس ــن روزه ــم نوازى را در اي چش
ــج خوبى هم  ــذارد، تاكنون نتاي ــش مى گ ايران به نماي
ــت و در دو جام از مدعيان اصلى قهرمانى  كسب كرده اس

به شمار مى رود.
ــز  ــدى ني ــرد گل محم ــون عملك ــدى پيرام كربكن

ــن موجب  ــران ذوب آه ــت مدي ــد: حماي ــد مى كن تاكي
ــده  ــدى در اين تيم ش ــى گل محم ــرى يحي نتيجه گي
ــن در ده-يازده  ــم ذوب آه ــت كه تي ــن در حالى اس و اي
ــى  خوب ــج  نتاي ــته  گذش ــل  فص ــى  بتداي ا ــه   هفت
كسب نكرده بود كه همين اتفاق تا حدودى براى خود من 
در تيم ذوب آهن رخ داده بود اما من را بركنار كردند و اين 
ثبات و حمايت مديريت، عامل موفقيت وى در ذوب آهن 

شده است.
ــا باتجربه ترها نيازهاى  ــا تلفيق جوانان ب وى افزود: وى ب
ــان و  تيمى اش را بر طرف كرد كه باتجربه ترها از تجربه ش
جوان ترها از تالش و دوندگى شان تيم هماهنگ و آماده اى 
را ساختند كه گل محمدى توانسته با تلفيق اين دو با هم 
تيم خوبى را به وجود آورد، از طرف ديگر تيم بى حاشيه  
ــده،  ــى آن ها نيز برطرف ش ــكالت مال ذوب آهن كه مش
روحيه خوبى پيدا كرده اند و در كنار آن ها بينش و دانش 
گل محمدى و جوانى اين مربى باعث شده است كه كارش 

را به خوبى انجام دهد.
سبك بازى تيم هاى گل محمدى پاس كارى هاى فراوان و 
مالكيت توپ و ميدان است همان روشى كه پپ گوارديوال 
در نيوكمپ بنا گذاشت و پس از آن اين روش را به آلمان 
ــه تاكنون نيز موفق  برد تا بار ديگر افتخارآفرينى كند ك
بوده و به زعم كارشناسان روش جديدى از فوتبال را ايجاد 
كرد.اين سبك بازى اين روزها از تيم هاى بزرگ دنيا ديده 
ــت توپ و ميدان  ــود يكى از روش هاى نوين مالكي مى ش
است كه براى موفقيت اين تاكتيك بازيكنان بايد تمرينات 
خاص و زيادى را طى كنند. يكى از عوامل موفقيت اجراى 

ــان بازيكنان جوان و  اين برنامه در ذوب آهن همدلى مي
باتجربه ترها به همراه همدلى با كادر فنى است.

رابطه خوب گل محمدى با بازيكنان
ــن پايين مربيان مى تواند كمك به ايجاد رابطه  بهترى  س
ــى گل محمدى از اين عامل  ميان بازيكنان بكند كه يحي
ــته  ــت جايى كه وى توانس ــرده اس ــتفاده را ب نهايت اس
رابطه  خوبى با بازيكنان باتجربه مثل حدادى فر و رجب زاده 
داشته باشد تا از آن ها در اوج استفاده كند و در زمين نيز 
ــد كه بازيكنان جوان تر را  عواملى را در اختيار داشته باش

هدايت كند.
ــرد بازيكنان  ــاره  عملك ــناس فوتبال اصفهان درب كارش
ــت كه  ــت: طبيعى اس ــن گف ــم ذوب آه ــه در تي باتجرب
ــه و اعتماد به  نفس جوان ترها  بازيكنان باتجربه در روحي
ــى  ــه بازيكنان ــند، جايى ك ــذار باش ــد تأثيرگ مى توانن
ــته اند.  ــر نقش مؤثرى داش ــب زاده و حدادى ف امثال رج
ــد  ــى مى تواند تأثيرگذار باش ــن باتجربه زمان يك بازيك
ــذارد و اگر ــى را به نمايش بگ ــودش هم بازى خوب كه خ
 قرار باشد يك بازيكن باتجربه فقط حرف بزند و عملكرد 

خوبى در زمين نداشته نمى تواند تأثيرگذار باشد.
ــوب حدادى فر و  ــرد خ ــه عملك ــا توجه ب ــزود: ب وى اف
ــا جوان ترها  ــن تلفيق آن ها ب ــب زاده در تيم ذوب آه رج
ــى  ــرد خوب ــته اند عملك ــت و توانس ــواب داده اس ج
ــند كه اگر عملكرد اين دو بازيكن خوب نبود  داشته باش
ــتند بروى جوان ها تأثيرگذار باشند كه هم از  نمى توانس
نظر روحى و هم از نظر فنى كمك زيادى به ذوب مى كنند.
تيم هاى كم تماشاگر، سـكوى پرتاب مربيان 

جوان
ــارات بااليى  ــه هوادارانش انتظ ــى ك ــردن در تيم كار ك
ــه  ــت ك ــى داده اس ــه يحي ــارت را ب ــن جس ــد اي ندارن
ــه امثال  ــه كند جايى ك ــم اضاف ــان را به تي بتواند جوان
ــتند اما متأسفانه از  ــكارى ها در فوتبال زياد هس رضا ش
ــر از مربيان  ــم مربيان دور مى مانند.اتفاقى كه كم ت چش
خارجى ديده مى شود و با توجه به انتظاراتى كه مديران از 
آن ها دارند بيش تر به دنبال كسب نتايج خوب هستند تا 
بازيكن سازى و پرورش جوانان و البته با توجه به انتظارات 

مديران اتفاق غريبى نيست.
ــابقه  مربيگرى در پرسپوليس  يحيى گل محمدى كه س
ــمت برخى  ــود حوصله از س ــه دليل نب ــت، ب را نيز داش
ــد تا در  ــگاه راهى ذوب آهن ش ــران باش هواداران و مدي
ــازد.وى  ــوان و هماهنگى را بس ــان تيم ج آرامش اصفه
ــت ذوب آهن را از قعر جدول نجات  ــته توانس فصل گذش
ــت منصوريان  ــى را از نف ــى قهرمان دهد و در جام حذف
ــواداران ذوب حك كند.  ــر ه ــش را در خاط ــا نام ربود ت
ــد: اول از همه  ــه وجود آم ــايه  دو عامل ب اين مهم در س
ــگاه كه به وى زمان دادند تا تيمش  حمايت مديران باش
را بسازد و ثانيا هوادارانى كه انتظار گزافى از مربى جوان
ــالح حرفه اى ما  ــتند.در فوتبال به اصط ــان نداش تيم ش
ــى را رقم مى زند و اگر  دوم گاهى اوقات تصميمات بزرگ
ــى گل محمدى  ــايد يحي ــار هواداران نبود ش همين فش
ــن افتخارات ــه اي ــت ب ــم مى توانس ــپوليس ه در پرس
 دست پيدا كند اما در فوتبال ما مربيان جوان در تيم هاى 
ــان  ــاگر عملكردش ــدون تماش ــا ب ــاگر و ي ــم تماش ك
ــر  ــاى بزرگ ت ــه تيم ه ــد ب ــا بع ــد ت ــت مى كنن را ثاب

 راه پيدا كنند.

حركت چراغ خاموش ذوبى ها در ليگ برتر ؛

 دورخيز سبـزپوشان اصفهـانى
 براى قهـرمانى

تركيبى ايده آل براى تحقق يك آرزو
هدايت تيم ملى واليبال ايران بازهم به يك تركيب آرژانتينى  سپرده شد تا 

شايد طلسم حضور در المپيك شكسته شود.
ــيچلّو به عنوان  ــرمربى و خوآن س ــوان س ــول لوزانو به عن  با انتخاب رائ
ــم نيمكت  ــاز ه ــيچلّو، ب ــكو – س ــق والس ــد از تركيب موف ــى؛ بع مرب
ــده و ــپرده ش ــه آرژانتينى ها س ــران ب ــردان اي ــال م ــى واليب ــم مل تي

ــواز حضور  ــن كادر كاربلد، ج ــت ويژه اي ــران با هداي ــى رود كه اي اميد م
ــت 95)  ــو (ارديبهش ــى توكي ــاى انتخاب ــك را از رقابت ه در المپي

به دست آورد.
ايران با در اختيار داشتن بازيكنانى كه حاال هر يك در پست تخصصى خود 
يكى از بهترين هاى دنياى واليبال اند، شايستگى حضور در المپيك را دارد 
ــاكله كادرفنى مى توان تصور كرد كه اين تيم پس از يك  و حاال با تغيير ش
دوره ركود، دوباره شمايل يك مدعى را به خود بگيرد و در عرصه پيكارهاى 
ــش با تحقق يافتن يك روياى  ــد. صد البته كه اين درخش جهانى بدرخش

پنج رنگ، جلوه اى ديگر خواهد داشت؛ روياى حضور در المپيك.
ــمى واليبال به جمع ورزش هاى المپيكى، ايران  از سال 1964 و ورود رس
ــده، اما تغييرات صورت گرفته در  هنوز موفق به حضور در اين بازى ها نش
ــازل توانمندى هاى تيم ملى  ــدن پ تركيب كادرفنى؛ نويدبخش كامل ش
ــك ممكن پا به عرصه رقابت هاى  ــت تا با كم ترين ريس واليبال ايران اس
ــتن بليت ريو 2016 به تهران بازگردد. و  انتخابى نهاده و با در دست داش
همه اينها يعنى اميد اين است كه باالخره در سال 2016 قرعه المپيك به 

