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شهردارى فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/722 مورخ 94/08/19 شوراى اسالمى شهر فالورجان و بودجه سال 94 و پيشنهادى 95 در نظر 
ــركت هاى واجد شرايط به  دارد عمليات جمع آورى، حمل زباله، نظافت و رفت و روب معابر را با اعتبارى بالغ بر 12/000/000/000 ريال به ش

مدت يكسال شمسى به شرح ذيل واگذار نمايد.
1) شركت كنندگان بايد داراى صالحيت فنى بوده و تاييديه از معاونت مديريت و برنامه ريزى استان داشته باشند.

2) شركت كنندگان بايد جهت اخذ آگهى مناقصه و فرم انجام كار و برگ پيشنهاد قيمت مبلغ 300/000 ريال به حساب 0107030747001 
شهردارى فالورجان نزد بانك ملى واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهادات خود نمايند.

3) پيشنهاددهندگان بايد جهت شركت در مناقصه مبلغ 600/000/000 ريال به صورت وجه نقد به حساب شماره 3100003444002 شهردارى 
نزد بانك ملى شعبه فالورجان واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكى ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

ــنبه مورخ 94/09/05 به واحد دبيرخانه حراست شهردارى  ــنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج ش 4) پيشنهاددهندگان بايد پيش
ارسال نمايند.

5) كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهاداتى كه بعد از مدت مقرر در آگهى مناقصه رسيده و يا مبهم و مخدوش 
يا بدون سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6) كليه هزينه ها از جمله ماليات، بيمه، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و ... به عهده برنده مز ايده مى باشد.
7) جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرماييد.

آگهى مناقصه واگذارى خدمات شهرى 

اميراحمد زندآور - شهردار فالورجان

نوبت دوم
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آكـواريوم نـاژوان تا پايان سـال 
به بهـره بردارى مـى رسد

پـاسـخ مــردم دربــاره 
رضـايت از دستمـزد

ــوال كه آيا دولت مجرى ايجاد  وزير كار با طرح اين س
ــت؟ گفت: در حال حاضر رابطه معنادارى  اشتغال اس

بين مزد و بهره ورى وجود ندارد...
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ــران مى تواند يك  ــه گفت: اي ــفير ايران در فرانس س
ــركت هاى فرانسوى  شريك مطمئن و قوى براى ش

باشد؛ به شرط آنكه اين شركت ها به ايران...

ــروان واليت  ــيون ره ــوراى مركزى فراكس عضو ش
ــيارى از جناح ها سياسى به اين  مى گويد: امروز بس

نتيجه رسيده اند كه اگر مى خواهند راى مردم...

ــه رئال مادريدى  ــيارى از هواداران دو آتش براى بس
ــبى كه بايد از فاصله چندهزار  ــختى بود، ش شب س

كيلومترى براى هميشه...

رييس مركز امور بين الملل و كنوانسيون هاى سازمان 
حفاظت محيط زيست با تاكيد   بر تغييرات اقليمى و 

افزايش د  ما د  ر كشور گفت: يكى از عوامل ايجاد...

ايران مى تواند شريكى مطمئن 
براى شركت هاى فرانسوى باشد

جـامعه از تنـدروى
خسته شـده است

باشگاهى كه به اسطوره هايش 
وفا نكرد 

گازهاي گلخانه اي، خليج فارس 
را خالي از سكنه مي كند   
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شهـردارى خـوانسار 

كاربرىقيمت پيشنهادى هر متر مربعمتراژشماره پالكآدرسرديف

تجارى مسكونى2418/2249/426/500/000خيابان سيزده محرم1

تجارى مسكونى2418/2349/186/500/000خيابان سيزده محرم 2

تجارى مسكونى2418/2449/636/500/000خيابان سيزده محرم 3

تجارى مسكونى2418/2549/686/500/000خيابان سيزده محرم4

تجارى مسكونى2418/2650/076/500/000خيابان سيزده محرم 5

تجارى مسكونى2418/27506/500/000خيابان سيزده محرم 6

تجارى مسكونى2418/28506/500/000خيابان سيزده محرم 7

آگهـى مـزايده - نوبت اول

1- متقاضيان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 94/8/27 لغايت پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 94/9/15 پيشنهاد خود 
را در خصوص هر يك از پالك هاى فوق الذكر تحويل دبيرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسيد دريافت دارند.

2- زمان بازگشايى پيشنهادات رسيده راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94/9/16 مى باشد.
3-  متقاضى مى بايست مبلغ 20/000/000 ريال بابت هر پالك مندرج در جدول فوق  به عنوان ضمانت  شركت در مزايده 

به حساب 0105922986005 به حساب شهردارى واريز و فيش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاكت دربسته تحويل 
دبيرخانه محرمانه شهردارى فرماييد. 

4- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واريز  كل وجه تا مدت يك هفته از بازگشايى پاكتها ، شهردارى سپرده 
نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدين ترتيب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

5- به پيشنهاداتى كه رد يا مخدوش و يا مشروط باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

7-  متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات  در ساعات ادارى به دفترفنى شهردارى مراجعه نمايند.

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 623 مورخ 94/8/24 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد
 هفت قطعه زمين واقع در خيابان 13 محرم را به شرح ذيل به باالترين قيمت به فروش برساند.