نام ايران بيفتد.
از محاسن تركيب كادر آرژانتينى تيم ملى (لوزانو – سيچلو) هموطن بودن 
ــويى زبان يكديگر را مى فهمند و از سوى ديگر؛  اين دو نفر است كه از س
به كار فنى يكديگر اعتماد دارند. سابقه همكارى اين دو مربى هم البته به 
عنوان مدّرس به بيست سال پيش (1995) برمى گردد كه لوزانو مدرس 
فدراسيون جهانى در دوره مربيگرى آرژانتين بود و دستيار برگزيده ميزبان 

براى استاد هم ، خوآن سيچلو.
با حضور سيچلّو در تركيب كادرفنى و با توجه به سابقه مثبتى كه از او در 
ــه طراحى تمرينات  ــت ك كار با تيم ملى به جا مانده، مى توان اذعان داش
تيم ملى متفاوت از دو سال گذشته و متناسب با مسابقات و حريفان ايران 
ــيايى ايران دارد، در  ــويى ديگر با شناختى كه او از حريفان آس باشد. از س
حوزه پردازش اطالعات و تحليل عملكرد نيز تيم ملى با چشم هاى باز به 
مصاف حريفانش خواهد رفت كه اين نيز از نقاط روشن حضور او در ايران

 است.
ــران به عنوان ــو در راس كادرفنى اي ــول لوزان ــوى ديگر، حضور رائ از س

ــم ملى با توجه به  ــر و تصميم گيرنده اصلى تي برنامه ريز، راهبر، هدايتگ
ــتيارش، و تجربه باالى جهانى و تخصص توامان خودش در  داده هاى دس
واليبال و روانشناسى، نويدبخش روند حركتى تيم ملى با نوسان حداقلى، 
ــران در عرصه ــيل فنى باالى بازيكنان اي ــتفاده حداكثرى از پتانس و اس

ــت كه مى تواند به صعود مقتدرانه ايران به  مسابقات مهم بين المللى اس
المپيك منجر شده و نيم قرن روياى واليبال ايران را تحقق بخشد.

آتش بازى شاگردان كى روش در جزيره آمريكايى
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بازى هاى محلىراز موفقيت

اگر يك قورباغه تيزهوش و شاد را برداريد و داخل يك ظرف آب جوش 
بيندازيد، قورباغه چه كار مى كند؟ 

بيرون مى پرد! در واقع قورباغه فورا به اين نتيجه مى رسد كه لذتى در 
كار نيست و بايد برود!

حاال اگر همين قورباغه را برداريد و داخل يك ظرف آب سرد بيندازيد و 
بعد ظرف را روى اجاق بگذاريد و به تدريج به آن حرارت بدهيد قورباغه 

چه كار مى كند؟ 
استراحت مى كند... چند دقيقه بعد به خودش مى گويد: ظاهرا آب گرم 

شده است و تا چشم به هم بزنيد يك قورباغه آب پز آماده است. 
نتيجه اخالقى 

ــل قورباغه  ــى توانيم مث ــد. ما هم م ــاق مى افت ــه تدريج اتف زندگى ب
ــت  ــى آب عادت كنيم و وقت را از دس ــتان مان به گرماى تدريج داس
بدهيم و ناگهان ببينيم كه كار از كار گذشته است. همه ما بايد نسبت به 

جريانات زندگى مان آگاه و بيدار باشيم. 
سوال 

ــت كيلو چاق  ــويد و ببينيد كه بيس ــدار ش ــردا صبح از خواب بي اگر ف
شده ايد نگران نمى شويد؟ 

البته كه مى شويد! سراسيمه به بيمارستان تلفن مى زنيد. 
اما اگر همين اتفاق به تدريج رخ بدهد، يك كيلو اين ماه، يك كيلو ماه 
ــى دهيد؟ نه! با بى  ــان م آينده و ... آيا بازهم همين عكس العمل را نش

خيالى از كنارش مى گذريد. 
ــوند، اضافه وزن مى آورند يا طالق  ــته مى ش براى كسانى كه ورشكس
ــوند! اين حوادث يك دفعه اتفاق مى گيرند يا آخر ترم مشروط مى ش

ــرانجام يك روز هم انفجار و   نمى افتد يك ذره امروز، يك ذره فردا و س
سپس مى پرسيم: چرا اين اتفاق افتاد؟ 

ــاق ديگر افزوده ــوندگى دارد. هر اتفاقى به اتف ــت انبار ش زندگى ماهي
 مى شود، مثل قطره هاى آب كه صخره هاى سنگى را مى فرسايد.

اصل قورباغه اى به ما هشدار مى دهد كه مراقب شرايطى كه به آن عادت 
مى كنيد باشيد! 

ما بايد هر روز اين پرسش را براى خود مطرح كنيد: به كجا دارم مى روم؟ 
آيا من سالم تر، مناسب تر، شادتر و ثروتمندتر از سال گذشته ام هستم؟ 
و اگر پاسخ منفى است بى درنگ بايد در كارهاى خود تجديد نظر كنيم. 

خالصه كالم
ــد اما واقعيت اين است كه هيچ ثباتى در  شايد اين نكته رعب انگيز باش

كار نيست يا بايد به جلو پيش برويد يا بلغزيد و پايين بيفتيد. 

شيطان مى خواست كه خود را با عصر جديد تطبيق بدهد، تصميم 
ــه هاى قديمى و در انبار مانده اش را به حراج بگذارد.  گرفت وسوس
ــا را در دفتر كارش  ــترى ه در روزنامه اى آگهى داد و تمام روز، مش

پذيرفت. 
حراج جالبى بود: سنگ هايى براى لغزش در تقوا، آينه هايى كه آدم 
ــان  ــى داد، عينك هايى كه ديگران را بى اهميت نش را مهم جلوه م
مى داد. روى ديوار اشيايى آويخته بود كه توجه همه را جلب مى كرد: 
خنجرهايى با تيغه هاى خميده كه آدم مى توانست آن ها را در پشت 
ديگرى فرو كند، و ضبط صوت هايى كه فقط غيبت و دروغ را ضبط 

مى كرد.
نگران قيمت نباشيد! االن  ــيطان رو به خريدارها فرياد مى زد:̀   ش

برداريد و هر وقت داشتيد، پولش را بدهيد.
ــوده ديد كه ــه اى دو شىء بسيار فرس ــترى ها در گوش يكى از مش

 هيچ كس به آن ها توجه نمى كرد. اما خيلى گران بودند. تعجب كرد 
و خواست دليل آن اختالف فاحش را بفهمد.شيطان خنديد و پاسخ 
ــت كه خيلى از آن ها استفاده  داد: .فرسودگى شان به خاطر اين اس
كرده ام. اگر زياد جلب توجه مى كردند، مردم مى فهميدند چه طور 

در مقابل آن مراقب باشند. 
با اين حال قيمت شان كامال مناسب است. يكى شان  شك است و 
آن يكى عقده حقارت. تمام وسوسه هاى ديگر فقط حرف مى زنند، 

اين دو وسوسه عمل مى كنند.

شعر  (مى گريزى از من و دائم عاشقت را مى دهى بازى)حكايت 

مى گريزى از من و دائم عاشقت را مى دهى بازى
مى شوى آهـوى تهرانـى، مى شوم صياد شيرازى

فتـح دنيا كار آن چشم است، خون دل ها كار آن ابرو
هر لبت يك ارتش سرخ است گيسوانت لشگر نازى

بس كه خواندى «ليلى و مجنون» َجّو ابياتم «نظامى» شد
مـى خــوَرد  يك  راست  بر  قلبــم  از  نگاهت  تيـــر طنازى

وقت رفتــن چهــره ى شادت حـالت ناباورى دارد
مثل بغض دختر سرهنگ در شب پايان سربازى

در صدايت مثنــوى لرزيد تا گذشت از روبـــه روى مــا
با نگاهى تند و پر معنا، يك بسيجى با موتور گازى

ناخنت را مى خــورى آرام  پلك هايت مى خــورد بـــر هـــم
عاشق آن شرم و تشويشم پيش من خود را كه مى بازى
عكسى از لبخند مخصوصت با سرى پايين فرستادم
مادرم راضــى شد و حاال مانده بابايت شود راضــى
در كالس از وزن مى پرسى، با صدايت مى پرم تا ابر
آخرش شاعر نخواهى شد پيش اين استاد پروازى
طبع بازيگوش من دارد مى دود دنبال تو در دشت
مـى پََرم از بيت پايانـــى باز هــم در بيت آغــازى
مى گريزى از من و دائم عاشقت را مى دهى بازى
مى شوى آهوى تهرانى، مى شوم صياد شيرازى ...