چاپ اول

جانشين فرمانده كل سپاه گفت: اينكه تمام اروپا در شوك امنيتى 
ــت مكر آن ها به خودشان است زيرا آنها  فرو رفته، بيانگر بازگش
ــواه مى ناميدند. ــا را ائتالف مردمى آزادى خ تا ديروز تكفيرى ه
ــپاه در  ــده كل س ــين فرمان ــالمى جانش ــين س ــردار حس س
ــهيد  ــهيد زين الدين و 6000 ش ــادواره ش ــن ي ــت و دومي بيس
ــد،  ــى(ره) برگزار ش ــام خمين ــع ام ــه در مجتم ــتان قم ك اس
ــتان جهل به ميدان آگاهى بردند  اظهار كرد: شهدا ما را از گورس
ــالم را بچشيم. ــيرين حاكميت اس ــدند تا ما طعم ش و سبب ش
ــته و فقيه بزرگ  ــم وارس ــى(ره) آن عال ــزود: امام خمين وى اف
ــن انقالب را  ــالب كه بيرق اي ــر معظم انق و امام خامنه اى رهب
ــد، چراكه در  ــردن ما دارن ــد حق بزرگى به گ به دوش گرفته ان
سخت ترين فتنه ها، بالها، هويت و شانيت نظام مقدس را حفظ و 
از آسيب ها جلوگيرى كردند. جانشين فرمانده كل سپاه ادامه داد: 
ــاى پيامبرگونه و  ــد ظله العالى) با الهام ه مقام معظم رهبرى(م
حكمت هاى على گونه، شرح صدر، حلمى به يادگار مانده از امام 

حسن(ع)، با انديشه اى عاشورايى و روحى حسينى به همراه ...

نظــام امنيتــى  اروپــا، 
فروپاشيده است 

جمالى نژاد: 

اصفهـان، تشنه خـالقيت و نـوآورى است

ــهردارى اصفهان اعالم كرد: آكواريوم ناژوان  معاون عمرانى ش
تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد.ايرج مظفر گفت: 
آكواريوم ناژوان يكى از طرح هاى شاخصى است كه با همكارى 
ــرمايه گذارى بخش خصوصي به صورت مشاركتي در حال  س
ــاس برنامه ريزى هاى انجام شده  ــت.وى افزود: بر اس اجراس

آكواريوم ناژوان و راه اندازى باغ خزندگان با دكوراسيون جديد 
تا پايان سال جارى به بهره بردارى و در اختيار شهروندان قرار 
ــان تصريح كرد:  ــهردارى اصفه مى گيرد.معاون عمرانى ش
ــور با مساحت حدود  ــتين بار در كش اين پروژه براى نخس

3500متر مربع در ارتفاع ...



عضو شوراى مركزى فراكسيون رهروان واليت مى گويد: امروز بسيارى از جناح ها سياسى 
به اين نتيجه رسيده اند كه اگر مى خواهند راى مردم را داشته باشند بايد به سمت اعتدال 

حركت كنند.
جواد هروى، درخصوص نقش احتمالى تندروها در انتخابات آتى مجلس خاطرنشان كرد: 
تصور مى كنم فضاى تازه اى در آسمان سياست كشور بوجود آمده است كه اگر ما نتوانيم 

اين فضا را تعديل كنيم، امكان بروز طوفان هاى سياسى وجود دارد.
ــمت چپ و راست خسته شده اند. اين دو جريان متاسفانه  وى افزود: مردم از گرايش به س
براى مردم آمارهاى زيبايى نيافريدند؛ بنابراين اگر بناست كشورى آباد، با صالبت و با قدرت 
در حوزه داخلى و خارجى داشته باشيم و بتوانيم به عنوان يك جزيره امن در خاورميانه به 

حيات خود ادامه دهيم، نيازمند سكان محكمى در كشور هستيم .
نماينده مردم قائنات در خانه ملت خاطرنشان كرد: متاسفانه  امروز بسيارى از جناح هاى 
سياسى كشور به خواسته ها و معيشت مردم و آسيب هاى اجتماعى هيچ بهايى نمى دهند 
و در شناسنامه خودشان نمى بينند. در حالى كه احزاب شناسنامه دار بايد پاسخگوى تمام 

آسيب هايى كه در عرصه هاى مختلف جامعه وجود دارد، باشند.
هروى با بيان اينكه معتقدم در حال حاضر حزب نداريم، گفت: گونه هاى موجود گروه هاى 
سياسى اساسا پاسخ گوى سواالت و مشكالت مردم نيستند. به سمتى پيش خواهيم رفت كه 

جامعه قدرت تشخيص پيدا كرده و از ميان گروه هاى مختلف گروه هاى اعتدالى را برگزيند.
اين نماينده اصولگراى مجلس تاكيد كرد:  امروز جامعه ايران در حال حركت در مسير اعتدال 
است، بنابراين تندروى ها و حركت هاى افراطى از سوى هر دو جناح ديگر محلى از اعراب 
ندارد. چرا كه جامعه در طول اين مدت از تندروى ها سرخورده شده و ترجيح مى دهد كه 

به سمت ميانه روى و اعتدال حركت كند.
ــته خبر آن را به رسانه ها داده  هروى در خصوص تشكيل جبهه اعتدال نيز كه هفته گذش
بود، گفت: چندى است كه نمايندگان عضو فراكسيون رهروان واليت به دنبال اين هستند 
كه بتوانند جبهه تازه اى كه خواسته هاى اساسى و حياتى جامعه را پيگيرى كند، تشكيل 

دهند.
وى خاطرنشان كرد: احساس مى كنيم كه با توجه به نزديك شدن به انتخابات و نيازى كه در 
جامعه وجود دارد جبهه اى كارآمد مبتنى بر نياز سنجى جامعه در حال شكل گيرى است. 

هرچند كه گروه هاى سياسى اصرار بر مخفى كردن آن دارند.
ــاى الريجانى از ابتدا هم  ــى الريجانى در جبهه اعتدال تصريح كرد: آق وى درباره نقش عل
ــى در سال هاى بعد از  با اين قضيه موافق بودند و با توجه به  تجربياتى كه در عرصه سياس
ــته اند، ما هم نگاه مان در اين جبهه به رييس فعلى مجلس به عنوان پيشانى  انقالب داش

جبهه اعتدال خواهد بود.

جانشين فرمانده كل سپاه گفت: اينكه تمام اروپا در شوك امنيتى 
ــت مكر آن ها به خودشان است زيرا آنها تا  فرو رفته، بيانگر بازگش

ديروز تكفيرى ها را ائتالف مردمى آزادى خواه مى ناميدند.
ــين فرمانده كل  ــالمى جانش ــردار حسين س به گزارش مهر، س
سپاه در بيست و دومين يادواره شهيد زين الدين و 6000 شهيد 
استان قم كه در مجتمع امام خمينى(ره) برگزار شد، اظهار كرد: 
شهدا ما را از گورستان جهل به ميدان آگاهى بردند و سبب شدند تا 

ما طعم شيرين حاكميت اسالم را بچشيم.
ــته و فقيه بزرگ و امام  وى افزود: امام خمينى(ره) آن عالم وارس
ــالب را به دوش  ــه بيرق اين انق ــه اى رهبر معظم انقالب ك خامن
ــخت ترين  ــه گردن ما دارند، چراكه در س گرفته اند حق بزرگى ب
فتنه ها، بالها، هويت و شانيت نظام مقدس را حفظ و از آسيب ها 
جلوگيرى كردند. جانشين فرمانده كل سپاه ادامه داد: مقام معظم 
ــاى پيامبرگونه و حكمت هاى  ــه العالى) با الهام ه رهبرى(مد ظل
ــن(ع)،  ــرح صدر، حلمى به يادگار مانده از امام حس على گونه، ش
ــينى به همراه ملت شريف  ــورايى و روحى حس با انديشه اى عاش
ــريت كه مى خواهند  ــمنان بش ــرده دش ايران در مقابل صف فش
منشور فسق و ظلم را به جاى عدل و داد بر ملت هاى دنيا تحميل 

كنند، ايستاده اند.

ــهدا يادآور شد:  ــاره به اهميت برگزارى يادواره هاى ش وى با اش
حضور در مجالس شهدا و سخن گفتن از كسانى كه اين سرنوشت 
نورانى را براى مان رقم زدند توفيقى الهى است كه بايد در حفظ و 

نگهدارى آن بكوشيم.
جانشين فرمانده كل سپاه عنوان كرد: شهداى قم به ويژه اسطوره 
ــا اين  ــهيد مهدى زين الدين علت و منش جاودانى آن ها يعنى ش
ــتند و ما بايد به داشتن اين  كرامت، حيثيت و اقتدار فعلى ما هس

ستارگان پرفروغ كه هرگز غروبى ندارند، افتخار كنيم.
ــابه خاطرات شهيد  ــالمى توضيح داد: نمونه هاى مش ــردار س س
ــرد و انصافا  ــت و جو ك ــانه ها مى توان جس ــن را در افس زين الدي
ــادت ها و ايثارهاى او ما را به ياد شهداى عاشورا  ــجاعت ها، رش ش
مى اندازد، بنابراين خاطرات او هرگز از خاطر ما رخت بر نخواهند 

بست، چراكه زين الدين واقعا زينت دين بود.
جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به ويژگى هاى شهيد زين الدين، 
ــهيد واالمقام بر ديدگان ما  اظهار كرد: وقتى تصوير زيباى اين ش
مى نشيند جذابيتى معنوى و آرامشى مثال زدنى كه نشان از تجلى 

شكوه ايمان است، براى مان جلوه گر مى شود.
ــادرى متدين درس  ــهيد زين الدين از پدر و م وى اضافه كرد: ش
ــت كه حتى در اوج  جهاد آموخت و به قدرى روحيه جهادى داش

مخاطرات و سهمگين ترين صحنه هاى نبرد آرامش و وقار و صبر 
انقالبى خود را حفظ مى كرد.

جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه شهيد زين الدين فرمانده 
دل ها بود، تاكيد كرد: خضوع و فروتنى، ويژگى بارز او بود و از هر نظر 
به سادگى رزمنده هاى معمولى زندگى مى كرد و همين سبب شده 

بود كه فرمانده دل ها و محبوب قلب ها شود.
ــالمى با تأكيد بر اينكه در تاريخ هر ملتى مردانى وجود  سردار س
دارند كه سرنوشت ملت ها را رقم زده اند، گفت: شهداى ما ستارگان 
ــان دادند و ملت ايران بدون  درخشانى هستند كه راه را به ما نش

داشتن اين ستون هاى نيرومند بر قاعده خود استوار نمى ماند.
ــى اروپا  ــه نظام امنيت ــپاه با بيان اينك ــين فرمانده كل س جانش
فرو پاشيد، تصريح كرد: اينكه تمام اروپا اكنون در شوك امنيتى 
فرو رفته، بيانگر بازگشت مكر آن ها به سمت خودشان است و همان 
ــورهايى كه تا ديروز تكفيرى ها را ائتالف مردمى آزادى خواه  كش
ــوى همان ها در قلب  مى ناميدند اكنون شاهد ايجاد ناامنى از س
سرزمين هاى شان شده اند. وى افزود: هرچند استكبار جهانى به 
دنبال تكه تكه كردن كشورها و ملت هاى اسالمى است، اما آمريكا 
ــته خود را در منطقه از دست  نقش اساسى و شكوه ظاهرى گذش

داده و به بازيگرى معمولى تبديل شده است.

يادداشت
روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1735 |شنبه  30 آبان 1394 | 9 صفر 1437 

ــازمان ملل متحد در امور يمن در   نماينده دبيركل س
ديدار با معاون وزير امور خارجه كشورمان، تصريح كرد: 
ايران، كشورى مهم و تاثيرگذار در منطقه است و نقش 

تعيين كننده در مبارزه با تروريسم در منطقه دارد.
«اسماعيل ولدالشيخ احمد» نماينده دبيركل سازمان 
ــين اميرعبداللهيان»  ملل متحد در امور يمن و «حس
ــتانه برگزارى دور دوم  معاون وزير امور خارجه در آس
گفت وگوهاى گروه هاى يمنى، آخرين تحوالت يمن 
و نتايج تالش ها و رايزنى هاى نماينده سازمان ملل با 
نمايندگان احزاب و طرف هاى سياسى درگير در يمن 

را بررسى كردند.
معاون وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار ضمن 
ــرده نماينده دبيركل  تشكر از تالش هاى پيگير و فش
ــاى يمنى در  ــاى گروه ه ــزارى گفت وگوه براى برگ
ــريع تر ثبات و آرامش به اين  ــت هرچه س ژنو و بازگش
ــورهاى منطقه كمك  ــور ابراز اميدوارى كرد: كش كش
ــواق پايدار  ــت وگوها به يك ت ــن دور از گف كنند تا اي