كاريكاتور(ازدواج سبز)

جواب سودوكو  شماره 1732سودوكو  شماره 1733

جواب معما 1732معما 1733
شتر ديدى ، نديدى

عجله كار شيطان است
كاچى به از هيچى
گذشته ها گذشته

مستى و راستى
نوكه اومدبه بازار كهنه ميشه دل آزار

هر فرازى را نشيبى است
هركه ترسيد مرد ، هركه نترسيد برد

همه كاره و هيچ كاره

ارزان خرى ، انبان خرى
آشپز كه دوتاشدآش يا شورميشه يا بى نمك

انگار آسمون به زمين افتاده
اندكى جمال به از بسيارى مال
آدم عجول كار را دوباره مى كنه

آدم دانا به نشتر نزند مشت
آدم زنده زندگى مى خواد
آدم ترسو هزار بار مى ميره

كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من

ــاعت را به كار مى ندازيم بعد از  هر دوس
ــاعت اولى را برمى گردانيم  سه دقيقه س
ــه دقيقه دوباره ساعت اول را بر بعد از س

مى گردانيم( در مجموع شش دقيقه شده 
است ) حاالبعد از يك دقيقه زمان ساعت 
دوم تمام مى شود و از زمان ساعت اول نيز 
يك دقيقه گذاشته است آن را برگرداننده 
ــته، ساعت اول كه  حاال يك دقيقه گذاش
به پايان برسد با هفت دقيقه ساعت دوم 

مى شود هشت دقيقه … ( 8=7+1)

معماى قديمى بيل گيتس،ما دو اتاق داريم . 
كه اين اتاق ها در مجاورت (رو به رو) يكديگر 
قرار دارند . در يكى از اتاق ها سه المپ وجود 
ــا 100، ديگرى 110 و  ــى از آن ه دارد كه يك
بعدى 200 وات است . و در اتاق ديگر سه كليد 
وجود دارد كه هر كليد مختص يك المپ است 
. اين كليد ها هيچ رديف يا نظم خاصى ندارند 
ــتند قرار  . ما در اتاقى كه در آنجا كيلد ها هس
داريم . و ما فقط يك بار مى توانيم به اتاقى كه 

در آن المپ ها وجود دارند برويم .
ــخص كنيد كه هر كليد براى كدام  سوال:مش

المپ است؟

معما ايستگاه ضرب المثل

1 6 4 2 7 8 3 9 5 
8 9 7 3 5 4 1 6 2 
5 2 3 9 6 1 7 4 8 
4 7 8 1 2 6 9 5 3 
2 3 9 8 4 5 6 7 1 
6 5 1 7 3 9 2 8 4 
3 1 6 4 8 7 5 2 9 
7 8 2 5 9 3 4 1 6 
9 4 5 6 1 2 8 3 7 
 

4        9 
 9      4  
  1    5   
   1  5    
    3     
   4  2    
  3    1   
 1      5  
2        7 
 

ضرب المثل هاى كوتاه ايرانى 

داستان

آخ، امير كوچولو! اين جورى بود كه من َكم َكَمك از 
زندگى محدود و دل گير تو سر درآوردم. تا مدت ها 
تنها سرگرمى تو تماشاى زيبايى غروب آفتاب بوده. 
به اين نكته ى تازه صبح روز چهارم بود كه پى بردم؛ 

يعنى وقتى كه به من گفتى:
– غروب آفتاب را خيلى دوست دارم. برويم فرورفتن 

آفتاب را تماشا كنيم… 
– هوم، حاالها بايد صبر كنى…

– واسه چى صبر كنم؟
– صبر كنى كه آفتاب غروب كند.

ــخت حيرت كردى بعد از خودت خنده ات  اول س
گرفت و برگشتى به من گفتى:

– همه اش خيال مى كنم تو اخترك خودمم!
ــد همه  ــتش موقعى كه تو آمريكا ظهر باش – راس
مى دانند تو فرانسه تازه آفتاب دارد غروب مى كند. 
ــه خودش را  ــت آدم بتواند در يك دقيق كافى اس
ــه تا بتواند غروب آفتاب را تماشا  برساند به فرانس
ــا! اما رو  ــه كجا اين جا كج ــفانه فرانس كند. متاس
ــت همين قدر كه  اخترك تو كه به آن كوچكى اس

چند قدمى صندليت را جلو بكشى مى توانى هرقدر 
دلت خواست غروب تماشا كنى.

ــا  ــه بار غروب آفتاب را تماش – يك روز چهل و س
كردم!

و كمى بعد گفت:

ــى آدم خيلى دلش  ــه مى دانى… وقت – خودت ك
گرفته باشد از تماشاى غروب لذت مى برد.

– پس خدا مى داند آن روز چهل و سه غروبه چه قدر 
دلت گرفته بوده.

اما مسافر كوچولو جوابم را نداد.

ــاهزاده اى تصميم به  ــال پيش از ميالد در چين باستان ش دويست و پنجاه س
ــورت كرد و تصميم گرفت تمام دختران  ازدواج گرفت. با مرد خردمندى مش
ــزاوار را انتخاب كند. وقتى خدمتكار  جوان منطقه را دعوت كند تا دخترى س
ــد، چون دختر او مخفيانه عاشق  ــنيد به شدت غمگين ش پير قصر ماجرا را ش
ــد رفت. مادر گفت: تو  ــاهزاده بود،دخترش گفت او هم به آن مهمانى خواه ش
ــى ندارى، نه ثروتمندى و نه خيلى زيبا. دختر جواب داد: مى دانم هرگز  شانس
ــار او را از نزديك ــت كم يك ب ــت كه دس مرا انتخاب نمى كند، اما فرصتى اس

 ببينم.روز موعود فرا رسيد و شاهزاده به دختران گفت: به هر يك از شما دانه اى 
مى دهم، كسى كه بتواند در عرض شش ماه زيباترين گل را براى من بياورد.... 

ملكه آينده چين مى شود. دختر پيرزن هم دانه را گرفت و در گلدانى كاشت.
ــد، دختر با باغبانان بسيارى صحبت كرد و  سه ماه گذشت و هيچ گلى سبز نش

راه گلكارى را به او آموختند، اما بى نتيجه بود، گلى نروييد. 
ــيد ، دختر با گلدان خالى اش منتظر ماند و ديگر دختران  روز مالقات فرا رس
ــف در گلدان هاى  ــكل هاى مختل ــيار زيبايى به رنگ ها و ش هر كدام گل بس
ــاهزاده هر كدام از گلدان ها را با دقت  خود داشتند. لحظه موعود فرا رسيد. ش
ــده او خواهد  ــر آين ــالم كرد دختر خدمتكار همس ــى كرد و در پايان اع بررس

بود.
ــراض كردند  ــه اعت هم

كه شاهزاده كسى را 
ــرده كه  انتخاب ك

ــش  در گلدان
گلى  ــچ  هي
نشده  سبز 

است. 
ــاهزاده  ش

ــح  ضي تو
ــن  اي داد: 
ــر تنها  دخت
كسى است 

ــى را به  كه گل
ثمر رسانده كه او 

ــزاوار همسرى  را س
ــد:  مى كن ــور  ت امپرا

ــه هايى  ــت... همه دان گل صداق
ــم بودند،  ــما دادم عقي ــه ش كه ب
ــت گلى از آنها سبز  امكان نداش

شود!!!

شيطان، جنس كهنه مى فروشد

شازده كوچولواصـل قورباغـه اى 
 ( قسمت پنجم)

شاهـزاده و ازدواج با دخـتر فـقير!

بازى محلى ُچمَچه گلين
ــال اجرا مى شد . هر  ــال تا 15 س ــط بچه ها از 7 س اين بازى توس
ــاد بچه ها اجرا  ــرو صداى ش ــروع بهار اين برنامه با س ــال با ش س
ــت .اگر بارش باران به تاخير  مى شد . بهار فصل رويش و بارش اس
ــتفاده از يك قاشق چوبى  ــته با اس مى افتاد بچه ها كمر همت بس
ــازى را انجام  ــى گفتند اين ب ــه آن چمچه م ــه در زبان محلى ب ك

مى دادند .
ــت  ــرى درس ــق لباس و روس ــاى رنگارنگ براى قاش از پارچه ه
ــم و ابرو دهان و دماغ مى كشيدند .  مى كردند . با مداد رنگى چش
ــده و با چمچه حركت داده و با شعرهاى بچه گانه دور هم جمع ش
ــد در كوچه ها و محله ها راه مى افتاند از   كه با صداى بلند مى خوان

آسمان ها و ابرها تقاضاى باران مى كردند . 
ــود . از مقابل هر خانه  ــا بچه ها ب نكته جالب، همكارى بزرگ تر ب
ــر و صورت آنان آب مى پاشيدند سپس بين  كه رد مى شدند به س
ــيرينى  ــانى ش بچه ها نقل و نبات و گندم توزيع مى كردند . به نش
كامى. رويش و بارش و بركت وار تزاق از روزى حالل . بارها مشاهده 

مى شد كه همزمان با بازى بچه ها باران به باريدن گرفته است.

ــوند.  ــمتى از آب دريا دور هم جمع مى ش ــدا، بازيكنان در قس ابت
ــدر به هم  ــت آب را آن ق ــا دس ــتاد ب ــام اس ــپس يك نفر به ن س
مى زند تا كف كند. پس از چند دقيقه، رفته رفته آب صاف و راكد 

مى شود. 
ــت هاى خود را  ــم قفل كرده و دس ــتاد پنجه هاى خود را به ه اس
دايره وار روى آب مى گذارد. بازيكنان به آبهايى كه بين دست هاى 

استاد قرار گرفته تلنگر مى زنند. 
ــت هركس محكم به آب خورد و قلپ صدا  هنگام تلنگر زدن انگش
كرد جيجه (جوجه) است و هركس كه انگشت آن آهسته صدا كرد 
خروس مى شود . اگر تعداد خروس ها از يك نفر بيشتر بود، كار را 
ــى بماند. نفرى كه خروس  تكرار مى كنند تا فقط يك خروس باق
شود، بازنده است. بازيكنان جايى را، مثال بند يك كشتى را به عنوان 
دكه انتخاب مى كنند و بعد همگى به آب مى زنند. در اينجا خروس 

موظف است با شنا كردن جيجه ها را تعقيب كند. 
ضمنا بايد مراقب باشد كسى خودش را به دكه نرساند. اگر خروس 
موفق شد يكى از جيجه ها را بگيرد برنده مى شود و اگر موفق نشد، 
ــانيد، باز خروس بازنده  يعنى اگر جيجه اى خود را به سردكه رس

است و بازى به همين ترتيب از نو شروع مى شود.