بيانجامد.
ــازمان ملل متحد در امور يمن نيز  نماينده دبيركل س
ــى هايش با برخى  ــاره به آخرين تالش ها و رايزن با اش
كشورها و نمايندگان طرف هاى درگير در يمن توافق 
ــازمان  ــقط و مفاد قطعنامه هاى س هفت ماده اى مس
ــت و افزود: همه اطراف  ملل را محور گفت وگوها دانس
ــت ماه جنگ به  ــى در يمن بعد از هش داخلى و خارج
ــل نظامى ندارد  ــيده اند كه يمن، راه ح اين نقطه رس
ــه خطرناكى  ــور به مرحل ــانى در اين كش و فاجعه انس

رسيده است. 
ــح كرد:  ــد در پايان تصري ــيخ احم ــماعيل ولدالش اس
ــور مهم و تاثيرگذار در  ــالمى ايران كش جمهورى اس
ــده در مبارزه با  ــد و نقش تعيين كنن منطقه مى باش

تروريسم در منطقه دارد.

حجت االسالم زارع فومنى دبيركل حزب مردمى اصالحات، 
ــوراى  ــوراى هماهنگى جبهه اصالحات و ش گفت: اخيرا ش
ــت هايى را  ــان ليس ــى اصالح طلب ــت گذارى انتخابات سياس
ــول ما  ــورد قب ــه م ــد ك ــرح كرده ان ــات مط ــراى انتخاب ب

نيست. 
ــوراى انتخاباتى  ــم ش ــنهاد مى كني ــه داد: ما پيش وى ادام
ــدرو و افراطى كه  ــراد تن ــه اف ــاى اينك ــان به ج اصالح طلب
ــت انتخاباتى خود بگنجاند  ردصالحيت مى شوند را در ليس
ــاير گروه ها تعامل و افرادى را معرفى كنند كه از طرف  با س
ــات آراى مردم را  ــوند و در انتخاب ــوراى نگهبان تاييد ش ش

جذب كنند. 
ــت  ــاره به رياس ــات با اش ــى اصالح ــزب مردم دبيركل ح
ــت گذارى انتخاباتى  ــوراى سياس ــر ش ــارف ب محمدرضا ع
ــارف را به عنوان  ــه آقاى ع ــا از اينك اصالح طلبان، گفت: م
ــاب  ــان انتخ ــت گذارى اصالح طلب ــوراى سياس ــس ش ريي
ــكر مى كنيم، اما تصور مى كنيم آنها مى خواهند  كردند، تش
آقاى عارف را يك بار ديگر قربانى كنند و وى را براى قربانى 

كردن آورده اند.
حجت االسالم زارع فومنى يادآور شد: شوراى سياست گذارى 
انتخاباتى اصالح طلبان حق ندارد براى كل جريان اصالحات 
ــت هاى  ــراى ارائه ليس ــد خرد جمعى ب ــم بگيرد؛ باي تصمي

انتخاباتى حاكم باشد و همه مدنظر قرار بگيرند.

ــات، درباره  ــتاد انتخاب ــى رييس س ــين مقيم محمدحس
ــازى هزينه هاى تبليغات انتخاباتى، گفت:  اليحه شفاف س
ــات انتخابات به  ــازى هزينه هاى تبليغ اگر اليحه شفاف س
ــود به انتخابات  ــى در مجلس  تصويب ش صورت دو فوريت
ــورد نياز را  ــوان اصالحات م ــيد و مى ت ــده خواهد رس آين
ــه  مجلس بگيرد،  ــام  داد، البته هر تصميمى ك در آن انج

مى پذيريم.
ــت هاى كلى  ــه تاكنون سياس ــا توجه به اينك وى افزود: ب
انتخابات از سوى رهبر معظم انقالب ابالغ نشده، بنابراين 
مى توانيم اليحه شفاف سازى هزينه هاى تبليغات انتخابات 
ــم و محدوديتى در اين زمينه وجود  را به مجلس ارائه دهي

ندارد.
ــور با بيان اينكه هيچ رويكرد  ــتاد انتخابات كش رييس س
ــى در ارائه اين اليحه وجود ندارد و بحث تخصصى  سياس
ــا مجلس در  ــالف نظرى ب ــان كرد: اخت ــت، خاطرنش اس
ــازى هزينه هاى تبليغات انتخابات  زمينه  اليحه شفاف س

نداريم.

ايران، نقش تعيين كننده در مبارزه 
با تروريسم در منطقه دارد

 اصالح طلبان مى خواهند 
 «عارف» را قربانى كنند

اختالف نظرى با مجلس درباره 
اليحه شفاف سازى هزينه هاى 

تبليغات انتخاباتى نداريم

اخبار كوتاه

 

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با بيان 
ــور مقاومت با حوادث  اينكه داعش با هدف درگير كردن مح
ــتى تاسيس شده، گفت:  تروريستى و امنيت رژيم صهيونيس
كشورهاى عربستان و تركيه در منطقه به دنبال بهره بردارى از 

داعش براى خود هستند.
ــوراى  ــماعيلى نماينده مردم زنجان در مجلس ش محمد اس
اسالمى، با اشاره به جنايات گروه تروريستى داعش در سطح 
منطقه و جهان گفت: متاسفانه شاهد هستيم كه كشورهايى 
ــال بهره بردارى هاى  ــه دنب ــه ب ــتان و تركي ــون عربس همچ
ــم  ــود را ه ــه كار خ ــه نتيج ــتند البت ــش هس ــود از داع خ

ديده اند.
ــورهايى همچون آ مريكا و انگليس سعى دارند  وى افزود: كش
از طريق گروه هاى تروريستى چون داعش آرامش كشورهاى 
ــوزش آنها محور  ــتيبانى و آم ــالمى را به هم بزنند و با پش اس
مقاومت در منطقه را با اين پديده درگير كرده و از اين طريق 

امنيت رژيم صهيونيستى را تامين كنند.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اظهار 

داشت: ما معتقديم كه ريشه تروريسم آمريكايى ها، انگليسى ها 
ــتى كه در  ــتند و اين اقدامات تروريس ــت ها هس و صهيونيس
ــيده  ــكل مى گيرد و امروز دامنه آن به اروپا نيز كش منطقه ش
شده نتيجه حمايت كشورهاى غربى از گروه هاى تروريستى 

است.
ــان كرد:  مردم اروپا و آمريكا بايد گريبان  اسماعيلى خاطرنش
ــووالن و دولت هاى خود را بگيرند كه تروريسم را پرورش  مس
داده و تقويت و تجهيز كردند و آنان را تعليم دادند و ملت هاى 
ــر اين اقدامات  ــووالن خود را به خاط اروپا و آمريكا بايد مس

بازخواست كنند.
ــت گروه هاى  ــت و تقوي ــدف از حماي ــان گفت: ه وى در پاي
ــالمى در منطقه  ــتى مثل داعش مقابله با بيدارى اس تروريس
است و با مسلمان خواندن داعش و ساير گروه هاى تكفيرى در 
صددند تا اصل اسالم را وارونه جلوه داده و بگويند مسلمانان 

همچون گروه داعش هستند.

ــاره به جنايت هاى  رييس كميته روابط خارجى مجلس، با اش
ــه اصلى داعش از تفكرات  گروه تروريستى داعش گفت: ريش
ــت و زاييده اين تفكر وهابيت  وهابيت و گروه هاى تكفيرى اس
ــالم وحيد احمدى افزود: آنچه كه موجب  ــت. حجت االس اس
توسعه داعش در منطقه و جهان شده حمايت غرب از آنهاست 
ــورهاى مختلف و  ــار به حكومت هاى كش كه از آنها براى فش
ــورها به ويژه كشورهاى  ــاش و اختالف بين كش ايجاد اغتش
اسالمى استفاده كرده و مى كنند. عضو كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس اظهار داشت: خالق اصلى گروه هايى 
همچون داعش غرب و به ويژه آمريكا هستند كه اين گروه ها 
در كشورهايى همچون انگليس و فرانسه و رژيم صهيونيستى 

آموزش داده مى شوند.
احمدى خاطرنشان كرد: عربستان و تركيه در ارتباط با حمايت 
ــى كه آمريكا براى آنها  از داعش درواقع سعى داشتند تا نقش
تعريف كرده را عملياتى كنند اما هيچ يك نتوانستند از عهده 
كار برآيند و اين كشورها ماه هاست كه ناچار شدند جمهورى 
اسالمى ايران را به عنوان قدرت برتر منطقه با توجه به تحوالت 

موجود بپذيرند. وى افزود: كشورى همچون عربستان در مسائل 
منطقه اى و در همه عرصه ها همچون در كشورهاى لبنان، عراق، 
فلسطين و سوريه شكست خورده و در شرايط فعلى با حمايت 
از گروه هاى تروريستى و تكفيرى همچون تشكيالت داعش در 

صدد جبران شكست هاى قبلى خود است.
رييس كميته روابط خارجى مجلس اظهار داشت: مهم ترين 
هدف كشورهاى غربى و عوامل آنها در منطقه همچون عربستان 
و تركيه در حمايت از تروريست، اين است كه با مشغول سازى 
كشورهاى اسالمى به درگيرى  با يكديگر توان آنها را از بين ببرند 
ــطين از اولويت كارى اين كشورها  و ديگر اينكه موضوع فلس

خارج و به فراموشى سپرده شود.
ــا حمايت از  ــمنان ب ــان كرد: دش احمدى  در پايان خاطرنش
گروه هاى تروريستى همچون داعش و ايجاد درگيرى و ناامنى 
در كشورهاى اسالمى در صدد هستند تا چهره اى خشن را از 

اسالم به جهانيان معرفى كنند.

معاون اول رييس جمهورى، در ديدار دميترى اولگويچ راگوزين معاون 
نخست وزير روسيه با اشاره به همكارى خوب تهران و مسكو در مقابله 
با تروريسم در منطقه افزود: توسعه افراط گرايى و تروريسم تهديد عليه 

امنيت همه كشورها است.
اسحاق جهانگيرى اظهار داشت: پس از حمالت تروريستى در لبنان و 
فرانسه، جهان بيش از پيش متوجه خطر بزرگى كه در منطقه از ناحيه 
ــدن ابعاد فاجعه بار  تروريسم دنيا را تهديد مى كند، شد و با روشن ش
ــورهاى غربى، حقانيت مواضع ايران و روسيه در مبارزه با  آن براى كش
ــاند. معاون اول رييس جمهورى تصريح كرد:  تروريسم را به اثبات رس
ــده و مقابله با آن نياز  حوادث اخير نشان داد كه تروريسم فرامرزى ش
ــطح بين المللى دارد.جهانگيرى با اشاره  به همكارى همه جانبه در س
ــيه به تهران براى حضور در اجالس  به سفر آتى رييس جمهورى روس
ــورهاى صادركننده ى گاز، افق روابط ايران و روسيه  سران مجمع كش
را روشن ارزيابى كرد و گفت: اميدواريم اين سفر و مذاكرات مسووالن 
عالى رتبه دو كشور، دستاوردهاى خوبى در عرصه هاى مختلف داشته 
ــد. معاون اول رييس جمهورى ضمن تاكيد بر نقش مثبت روسيه  باش
در روند مذاكرات جمهورى اسالمى ايران با كشورهاى 1+5 در مساله 
ــيه كه در دوران تحريم ها در كنار  ــته اى گفت: عالقمنديم روس هس
ايران بوده در دوران پساتحريم نيز نقش بيشترى در مناسبات و روابط 
اقتصادى دو جانبه ايفا كند؛ ضمن آنكه دولت از تمام توافقات فى مابين 
كه در كميسيون مشترك دو كشور حاصل شده است، حمايت مى كند.
جهانگيرى بر رفع موانع و شناسايى ظرفيت هاى بالقوه دو كشور براى 
ــترده تر در عرصه اقتصادى تاكيد كرد و با اشاره به  همكارى هاى گس
حضور كارشناسان روس در صنايع فوالد و ساخت نيروگاه اتمى بوشهر 
ــت و مى توانيم در همه ى  ــورى مهم و صنعتى اس گفت: روسيه كش
ــاى نوين گام هاى مهمى  زمينه ها به ويژه در عرصه علوم و فناورى ه
برداريم. وى با اشاره به راه اندازى خط اعتبارى فاينانس توسط روسيه 
براى انجام برخى طرح ها، بر ضرورت افزايش سطح منابع مالى خطوط 
اعتبارى فاينانس به منظور تسريع در روند اجراى پروژه ها و طرح هاى 
ــاره  بزرگ تاكيد كرد. دميترى اولگويچ راگوزين نيز در اين ديدار با اش
ــفر آتى والديمير پوتين به تهران و ديدار با رهبر معظم انقالب و  به س
رييس جمهورى ايران اين ديدار را موجب افزايش مناسبات دو جانبه 
ارزيابى و ابراز اميدوارى كرد كه اين همكارى ها در آينده، بيش از پيش 