بازى محلى  جيجه خروس
ــراض كردند  ــه اعت هم

كه شاهزاده كسى را 
ــرده كه  انتخاب ك

ــش  در گلدان
گلى  ــچ  هي
نشده  سبز 

است. 
ــاهزاده  ش

ــح  ضي تو
ــن  اي داد: 
ــر تنها  دخت
كسى است 

ــى را به  كه گل
ثمر رسانده كه او 

ــزاوار همسرى  را س
ــد:  مى كن ــور  ت امپرا

ــه هايى  ــت... همه دان گل صداق
ــم بودند،  ــما دادم عقي ــه ش كه ب
ــت گلى از آنها سبز  امكان نداش

شود!!!



ــت گريه هاى دختر ــمگين زمانى كه نتواس ناپدرى خش
ــاله را كتك زد ــده اش را تحمل كند دختر هفت س خوان

 و با ضربه آجر وى را  از پاى در آورد.
ــتانى  ــووالن بيمارس ــى از مس ــال يك ــر امس پنجم مه
ــاى فوريت ه ــز  مرك ــا  ب ــر  به ا ــتان  شهرس در 
ــهر تماس گرفت و از مرگ مشكوك  پليسى 110 اين ش

 دختر بچه اى هفت ساله به نام مهسا خبر داد.
ــتان و تحقيق از ــى با حضور در بيمارس كارآگاهان جناي

ــردى جوان  ــدند زن و م ــه ش ــا متوج ــووالن آنج  مس
ــتان منتقل  ــاعت قبل به بيمارس ــه س اين كودك را س
ــليم مرگ  ــكان، او تس ــا وجود تالش پزش كرده اند اما ب
ــودى روى  ــه آثار كب ــت. اين در حالى بود ك ــده اس ش
ــه نظر  ــت و ب ــود داش ــال وج ــن دختر خردس ــدن اي ب

مى رسيد مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
مرگ مرموز دختر 7 ساله

ــدن علت مرگ  ــخص ش با هماهنگى قضايى و براى مش
ــكى قانونى منتقل  مشكوك اين كودك جسد او به پزش
ــد اين كودك  ــان پس از بررسى جس ــد كه كارشناس ش
ــم سخت به ناحيه  اعالم كردند، وى به دليل اصابت جس
ــت.ماموران  ــان باخته اس ــكم و خونريزى داخلى ج ش
ــا پرداختند كه او گفت:  ــپس به تحقيق از مادر مهس س
ــوهر اولم  ــال قبل به دليل اختالف هايى كه با ش چند س
ــرم مهدى ــا و پس ــدم. همراه مهس ــتم از او جدا ش داش

 زندگى مى كرديم كه يك سال پيش با فرشاد آشنا شده 
و عقد  كرديم. 

ــوهرم بوديم كه  چند روز قبل چهار نفرى ترك موتور ش
تصادف كرديم و موتور واژگون شد.مهسا در اين تصادف  
آسيب ديد.نيمه شب حالش بد شد و او را همراه شوهرم به 
بيمارستان آورديم. زمانى كه براى آوردن پول و پرداخت 

هزينه هاى بيمارستان به خانه بازگشته بوديم به ما خبر 
ــى شكايت ندارم.  ــت. از كس دادند دخترم فوت كرده اس

علت مرگ مهسا صدمات همان تصادف بوده است.
ــرادر مقتول و   ــوران به تحقيق از ب در مرحله بعدى مام
ــز گفته هاى  ــا پرداختند كه اين دو نفر ني ناپدرى مهس
مشابهى را مطرح كردند. كارآگاهان جنايى همچنان در 
حال تحقيق و رازگشايى از پرونده مرگ مرموز دختر هفت  
ساله  بودند  كه با گذشت يك ماه و نيم از تشكيل پرونده، 
ــت يافتند كه نشان مى داد ــرنخ هايى دس ماموران به س

ــد. بنابراين ماموران،   برادر مقتول از ناپدرى اش مى ترس
پسر 12 ساله را براى تحقيقات به اداره پليس فراخواندند.

برادر، سرنخ دستگيرى قاتل
مهدى در اظهاراتش گفت: گمان مى كنم خواهرم به قتل 
ــت و اين كار ناپدرى مان فرشاد است. چون او  رسيده اس
هميشه عصبانى بود و با من و خواهرم بدرفتارى مى كرد. 

ــا از او مى ترسيد.  حتى چند بار خواهرم را كتك زد. مهس
ــادف كردند من  ــيكلت تص ــا موتورس ــا ب روزى كه آنه
ــان نبودم و به خاطر تهديدهاى ناپدرى ام دروغ  همراهش
گفتم كه  همراهشان بودم. اطالعاتى كه اين پسر نوجوان 
ــه پرونده را  ــيدگى ب در اختيار  پليس قرار داد، روند رس

تغييرداد. 
ــس فراخوانده ــز به اداره پلي ــن مرحله مادر وى ني  در اي

 شد  و گفته هاى پسرش را تاييد كرد و گفت؛ شب حادثه 
ــته بوده،  ــوهرش خواس دخترش را به حمام برده و از ش
ــام خارج ــا او از حم ــك كند ت ــاى فرزندش را خش موه

ــاى دخترش را  ــداى گريه ه ــى بعد ص ــود كه  دقايق  ش
شنيده است.

ــت زده ــا را وحش ــده مهس ــى كه از حمام خارج ش زمان
 ديده و ساعاتى بعد كه او حالش بد شده، همراه همسرش

ــتان منتقل كرده بود .با ثبت اظهارات   وى را به بيمارس

ــاله را ــودك 7 س ــل مرگ ك ــر كه عام ــادر و پس اين م
 ناپدرى اش مى دانستند، مرد جوان با هماهنگى قضايى 

دستگير شد.
اعتراف ناپدرى به قتل كودك

ــد و نقيضى ــارات ض ــه اداره پليس اظه ــال ب ــا انتق او ب
ــا براثر  ــد مرگ مهس ــرد و همچنان مدعى ش  را  بيان ك

تصادف  بوده و قتلى در كار نيست.
از  ــه  ك ــى  حال در  ــا  بازجويى ه ــه  ادام در  ــا  ام
ــده  ش ــدان  وج ــذاب  ع ــار  دچ ــودك  ك ــرگ  م
ــا اعتراف كرد و گفت: يك سال پيش با  بود، به قتل مهس
ــال از من بزرگ تر بود ازدواج كردم  و از  همسرم كه ده س
ــش زندگى  مى كنم. ــال پيش همراه او و فرزندان يك س
ــه ماه پيش ــش مى رفت تا اين كه س همه چيز خوب پي

 به خاطر يك درگيرى لفظى عصبانى شدم و همسرم را با 
كمربند زدم. 

مهسا آن روز شاهد اين ماجرا بود. از آن روز به بعد از من 
ــرد.وى اضافه كرد:  ــيد و با ديدن من گريه مى ك مى ترس
شب حادثه مهسا اجازه نمى داد موهايش را خشك كنم. 

عصبانى شدم و يك سيلى به وى زدم.
ــاق  ت ــت در ا ــه پش ــرى ك ــتن آج ــا برداش ــد ب بع
ــم  ــه محك ــردم ك ــرت ك ــمتش پ ــه س ــود آن را ب ب
ــد. ــد ش ــش ب ــرد و حال ــت ك ــكم او اصاب ــه ش ب

ــط  ــادرش نگفت.فق ــه م ــرا را ب ــن ماج ــرس م  از ت
ــو  ــد و ت ــه مى كن ــرت گري ــم دخت ــرم گفت ــه همس ب
ــه  ــا او را ب ــدن مهس ــال ش ــد ح ــا ب ــد. ب را مى خواه
ــرهنگ  سپرد.س ــان  ج ــه  ك ــم  بردي ــتان  بيمارس
ــتان زنجان ــس آگاهى اس ــس پلي ــر رحمتى، ريي جعف

 در اين باره گفت: متهم جوان پس از اعتراف به جنايت و 
بازسازى صحنه قتل روانه زندان شد.
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ــان نمى دهد به  ــوهرش به قهر با پدرش پاي زن جوان زمانى كه ديد ش
دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد.

ــت  ــه دادگاه خانواده درخواس ــه ب ــى با مراجع ــش زن جوان چندى پي
ــاى قاضى  ــت: آق ــى گف ــه قاض ــت آن ب ــوص عل ــالق داد و در خص ط
ــت كه با پدرم قهر كرده و هركارى مى كنم به اين ــال اس شوهرم 5 س
ــه عذاب  ــدت من هميش ــزود: در اين م ــد.وى اف ــان نمى ده  قهر پاي
ــتم به  ــده بودم.هربار مى خواس ــوهرم مان ــيده ام و بين پدرم و ش كش
ــوا به راه  ــى زد و در آخر دع ــرم غر م ــوهرم مرتب س ــر بزنم ش پدرم س
ــوهرم دعوايم مى انداخت. وقتى هم مدتى پيش پدرم نمى رفتم تا با ش
 نشود، اين بار پدرم بود كه ناراحت مى شد كه چرا به خاطر شوهرم به او 

بى احترامى مى كنم. 
ــذاب  ــدم و ع ــان مان ــن مي ــال در اي ــج س ــه داد: پن ــوان ادام زن ج
ــان حل  ــرور زم ــه م ــه چيز ب ــه هم ــردم ك ــى ك ــور م ــيدم، تص كش
ــرد و  ــر نك ــوهرم تغيي ــدرم و ش ــان پ ــزى مي ــى چي ــود، ول مى ش
ــم  ــى ام جهن ــيدم و زندگ ــذاب كش ــب ع ــان مرت ــن مي ــن در اي م

شد.
 براى همين با شوهرم اتمام حجت كردم كه اگر با پدرم آشتى نكند، به
ــچ عنوان  ــت كه به هي ــوهرم هم گف ــى دهم. ش ــى پايان م  اين زندگ
ــدرم يكى را  ــن او و پ ــن بايد بي ــت و م ــه پدرم نيس ــتى ب حاضر به آش
ــوكه  ــوهرم ش ــدت از اين رفتار ش ــه ش ــم كه ب ــم. من ه ــاب كن انتخ

شده بودم، تصميم گرفتم براى هميشه به اين زندگى پايان دهم.
 بعد از صحبت هاى اين زن قاضى شوهرش را هم به دادگاه احضار كرد تا 

پس از شنيدن صحبت هاى او در اين باره تصميم گيرى كند.  