توسعه يابد.
وى با اشاره به پيشرفت هاى متخصصان و مهندسان جمهورى اسالمى 
ايران در عرصه هاى مختلف به ويژه در حوزه علوم و فناورى هاى نوين 
با وجود امكانات كم و شرايط تحريم، آمادگى كشورش براى حضوردر 

عرصه هاى مختلف نظير صنعت هواپيما سازى را اعالم كرد.
معاون نخست وزير روسيه ضمن تحليل شرايط منطقه از تحريم برخى 
كشورها توسط كشورهاى غربى انتقاد كرد و گفت: تحريم ها بيشترين 
آسيب را به مردم مى زند كه با اين وجود متاسفانه بعضى از كشورها بر 

روش هاى نادرست خود همچنان پافشارى مى كنند.

حوادث اخير تروريستى، حقانيت 
مواضع ايران و روسيه در مبارزه

با تروريسم را اثبات كرد
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سردار سالمى مطرح كرد ؛

نظـام امنيتـى  اروپـا، فروپاشيده است 

اسماعيلى :
عربستان و تركيه به دنبال 
بهره بردارى از داعش براى 

خود هستند

احمدى :
ريشه اعتقادى داعش 

به تفكرات وهابى 
بازمى گردد

هــروى: 
جـامعه از تنـدروى خسته شـده است
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 وزير كار با طرح اين سوال كه آيا دولت مجرى ايجاد 
اشتغال است؟ گفت: در حال حاضر رابطه معنادارى 

بين مزد و بهره ورى وجود ندارد.
ــر و تحول در  ــراى ايجاد تغيي ــى ربيعى گفت: ب عل
ــانى هستيم تا  ــعه منابع انس ــور، نيازمند توس كش
ــعه را  ــول بتوانيم برنامه هاى توس از طريق اين تح
ــت تدبير  ــى از ويژگى هاى دول ــم. يك به جلو ببري
ــى داند،  ــدارد و نم ــه به آنچه ن ــت ك و اميد آن اس
ــران احترام  ــته هاى ديگ ــى كند و به داش اذعان م

مى گذارد.
وزير تعاون، كار و رفاه افزود: بسيارى از كشورهاى 
ــخص  ــيرهاى مش ــده از طريق مس تازه صنعتى ش
ــعه را طى كنند.  ــير توس ــته اند مس و ميانبر توانس
ــل، مكزيك، هند،  ــورهاى برزي وى به تجارب كش
ــنگاپور و مالزى در اين زمينه اشاره كرد و گفت:  س
ــخص مى شود  ــورهاى ياد شده مش با مطالعه كش
ــعه منابع انسانى قرار  كه آنها تمركز خود را بر توس

داده اند.
ربيعى خاطرنشان كرد: اين كشورها به پرورش نوين 
ــد تحول ايجاد  ــانى توجه كردند تا بتوانن منابع انس

كنند. وى به تجربه كشور هند اشاره كرد و افزود: اين 
كشور توسعه منابع انسانى خود را در حوزه فناورى 

اطالعات انجام داده است.
ــش كه آيا دولت، مجرى ايجاد  وى با طرح اين پرس
ــت؟ تاكيد كرد: دولت بايد تحرك الزم  اشتغال اس
ــاون، كار و رفاه  ــاد كند. وزير تع را در بازار كار ايج
ــاره  ــتمزد نيز اش اجتماعى در ادامه به وضعيت دس
ــتمزد و ــته ايم ميان دس كرد و گفت: هنوز نتوانس

 بهره ورى رابطه معنادارى ايجاد كنيم.
ربيعى به فرهنگ كار نيز اشاره كرد و گفت: نگرش 
ــوع نياز به كار عميق  كار بايد تغيير كند؛ اين موض
دارد. مطالعه اى كه در سال 1387 انجام شد نشان 
داد كه بيشتر ايرانى ها اعالم مى كردند دستمزدى 

كه دريافت مى كنند فقط براى 2 روز كار است.
ــت هاى  ــر كار افزود: اين نگرش به دليل سياس وزي
ــفانه در سال هاى  ــتى ايجاد شد كه متاس پوپوليس
ــده بود. وى با بيان اينكه دولت  گذشته نيز اتخاذ ش
نمى تواند مشكالت را با جراحى حل كند، ادامه داد: 
در برنامه ششم توسعه موضوع توسعه انسانى مورد 

توجه قرار گرفته است.