گرم كردن خانه با اجاق تك  شعله مرد چاه كن را به كام مرگ كشاند.
ــهدا مرگ مشكوك مرد    در روزهاى آغازين اين هفته مأموران كالنتري 110 ش
ميانسالى را به قاضي سعيد احمدبيگي، بازپرس ويژه قتل پايتخت گزارش كردند. 
ــه خانه اي حوالي خيابان نيكنام بود،  پس از آن بود كه بازپرس در محل حادثه ك
ــاله به نام ابراهيم بود كه كنار اجاق گاز  حاضر شد. جسد متعلق به مردي 45 س
ــتين تحقيقات نشان داد اين مرد چاه كن است كه  تك شعله فوت شده بود. نخس
مدتي قبل از شهرستان اسفراين براي كار به تهران آمده و اين خانه را به صورت 
مجردي اجاره كرده است.  يكي از دوستان وي گفت: من و ابراهيم هر دو چاه كن 
ــتيم و براي كار به تهران آمديم. او زن و بچه دارد و اين خانه را به خاطر زن و  هس
بچه اش اجاره كرد. روز قبل با هم سر كار بوديم تا اينكه امروز به محل كار نيامد. 
نگرانش شدم و به خانه اش آمدم كه با جسدش روبه رو شدم. پزشكي قانوني هم 
ــيد كربن اعالم كرد. در  در معاينات اوليه علت مرگ را گاز گرفتگي با گاز منواكس
پايان، جسد براي مشخص شدن علت اصلي مرگ به دستور قاضي احمدبيگي به 

پزشكي قانوني فرستاده شد.

قهر داماد با پدر زنش 
باعث جدايى زوج جوان شد

مرگ تلخ مرد چاه كن در تهران

اخطار اجرايى
8/651 كالسه:508/93 به موجب راى شماره 94-289 تاريخ 94/05/11حوزه 
41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
1- طال موذنى 2- سيد ابراهيم نبوى به نشانى مجهول المكان  محكوم هستند 
به  پرداخت 21/290/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 280/000 ريال 
بابت هزينه هاى دادرسى وهزينه نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رســيد چك91/01/17 لغايت اجراى حكم  و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى در حق خواهان شركت ســهامى پخش البرز با وكالت پيام عزيزيان و 
مريم پديدار به نشانى : اصفهان خيابان نيكبخت مقابل دادگسترى ساختمان 
ماكان ط 3 واحد 32  ونيز پرداخت نيم عشــر 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 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: 22978 شعبه 41 مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف اصفهان
مزايده

8/222 اجراى احكام مدنى شــعبه دوم دادگاه حقوقــى اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزايده اى درخصوص پرونده اجرائى كالسه 930512 ج ح له مبنى بر 
تجميع پرونده 940125 ج / ه / له مجيد فدايى 940086 على حيدرى 930512 له 
خانم پرونده رضائيان مارنانى 930218 له سيدحسين مدينه عليه مصطفى و 
عيدى به منظور فروش مقدار (940125) 373 / دانگ از يك دانگ از شش دانگ 
(940512) مقدار 407/ از يك دانگ از شش دانگ (930086)-0/094 دانگ از 
يك دانگ از شش دانگ (930218) مقدار 0/083 دانگ از يك دانگ از شش دانگ 
(مجموعا0/959) دانگ از يك دانگ از ششــدانگ از پــالك ثبتى 357 فرعى از 
40 اصلى بخش 14 اصفهان) به نشــانى، خ امام خمينى، بعد از ورودى خانه 
اصفهان، جنب نمايشگاه با وصف كارشناسى ذيل الذكر كه مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده است در روز مورخ 94/9/8 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در 
محل اين اجرا (طبقه چهارم – ساختمان اجراى احكام دادگسترى –خ نيكبخت، 
جنب بيمه پارسيان) برگزار نمايد در خصوص ملك مورد نظر اعمال ماده 111 
قانون اجراى احكام مدنى صورت گرفته است. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه 
مزايده به نشانى ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود تا با توديع 10� قيمت 
كارشناسى با حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290210008 نزد 
بانك ملى دادگسترى اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده 
شــركت نمايند مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پيشــنهاد دهنده باالترين 
قيمت، برنده مزايده خواهد بود.نظريه كارشناسى ملك مذكور كه به دليل عدم 
همراهى خوانده هاى محترم آقاى مصطفى و عيدى و ناصر جنتى يا نماينده از 
شركت گيتى پسند، موقعيت آن پس از تفحص بسيار و چند مورد اندازه گيرى 
در محل و استعالم از شهردارى منطقه 8 اصفهان شناسايى گرديد با عرصه 
به مساحت 565 مترمربع و با كاربرى مسكونى بوده و اعيانى آن به قدمت زياد 
كه بصورت ساختمانى مخروبه و خشت و گلى اســت فاقد ارزش مى باشد. 
اين ملك در ضلع شــمال غربى به طول 46/1 متر و در ضلع جنوب شرقى به 
طول 28/2 متر و در ضلع شمال شــرقى و جنوب غربى به ترتيب داراى طول 
هاى 15/9 و 21/8 متر بوده و به شــكل متوازى االضالع با اضالع غيرموازى 
و در عرض مجاور با خيابان امام خمينى (ره) است. با عنايت به موارد فوق و 
موقعيت محل، مساحت عرصه و بدون ارزش بودن اعيانى، نوع و كاربرى ملك 
و ســاير عوامل موثر، قيمت پايه مزايده پالك 375 فرعى از 40 اصلى واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان به مبلغ هفده ميليارد ريال معادل يك ميليارد و هفتصد 
ميليون تومان ارزيابى مى گردد. م الف: 21888 اجراى احكام شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان
مزايده اموال غيرمنقول 

8/221 اجراى احكام شعبه 10 حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده اجراى 
كالسه 940125 ج /10 له خانم شــهين موحدى نائينى فرزند سيدعلى و عليه 
صفا خانم موحدى نائينى و بخواســته دســتور فروش ملك و موروثى شش 
دانگ يك باب منزل مســكونى پالك ثبتى 2187/5047 به آدرس بهارستان خ 
الفت خ ايثار كوچه شكوفه پالك 264 با كدپستى 8143146676 براساس سهم 
االرث در حق محكم له جلسه مزايده در تاريخ پنج شنبه مورخ 94/9/5 ساعت 
9 صبح در محل اين اجرا واقع در اصفهان – خ نيكبخت – مجتمع اجراى احكام 
حقوقى و خانواده طبقه سوم واحد 5 برگزار نمايد.مشخصات و اوصاف ملك 
يك باب خانه مســكونى بمساحت عرصه طبق ســند 184 مترمربع، يك طبقه 
ساخت (همكف) ديوارها آجرى، ســقف تيرچه بلوك، مصالح سطوح رويه به 
ديوارها گچ اندود، موزاييك فرش، دربهاى داخلى چوبى، پنجره ها آلومينيوم، 
آشــپزخانه كاشــى و ســراميك، كابينت، سيســتم گرمايش بخارى گازى، 
انشعابات آب و فاضالب، برق ، گاز و مساحت اعيان حدود 116 مترمربع مى 
باشد. ملك مورد نظر توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى گرديده و 
ارزش شش دانگ آن جمعا مبلغ 2/760/000/000 ريال ارزيابى گرديده است 
و نظريه كارشناسى به طرفين ابالغ شده است و مصون از اعتراض باقيمانده 
است. كسانى حق شركت در جلسه مزايده را دارند كه 10� از كل مبلغ مزايده 
را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شــماره 2171290210008 نزد 
بانك ملى واريز و فيش آن را فى المجلس به همراه داشته باشند. مزايده از قيمت 
كارشناسى شــروع مى شــود و ارائه دهنده باالترين قيمت برنده مزايده مى 
باشد. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده به آدرس ملك مراجعه 
و از آن ديدن نمايند. (بهارستان خيابان الفت خيابان ايثار، كوچه شكوفه، پالك 

264 . م الف:21887 دادورز اجراى احكام شعبه 10 حقوقى اصفهان
ابالغ نظريه كارشناسى

شماره:1394/09/131576-1394/08/23 نظر به اينكه آقاى محمد حداد فرزند 
منوچهر در اجراى تبصره يك ذيل ماده 105 آييــن نامه اصالحى قانون ثبت 
طى درخواستى تقاضاى پرداخت بهاء ثمنيه اعيانى تماميت يك سهم و سى و 
چهار سهم مشاع سهم مشاع از 80 سهم ششدانگ پالك 2/1552 واقع در فضل 
آباد بخش يك ثبتى شهرضا را نموده اســت و موضوع جهت ارزيابى مقادير 
فوق الذكر توسط كارشناس رسمى دادگسترى طى 93090380222612 به 
كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان اصفهان ارسال كه كانون مذكور 
طى نامه شــماره 112/17690/01 مورخه 93/12/28 بوارده 54222 مورخه 
94/01/09 با ارســال گزارش ارزيابى كارشــناس مربوطه ملك مذكور را به 
داراى عرصه اى به مساحت 135/30 مترمربع كه در مساحتى 111 مترمربع 
از عرصه فوق در حد ستونهاى بتنى و ديواركشى هاى اطراف با بلوك سيمانى 
به صورت زير زمين احداث شده است و يك سهم و سى و چهار سهم مشاع از 
80 سهم ششدانگ به صورت يك قطعه زمين با مساحت 135/30 مترمربع مى 
باشد لذا بهاء ثمنيه اعيانى مورد تقاضا پنج ميليون ريال برآورد شده است كه 
هزينه آن طى فيش شــماره 778676 مورخه 1394/08/17 به حساب سپرده 
واريز شد و چون ذينفع فاقد نشانى است و آقاى محمد حداد اعالم نموده است 
كه هيچگونه آدرس و اطالعى از مالك بهاء ندارد لذا در اجراى تبصره يك ماده 
105 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبــت در روزنامه زاينده رود آگهى مى 
شود تا چنانچه مالك بهاء خانم گوهر بيگم همت مدعى تضييع حقى از خود مى 
باشد ظرف مدت يك ماه پس از انتشار آگهى به دادگسترى شهرضا مراجعه 
و گواهى طرح دعوى را از دادگسترى شــهرضا اخذ و به اين اداره ارائه نمايد 
در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد در صورت رسيدن اعتراض 
موكول به حكم نهايى دادگاه مى باشد. سيد مهدى ميرمحمدى – رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرضا

اخطار اجرايى
8/430 شماره:94-557ش7 به موجب راى شماره 914 تاريخ 94/5/26 شعبه 
7 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
محســن كمارچى به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت پنجاه 
ميليون ريال اصل خواسته و صد و شــصت و پنج هزار ريال هزينه دادرسى 
و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/3/29 لغايت اجرا و 
پرداخت سيصد و بيســت هزار ريال هزينه نشــر آگهى با احتساب نيم عشر 
اجرايى در حق خواهان شهاب شيرانى به نشانى اصفهان – خ.پل – پل شيرى 
– كوچه12- پالك14. 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 بــه بدهد 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:22338 

شعبه هفتم مجتمع شماره  دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410103623503287 ابالغيــه:  شــماره   8 /623
پرونده:9309983624700635 شماره بايگانى شعبه:940371 امين سلمانى 
فرد اردستانى شكوائيه اى عليه سعيد گل پرور دائر بر تحصيل مال از طريق 
نامشــروع تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اردســتان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر اردستان (101 جزايى سابق) 
واقع در اردســتان ارجاع و به كالســه 9309983624700635 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/09/29 و ســاعت 09:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست شــاكى و به تجويز ماده 324 قانون 
آئين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
مربوطه آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد.م الف:804 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر اردستان(101 

جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

8/624 آقاى عزت ا... محمدى دادخواستى به طرفيت خانم زهرا قاسم زاده به 
خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار تومان بابت تتمه در پرداخت 
وجه بار دريافت شده تقديم نموده و به كالسه 168/94 در شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف مهاباد ثبت گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و بنا به تقاضاى خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز دوشنبه 1394/09/30 ســاعت 4 بعدازظهر در جلسه شورا حاضر و در 
همين خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد در غير اينصورت وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و شورا غيابًا رسيدگى 
و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م الف:805 شعبه سوم حقوقى مجتمع شماره يك 

شهرستان اردستان
احضار متهم

شــماره   9410100354603390 ابالغيــه: شــماره   8 /625
پرونده:9409980363000327 شماره بايگانى شــعبه:940810 در پرونده 
كالســه 9409980363000327 براى غالمرضا داورى شــلمزارى به اتهام 
ترك انفاق تقاضاى شكايتى طرح نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه 
ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/09/28 ساعت 11:00 تعيين گرديده 
اســت. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 

وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف:23634 شعبه 20 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان(120 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

8/626 در خصــوص پرونــده كالســه 770/94 خواهــان حامــد نريمانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت حميدرضا دهقانى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى روز دوشــنبه مورخ 94/9/30 ساعت 4/30 عصر 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتــب در جرايد منتشــر تا خوانده قبــل از وقت رســيدگى به اين 
شعبه واقع در ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف
 مراجعــه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را اخذ نمايــد. در صورت 
عدم حضور وقــت رســيدگى ابالغ شــده تلقــى و تصميم مقتضــى اتخاذ 
مى شود.م الف:23575 شعبه 31 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ

8/630 شــماره ابالغنامــه:9410100351209265 شــماره پرونــده: 
9109980351200834 شــماره بايگانى شــعبه: 910845 مشخصات ابالغ 
شــونده حقيقى: احمد يزديان نشــانى مجهــول المكان مدارك پيوســت: در 
خصوص تجديدنظرخواهى ابوطالب اســماعيليان به طرفيت شــما نسبت به 
دادنامه شماره 9409970351201081 صادره از اين شعبه به پيوست نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شــما ابالغ مى شود مقتضى 
است حسب ماده 346 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين 
دادگاه اعالم نماييد يا بــه دادگاه تحويل دهيد واال پرونده بــا همين كيفيت به 
تجديدنظر ارسال مى گردد. م الف:23669 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ

شــماره   9410100351208318 ابالغنامــه: شــماره   8 /631
پرونده:9309980350121100 شــماره بايگانى شعبه:931151 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى: محسن ترابى فرزند محمد نشانى مجهول المكان مدارك 
پيوســت: در خصوص تجديدنظرخواهى آقاى سعيد رضايى به طرفيت شما 
نســبت به دادنامه شــماره 9409970351200555 صادره از اين شــعبه به 
پيوست نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى 
شود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه 
به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت 
به تجديدنظر ارسال مى گردد. م الف:23668 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ

شــماره   9410100351308227 ابالغنامــه: شــماره   8 /632
پرونده:9209980351301059 شــماره بايگانى شعبه:921210 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: شهباز بهنام فرزند على نشــانى مجهول المكان مدارك 
پيوست: در خصوص تجديدنظرخواهى آقاى رحمت ا... بدرالسمائى به طرفيت 
شما نسبت به دادنامه شماره 1085 صادره از اين شعبه به پيوست نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شــما ابالغ مى شود مقتضى است 
حسب ماده 346 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه 
اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر 
ارسال مى گردد. م الف:23661 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان

كالهبردارى 40 ميليون تومانى

اعتراف پدرخوانده به قتل دختر 7 ساله

ــودرو از 28  ــا جعل بيمه نامه خ اعضاى باندى كه ب
ــردارى كرده  ــون تومان كالهب ــغ بر 40 ميلي نفر بال
ــى كارآگاهان پليس  بودند در عمليات ويژه و ضربت
آگاهى استان اصفهان دستگير شدند. سرهنگ ستار 
خسروى رييس پليس آگاهى استان اصفهان  گفت: 
ــكايت نمايندگى يكى از شركت هاى بيمه  در پى ش
مبنى بر اينكه فردى با 28 عدد بيمه نامه خودرو بدون 
سابقه مراجعه كرده و براساس آن بيمه نامه با حداكثر 
ــانى از مالكان، هنگام  تخفيف، صادر و هيچ گونه نش
صدور بيمه نامه ارائه نشده است، با توجه به حساسيت 
ــور، مراتب در  موضوع و اخالل در نظام بيمه اى كش
ــرار گرفت.وى  ــتور كار كارآگاهان اين پليس ق دس
افزود: با انجام تحقيقات و بررسى هاى صورت گرفته، 
ــا باندى حرفه اى در زمينه  كارآگاهان دريافتند كه ب
ــردارى از مالكان خودروها  جعل بيمه نامه و كالهب

روبه رو هستند كه بالفاصله اقدامات علمى و تخصصى 
ــر در اين رابطه  ــه نف ويژه اى در اين زمينه انجام و س
شناسايى و طى يك عمليات ضربتى دستگير شدند.

خسروى افزود: متهمان كه دو مرد و يك زن هستند، 
هرچند كه منكر هرگونه انجام جرمى بودند اما پس 
ــناد و مدارك پليس به كالهبردارى  از مواجهه با اس
ــل بيمه نامه ها اعتراف  40 ميليون تومانى از راه جع
كردند.وى با بيان اينكه متهمان دستگير شده  براى 
ــير مراحل قانونى تحويل مراجع قضائى شدند به  س
ــردارى ها  ــهروندان در خصوص اين گونه كالهب ش
هشدار داد و گفت: مالكان خودروها براى بيمه كردن 
وسيله نقليه بايد خودشان به نمايندگى شركت هاى 
ــرادى كه قصد  ــرده و از اعتماد به اف بيمه مراجعه ك
گرفتن تخفيف بيمه نامه براى آنها را دارند خوددارى 

كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان كرمان از كشف 54 كيلو و 500 گرم حشيش 
ــتگاه پژو 405 و دستگيري دو قاچاقچي در  از كپسول CNG يك دس
عمليات پليس بخش گلباف خبر داد.سرهنگ عبدالعلي روانبخش گفت: 
ــتاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر  ماموران انتظامي بخش گلباف در راس
ــان-كرمان كردند.وي  ــت و بازرسي در محور جوش اقدام به ايجاد ايس
افزود: ماموران به يك دستگاه خودرو پژو 405 مشكوك و آن را متوقف 
كردند. سرهنگ روانبخش در ادامه بيان داشت: در بازرسي هاي فني از 
ــت 54 كيلو و 500 گرم حشيش را كه به طرز  اين خودرو پليس توانس
ماهرانه اي در كپسول CNG  خودرو تعبيه شده بود، كشف كند.وي 
ــتگير و به همراه مواد كشف شده  اضافه كرد: در اين رابطه دو متهم دس
به مراجع قانوني تحويل داده شدند.فرمانده انتظامي شهرستان كرمان 
در پايان از شهروندان خواست تا براي كاهش تبعات اجتماعي ناشي از

 مواد مخدر پليس را در دستگيري قاچاقچيان ياري كنند و هر گونه اخبار 
در اين باره را از طريق سامانه 110 به پليس اطالع دهند.