ــد در بخش هاى  ــعه باي ــا تاكيد بر اينكه توس وى ب
ــاورزى و  ــم از صنعتى، كش ــادى اع مختلف اقتص
ــى از اركان  ــود، افزود: مهارت يك خدمات ايجاد ش
ــاره به  ــت. ربيعى با اش مهم براى تحقق اين امر اس
ــگاهى  آموزش مهارت براى دانش آموختگان دانش
ــگاهى در  ــفانه فارغ التحصيالن دانش گفت: متاس
ــيارى از موارد فاقد مهارت كافى براى انجام كار  بس

هستند.
ربيعى با بيان اينكه در شوراى عالى اشتغال به اين 
ــت، افزود: مهارت آموزى رابطه  مهم توجه شده اس
ــى دارد. مطالعات زيادى روى  تنگاتنگى با فقرزداي
ــده كه نشان مى دهد  مهارت و كاهش فقر انجام ش
ــردم مى تواند در زدودن  افزايش مهارت در ميان م

فقر موثر باشد.
ــت حرفه اى با جديت  وزير كار تاكيد كرد: صالحي
ــه آموزش هاى  ــت؛ ضمن آنك در حال پيگيرى اس
ــود. در  ــمى جدا ش مهارت بايد از آموزش هاى رس
توسعه منابع انسانى بايد بياموزيم كه همگى مساله 
واحدى داريم و بايد مهارت را تا سطح سازمانى در 

جامعه ارتقا دهيم.

سفير ايران در فرانسه گفت: ايران مى تواند يك شريك مطمئن و قوى براى شركت هاى 
فرانسوى باشد؛ به شرط آنكه اين شركت ها به ايران، به عنوان يك شريك درازمدت نگاه 

كنند.
ــايش بازار» با حضور بيش از 150 نفر از مسووالن  ــم اندازها و گش  همايش « ايران؛ چش
شركت ها و تجار فرانسوى با سخنرانى «گايى» (Gailly) رييس اتاق بازرگانى و صنايع 
پاريس، على آهنى، سفير جمهورى اسالمى ايران در فرانسه، پاتريك دووجيان، وزير اسبق 
نماينده مجلس و رييس شوراى عمومى منطقه اوت دو سن و همچنين برونو فوشه سفير 

فرانسه در تهران، برگزار شد.
ــى منطقه ايل دوفرانس و در محل بورس پاريس  در اين همايش كه به ابتكار اتاق بازرگان
برگزار شد، فرصت هاى همكارى اقتصادى صنعتى و چشم انداز توسعه همكارى هاى ايران و 
فرانسه در قالب يك نشست عمومى و دو ميزگرد تخصصى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
پير- آنتوان گايى، رييس اتاق بازرگانى و صنايع پاريس و منطقه ايل دو فرانس، در سخنرانى 
ــدن تحريم ها،  ــته ش ــت عنوان «رويكرد اقتصادى خرد ايران، برداش افتتاحيه خود تح
اصالحات و آثار براى جوامع خارجى» با اشاره به روابط قوى و تاريخى اقتصادى - تجارى 
بين دو كشور، اظهار داشت: ايران با جمعيت 80 ميليون نفر، منابع انسانى با سطح بسيار 

باال و منابع طبيعى عظيم، يك بازيگر اصلى منطقه اى است.

وى هدف از همايش مذكور را ، اطالع رسانى وشناسايى راهكارهاى توسعه روابط اقتصادى 
با ايران، عنوان كرد.

ــخنرانى  ــس در س ــران در پاري ــالمى اي ــورى اس ــفير جمه ــى، س ــى آهن عل
ــتى  ــالت تروريس ــان حم ــاى قرباني ــا خانواده ه ــدردى ب ــراز هم ــن اب ــود ضم خ
ــروه  ــوى گ ــتى از س ــالت تروريس ــن حم ــت: اي ــار داش ــس، اظه ــر پاري اخي
ــت  ــده اس ــد، انجام ش ــالمى مى خوان ــت اس ــود را دول ــه خ ــش، ك ــتى داع تروريس
در حالى كه هيچ ربطى با اسالم كه دين صلح است و مخالف به خطر افتادن جان انسان هاى 

بى گناه است ندارد. بايد با اين گروه مقابله كرد.
وى افزود: با توجه به تحركات و روند رو به رشد روابط ايران و فرانسه، اين هفته قرار بود سفر 
رسمى رييس جمهور روحانى به پاريس انجام شود كه با توجه به حمالت تروريستى اخير 
كه مستلزم توجه و تمركز شديد دولت فرانسه براى مقابله با آن بود، تصميم گرفته شد كه 

اين سفر به تعويق افتاده و در زمان مناسب ترى انجام شود.

سفير ايران در پاريس در بخش ديگرى از سخنرانى خود با تشريح فرصت ها و ظرفيت هاى 
همكارى دو كشور در بخش هاى مختلف از جمله حمل و نقل، انرژى، انرژى تجديدپذير، 
انرژى هسته اى، صنعت، معدن، مخابرات، بهداشت، كشاورزى و صنعت اتومبيل، خاطر 
نشان كرد: امضاى برجام و سفر رسمى وزير امور خارجه فرانسه به تهران، افق جديدى را 

در روابط باز كرده است.
وى افزود: ايران مى تواند يك شريك مطمئن و قوى براى شركت هاى فرانسوى باشد به 
ــركت ها به ايران نه به عنوان صرفا يك بازار صادرات بلكه به عنوان يك  شرط آنكه اين ش

شريك درازمدت نگاه كنند.
برونو فوشه، سفير فرانسه در تهران نيز سخنران بعدى اين همايش بود كه با ابراز اميدوارى 
نسبت به سفر روحانى، رييس جمهورى اسالمى ايران به پاريس در آينده نزديك، گفت: 
با توجه به مذاكرات هسته اى بين ايران و گروه 1+5 و دستيابى به برجام، زمينه رفع موانع 

موجود بر سر راه گسترش مناسبات اقتصادى دو كشور فراهم شده است.