ــتان ميناب هرمزگان از كشف 270 كيلو  فرمانده انتظامي شهرس
ترياك در اين شهرستان خبر داد.

ــه بي امان با  ــتاي مقابل ــرهنگ مجيد حاجي زاده گفت: در راس س
سوداگران مرگ و عامالن تهيه و توزيع مواد مخدر، ماموران پاسگاه 
انتظامي در پهن، حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به يك 

دستگاه پژو405 مشكوك و دستور ايست دادند.
وي افزود: راننده با مشاهده ماموران با افزايش سرعت پس از تعقيب 
و گريزى كوتاه با رها كردن خودرو و استفاده از تاريكي شب از محل 
ــي از خودرو ، 270 كيلو گرم ترياك كشف شد.  متواري و در بازرس
ــهروندان  ــتان ميناب ضمن قدرداني از ش فرمانده انتظامي شهرس
ــاهده هرگونه فعاليت قاچاقچيان و  از آنان خواست: در صورت مش
ــالع به موقع و تماس با  توزيع كنندگان كنندگان مواد مخدر با اط
مركز 110 پليس را در جهت شناسايي و دستگيري مجرمان ياري 

كنند.

كشف 54 كيلو حشيش از 
پژو 405 

كشف 270 كيلوگرم ترياك 
در ميناب
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

مواد الزم براى تهيه كوكى شـكالتى :آرد 2 پيمانه،كره 170 گرم، 
ــكر ريز يك دوم پيمانه، تخم مرغ 1 عدد،  ــكر قهوه اى 1 پيمانه،  ش ش
ــى يك دوم پيمانه، بكينگ پودر  زرده تخم مرغ 1 عدد،شكالت چيپس
ــورى،  ــق چايخ ــك دوم قاش ــك ي ــورى، نم ــق چايخ ــك دوم قاش ي

وانيل يك هشتم قاشق چايخورى.

ــه  ــاى 160 درج ــر را باگرم طـرز تهيـه كوكـى شـكالتى : اول ف
ــودر   را  الك كنيد  ــك و بكينگ پ ــن كنيد . آرد و نم ــانتيگراد روش س

 و كنار بگذاريد . 
بعد كره را كه از نيم ساعت قبل از يخچال درآورديد و نرم شده است  را 
با همزن برقى بزنيد و شكر معمولى و شكر قهوه اى را به آن اضافه كنيد.  
سپس تخم مرغ كامل ، زرده و وانيل را اضافه كنيد  و  با همزن برقى آن 

قدر بزنيد تا پف كند .
 حاال آرد  را  اضافه كنيد و با همزن دستى تا حد مخلوط شدن هم بزنيد 
و چيپس شكالتى  را  اضافه كنيد .  خمير ديگر حاضر است . از خمير به 
اندازه يك توپ كوچك برداريد وآن را با دستان تان گرد كنيد و بگذاريد 

توى سينى چرب شده فر .
ــه  ــد ك ــان باش ــد و يادت ــكل بدهي ــور ش ــن ط ــواد  را همي ــه م هم
ــطح ــه ليوان يا س ــد وبعد با ت ــانتى بچيني ــه 4 س ــا را با فاصل توپ ه

ــينى  ــار بياوريد تا روى س ــزى روى توپ ها فش ــت كوب فل  يك گوش
پهن شوند .

ــه  دقيق  25 و  ــد  دهي ــرار  ق ــر  ف ــل   داخ را  ــينى   س ــاال  ح
صبر كنيد. 

ــده همه خانه را   فرا مى گيرد. بايد  بوى كوكى هاى خوشمزه  آماده ش
صبر كنيد تا كامال خنك شوند   و بتوانيد بدون خرد شدن با كاردك از 

سينى جداى شان كنيد .

پانداها، خرگوش ها، همسترها و عقاب ها از دسته جانورانى هستند كه 
ــد، آنها را در دوران  ــبت به فرزندان كوچك خود بدرفتارى مى كنن نس
ــد. پيوند ميان مادر و فرزند  نوزادى رها كرده و يا حتى آنها را مى خورن
در سرتاسر جهان پيوندى مثال زدنى است اما در همين جهان مادرانى 

وجود دارند كه هيچ شباهتى به مادران دل نازك و مهربان ندارند، البته 
در جهان حيوانات و حشرات.

ــره يكى از بدترين مادرهاى جهان است  سوسـك گوركن: اين حش
ــك  ــازى مرگبارى مى خورد. الرو اين سوس ــدان خود را در ب زيرا فرزن
ــط مادر و پدر درون  ــد موش مرده اى قرار مى گيرد كه توس درون جس
حفره اى دفن شده است. سوسك مادر، غذاى فرزندان خود را با خوردن 
ــورت ناخودآگاه الروهاى  ــه موش تامين مى كند و در نتيجه به ص الش

خود را مى خورد.
ــك ها معموال بيش تر از اندازه اى است كه تمامى  تعداد الرو اين سوس
ــانس بقاى برخى از  آنها بتوانند درون بدن موش جا بگيرند از اين رو ش

اين الروها افزايش پيدا خواهد كرد. 
ــيار بدى  پاندا: بر خالف تصور همگان، پانداهاى مهربان مادرهاى بس
هستند زيرا در زمان هايى كه دو فرزند به دنيا مى آورند، يكى از آنها را به 

حال خود رها مى كنند.
ــوب دارد اما در اصل  ــان ها وجهه اى زيبا و خ  اين جاندار در ميان انس
ــود را كه  ــرا دومين فرزند خ ــت زي ــن مادرهاى دنيا اس يكى از بد تري
ــرده و تنها ــود رها ك ــت، به حال خ ــيار كوچك اس ــان تولد بس در زم

مى گذارد.
ــردن او را به عهده  ــه وظيفه بزرگ ك ــا به فرزندى ك با اين همه پانداه
ــاور دارند  ــن رو محققان ب ــى كنند و از اي ــيارى م گرفته اند توجه بس
ــته و معتقدند ــد را نداش ــه دو فرزن ــيدگى ب ــا واقعا توانايى رس پانداه

ــداى ضعيف و  ــر از دو توله پان ــوى بهت ــر حال و ق ــه پانداى س يك تول
ــود را ناديده  ــى از فرزندان خ ــن رو از همان ابتدا يك ــت، از اي بيمار اس

مى گيرند. 

ــى از ــخ » كتاب ــنت وتاري ــرآن ، س ــو ق ــه در پرت ــت صحاب ل «عدا
ــت اهللا خليلى  ــت كه با ترجمه عصم ــنى اس  آيت اهللا محمد آصف محس

منتشر شده است.
عدالت صحابه از موضوعات بسيار حساسيت برانگيز براى اهِل تشيع و تسنن 
ــى علمى و جامع اين موضوع مى تواند يكى از گره هاى كور       مى باشد. بررس

بر سر راه وحدت و اخوت اسالمى را بگشايد.
ــنده آن، عالوه  ــت، زيرا نويس ــر در عين اختصار، كم نظير اس  كتاب حاض
ــق در عرصه ــاالن موف ــن از فع ــع علمى فريقي ــر مناب ــلط كامل ب بر تس
ــن علمى مورد قبول  ــت. به كارگيرى روش متق  تقريب بين المذاهب اس
ــى آنان، از  ــات مذهب ــدون برانگيختن احساس ــن و در عين حال ب فريقي
ــت.محمد آصف محسنى از مراجع  ويژ گى هاى منحصر به فرد اين اثر اس
تقليد شيعه و يكى از رهبران مذهبى و جهادى افغانستان است.محسنى كه 
به نام شيخ آصف محسنى نيز شهرت دارد به زبان هاى فارسى، عربى، اردو 
ــد.محمدآصف محسنى فرزند محمدميرزا محسنى  و پشتو مسلط مى باش
در 5 ارديبهشت سال 1314 خورشيدى (آوريل 1936 ميالدى) در شهر 
قندهار زاده شد. خانواده او از شيعيان ساكن در قندهار بودند. او تحصيالت 
ــپس در سال 1949 ميالدى همراه با  ابتدايى را در قندهار شروع كرد و س
پدرش به پاكستان رفت و در شهر كويته پاكستان مركز ايالت بلوچستان 

پاكستان زبان اردو را آموخت و تحصيالت خود را ادامه داد.
ــتين دولت مجاهدين در  با سقوط رژيم دكتر نجيب اهللا و حاكميت نخس
ــوراى رهبرى دولت مجاهدين بود. پس از  ــخنگوى ش كابل، وى دبير و س
ــن، او كابل را ترك كرد و  وقوع جنگ هاى داخلى بين گروه هاى مجاهدي
چند سالى مقيم شهر اسالم آباد پاكستان شد.در سال 1376 خورشيدى 
ــهر به  ــد. او در اين ش ــهر قم در ايران ش ــتان را ترك كرد و مقيم ش پاكس

تدريس خارج فقه، علم الرجال و علم كالم پرداخت. بعد از سقوط حكومت 
طالبان، به كابل بازگشت و تاكنون نيز در اين شهر سكونت دارد. انتشارات 
ــخ » را  ــنت وتاري ــو قرآن و س ــت صحابه در پرت ــاب، «عدال ــتان كت بوس

در 265 صفحه براى نخستين بار راهى بازار نشر كرده است.

كوكى شكالتى 

بـدترين 
مـادرهاى دنيـا

عدالت صحابه در پرتو 
قرآن ، سنت وتاريخ 

خانه دارى
 در شيشه خالى اسپرى، مخلوطى از يك پيمانه نمك، يك پيمانه جوش 
شيرين و يك پيمانه آب تهيه كنيد و در قسمت هاى داخل فر خاموش 
ــيد و بگذاريد بماند تا كم كم كثيفى داخل آن جدا شود. سپس با  بپاش

پارچه مرطوب داخل فر را دستمال بكشيد.
ــت  ــاس مى كنيد كثيفى ها كامال از بين نرفته اس  در صورتى كه احس
ــمت باالى شيشه فر محلول  مقدار جوش شيرين را اضافه كنيد.از قس
ــه نفوذ پيدا مى كند. براى پيشگيرى  را نپاشيد زيرا بين دوجداره شيش
ــه اى را با پارچه بپوشانيد تا مانع ورود  مى توانيد قسمت هاى باز شيش
ــتمال اين كار را ــتفاده از آبپاش با دس ــود يا اين كه به جاى اس آب ش

 انجام دهيد.
 چند توصيه و پيشنهاد براى تميز كردن فر

 توجه داشته باشيد هرگز آمونياك را با ماده بى رنگ كننده مخلوط 
نكنيد زيرا باعث ايجاد گاز سمى مى شود.

ــق غذاخورى  ــويى، يك قاش ــورى مايع ظرفش ــق غذاخ  يك قاش
سركه سفيد، يك قاشق غذاخورى پيراكسيدهيدروژن را با يك ليتر آب 
مخلوط كنيد و با استفاده از اسفنج و اسكاچ قسمت داخل فر را آغشته و 

پس از يك ساعت تميز كنيد.
يك پيمانه آمونياك را در ظرفى در داخل فر به مدت يك شب كامل 

بگذاريد و سپس روز بعد لكه ها را پاك كنيد.
ــويى و ــيرين، 3 قطره مايع ظرفش ــق غذاخورى جوش ش   5قاش

 

ــكل ضماد غليظ در بياوريد و با  4 قاشق غذاخورى سركه سفيد را به ش
استفاده از اسفنج داخل فر را تميز كنيد.

  آب ليمو چربى ها را حل مى كند. براى تهيه مواد تميزكننده مقدار 
ــاوى آب ليمو را با نمك مخلوط كنيد و روى لكه ها بماليد و پس از مس

15 دقيقه با اسفنج تميز كنيد.

درون فر را چگونه تميز و پاك كنيم؟

اصفهان،آرامگاه سلطان بخت آغا دزفول،آرامگاه يعقوب ليث صفارى

آرامگاه شاه عباس اول

ــن عبدالرزاق اصفهان  ــعب از خيابان كمال الدي در يكى از كوچه هاى منش
ــيار گمنام  ــكوهى قرار دارد كه به رغم معمارى زيباى خود، بس آرامگاه باش

مانده است.
ــت. او برادر زاده  ــلطان بُخت آغا» اس  اين آرامگاه متعلق به بانويى به نام «س
«شاه شيخ ابواسحاق اينجو» بود كه در زمان حيات خواجه حافظ شيرازى بر 
بخش هايى از جنوب ايران و شهر شيراز فرمان مى راند و چون شاهى نيكوكار 
ــرت ياد مى كند و  ــادن او را با اندوه و با حس و خوش كردار بود، حافظ برافت
ــيد ولى دولت  ــحاقى/ خوش درخش ــتى خاتم فيروزه بواس مى گويد: «راس
مستعجل بود» به هر روى، سلطان بخت آغا پس از شكست و قتل عمويش به 
ــلطان محمود آل مظفر» از روى اجبار به عقد او درآمد اما تصميم  دست «س
گرفت كه با دسيسه چينى و اختالف افكنى، انتقام عمويش را از شاه آل مظفر 

بگيرد. 
ــه او پى برد و  ــود به نقش ــلطان محم ــد، زيرا س ــا در اين راه موفق نش منته
ــون در محله  ــكوهى كه اكن ــتور قتلش را صادر كرد. آرامگاه زيبا و باش دس
ــه مدتى پس از  ــت ك ــت اصفهان قرار دارد، محل دفن همين بانوس دردش
ــده  ــيله طرفدارانش، بر مزارش برپا ش ــان به وس ــا تصرف اصفه مرگ او و ب

است. 
اين بنا يك گنبد كوچك و ظريف و دو مناره دارد كه رأس يكى از آنها در طول 

زمان فروريخته است.

بعد از استيالى خلفاى عباسى بر ايران و ظلم و ستمى كه بر ايرانيان روا داشتند، 
يعقوب ليث صفارى يكى از نخستين اميران ايرانى بود كه كوشيد قدرت آنان را 

به چالش بكشد و استقالل سياسى ايران را اعاده كند. 
ــته و مركز حكومتش همان جا بود،  پس  ــتان برخاس يعقوب كه از خطه سيس
ــت و همانجا ــتان درگذش ــى در خوزس ــگ ناموفق با خليفه عباس از يك جن

به خاك سپرده شد.
 آرامگاه او در روستاى شاه آباد در 10 كيلومترى دزفول و در مسير جاده دزفول 
ــاپور  ــهر گندى ش ــتر قرار دارد. در كنار اين آرامگاه، بازمانده هاى ش به شوش
ــانى و جايگاه دانشگاه معروف  ــهرهاى مهم دوره ساس ديده مى شوند كه از ش

گندى شاپور بود.
ــتان از  ــاى تاريخى خوزس ــر از آرامگاه ه ــيارى ديگ  آرامگاه يعقوب مثل بس
ــكل دارد  ــدى مخروطى ش ــوش ،گنب ــى در ش ــال نب ــگاه داني ــه آرام جمل
ــام او ــن ن ــى متضم ــان عرب ــه زب ــه اى ب ــش داراى كتيب ــه پي ــا دو ده و ت

بود. 
ــه يكى از  ــوب را متعلق ب ــه، آرامگاه يعق ــردم منطق ــال، بعضى از م با اين ح
امامزادگان مى دانند كه به هيچ وجه درست نيست و در اين باره سند معتبرى 

 وجود ندارد. 
آرامگاه يعقوب ليث با وجود اهميت تاريخى و معمارى در وضع بسيار نامناسبى 

قرار دارد.

شاه عباس اول صفوى كه 42 سال در ايران 
سلطنت كرد و دولت صفويه را به اوج قدرت 
و شكوه رساند، به تعبيرى شايد بزرگ ترين 

فرمانرواى تاريخ ايران پس از اسالم باشد. 
ــران را از  ــت اي ــه پايتخ ــت ك ــى اس او كس
ــرد و ميدان نقش جهان  قزوين به اصفهان ب
ــدى چون ــاوران خردمن ــارى مش ــه ي را ب
ــاه عباس در زمستان  شيخ بهايى بنا كرد. ش
ــرى در كاخ هاى  ــرى قم ــال 1038 هج س
ــهركه اكنون بقاياى آن در  عباس آباد بهش
ــت ميراث فرهنگى جهان ثبت شده  فهرس
ــت. پيكر او را به جاى اينكه به  است درگذش
اصفهان ببرند، به كاشان منتقل كردند و در 
ــكوه امامزاده حبيب بن موسى(ع)  بقعه باش
ــپردند.  علت اين بود كه شاهان  به خاك س
ــن امامزاده جليل  صفوى خود را از اعقاب اي
القدر مى دانستند و شاه عباس نيز در كتيبه  

بناهاى تاريخى، خود را «شاه عباس الموسوى الحسينى الصفوى» معرفى كرده است. اكنون در رواق جنوب غربى بقعه 
حبيب بن موسى(ع) سنگ سياه رنگى به شكل مكعب مستطيل وجود دارد كه روى آن هيچ نامى از شاه عباس برده نشده 
و فقط آيه الكرسى را به خط ثلث نوشته اند. اين سنگ بسيار گرانبهاست و به گفته اهل فن، نزديك ترين معدن آن به ايران 
در قفقاز قرار دارد. گويا خوددارى از نوشتن نام شاه عباس بر مزار او به علت هراس از هتك حرمت آن توسط دشمنان بوده 
و اساسا در زمان صفويه، فقط خانواده صفويه و خواص آنها مى دانستند كه شاه عباس در اينجا به خاك سپرده شده است.

زيباترين آرامگاه هاى تاريخى ايران (3)
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. 
ــينا، خيام، عطار، باباطاهر و حافظ در دوران جديد ساخته شده اند، زيرا اين بزرگان تا حدود بعضى آرامگاه ها نيز مانند آرامگاه ابن 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 
اندكى پس از مرگ صاحبان شان ساخته شده اند. اين آرامگاه هامعموال به شاهان و مردان اهل دنيا تعلق دارند كه خود يا اعقاب شان 

گمان مى بردند، خانه آخرت شان نيز بايد هم چون كاخ هاى دنيوى شان زيبا و سترگ باشد. 
برخالف آرامگاه هاى اهل فضل و دانش كه همواره زيارتگاه مردم بوده اند، اين نوع آرامگاه ها بيشتر به عنوان اماكن گردشگرى مورد 
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.
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