ــه در انتظار اين روند باقى نمانده و طى دو سال اخير دو هيات عظيم از سوى  البته فرانس
فرانسه در راستاى بررسى راه هاى توسعه روابط اقتصادى و تجارى به جمهورى اسالمى 
ــوى در قالب هيات هاى مختلف يا  ــفر كرده اند و رفت و آمد شركت هاى فرانس ايران س

جداگانه استمرار خواهد يافت. 
سفير فرانسه با اشاره به فرهنگ ديرينه و غنى ايران و نقاط تشابه فرهنگى دو كشور، گفت: 
ايران دو برابر هزينه هاى دفاعى خود در بخش آموزش هزينه مى كند و 50 درصد جمعيت 

آن زير 35 سال سن دارند.
ــران  ــا اي ــادى ب ــدت اقتص ــدى و درازم ــكارى ج ــه را هم ــات فرانس وى اراده مقام
ــر  ــت ذك ــاورزى و بهداش ــل، كش ــل و نق ــه حم ــف از جمل ــاى مختل در حوزه ه

كرد.
ــيا و چين در زمينه  ــادى مانند اروپا، آس ــاى بزرگ اقتص ــاره به رقابت قدرت ه وى با اش
ــوى به امكانات تامين  ــركت هاى فرانس همكارى اقتصادى با ايران، بر ضرورت توجه ش
ــه، در قالب دو ميزگرد تخصصى اين  مالى طرح هاى همكارى با ايران تاكيد كرد. در ادام
ــبات اقتصادى و  ــرمايه گذارى و ابعاد اقتصادى و حقوقى مناس همايش، فرصت هاى س
ــخنرانى تعدادى از فعاالن اقتصادى در فرانسه مورد بررسى  ــه با س تجارى ايران و فرانس

قرار گرفت.

ــى  تحقيقات ــز  مرك
ــى  پيش بين ــر  گارتن
ــال 2016  كرده تا س
ــر 4/6 ميليارد  ــغ ب بال
ــق  ــتگاه از طري دس
 M2M ــوژى  تكنول
ــين به ماشين)  (ماش
ــل  ــر متص ــه يكديگ ب

شوند.
ــال  ــزان اتص ــن مي اي
ــدى  رش از  ــى  حاك

ــال 2020  ــال 2015 خواهد بود كه تا س ــبت س 30 درصدى به نس
ــد. طبق اين گزارش،  ــتگاه مى رس ميالدى نيز به 8/20 ميليارد دس
ــىء (دستگاه ديجيتالى) جديد  در سال 2016 روزانه 5/5 ميليون ش
ــوند. هزينه  ــه اى متصل مى ش ــا منطق ــبكه ارتباطى جهانى ي به ش
ــارد دالر خواهد  ــدود 235 ميلي ــال 2016 ح ــياء در س اينترنت اش
ــال جارى ميالدى خواهد ــدى 22 درصدى به نسبت س بود كه رش

 داشت.
طبق پيش بينى هاى اين مركز تحقيقاتى، چهار ميليارد شى ء متصل 
ــال 2016 مربوط به بخش مصرف كننده خواهد بود كه تا سال  در س

2020 به 13/5 ميليارد مى رسد.
ــدگان در ــرف كنن ــمت مص ــردى س ــاى كارب ــاى برنامه ه هزينه ه

ــه  ــود ك ــد ب ــارد دالر خواه ــدود 546 ميلي ــال 2016 ح  س
ــته  ــارد دالرى را در پى داش ــاى 868 ميلي ــد تحريك تقاض مى توان

باشد.

ــيه در زمينه ارتباطات مستقيم بين  ــت وزير فدراسيون روس معاون اول نخس
ــن پترزبورگ  ــتانى گفت: عقد قرارداد خواهرخواندگى ميان اصفهان و س اس
ــت.ديميترى روگازين در ديدار با وزير ارتباطات  اولين اقدام در اين زمينه اس
ــترك اقتصادى ميان دو كشور  و فناورى اطالعات ايران گفت: كميسيون مش
داراى ساختارى بى بديل است و روابط و مواضع مشترك بين دو دولت را نشان 
مى دهد.وى به اهميت پروژه هاى تحقيقاتى و همكارى در اين زمينه ميان دو 
كشور اشاره كرد و افزود: برخوردارى از فناورى هاى پيشرفته، همانند ويترين 

يك كشور عمل مى كند.
ــيه با بيان اينكه رييس جمهور روسيه  معاون اول نخست وزير فدراسيون روس
بخش صنعت فضايى را به من واگذار كرده است، افزود: در كنار فعاليت هاى عملى 

در اين زمينه بايد كارهاى علمى را به صورت هدفمند دنبال كنيم.
وى ادامه داد: در زمينه بحث هاى دفاعى و امنيتى، اعتماد متقابل بسيار عميقى 
ــت اين اعتماد متقابل در عمل تبديل به  ميان دو دولت وجود دارد كه الزم اس
موفقيت در همكارى هاى فى مابين شود.او به هماهنگ كردن مواضع دو كشور 
در زمينه انرژى اشاره كرد و افزود: ايران و روسيه از نظر منابع نفت و گاز بسيار 
غنى هستند و در اين بخش الزم است اقدامات مان هماهنگ باشد تا بتوانيم به 
قيمت عادالنه اى در بخش حامل هاى انرژى برسيم. معاون نخست وزير روسيه 
به سه مرحله از همكارى ميان دو كشور اشاره كرد و گفت: تبادل متخصص درباره 
آشنايى با توانمندى هاى يكديگر، همكارى هاى منطقه اى در سطح استان هاى 
دو كشور و فعاليت شوراى تجارى ايران و روسيه است.وى با بيان اينكه كميسيون 
مشترك دو دولت در توسعه مناسبات بسيار حائز اهميت است، افزود: از ديدگاه 
من هر چه ميان دو كشور بيشتر كار شود احساس مى  كنيم پتانسيل بيشترى 
براى فعاليت وجود دارد.وى همچنين در زمينه ارتباطات مستقيم بين استانى 
گفت: عقد قرارداد خواهرخواندگى ميان اصفهان و سن پترزبورگ اولين اقدام 

در اين زمينه است.

دبير ستاد اقتصادى پسا تحريم بخش خصوصى به تشريح مهم ترين اولويت هاى 
اين ستاد پرداخت و گفت: سرمايه گذارى خارجى از اولويت هاى اصلى اقتصاد 

كشور است اما اكنون زمان براى تحقق سرمايه گذارى خارجى زود است.
ــاتحريم چند كميسيون  ــتاد اقتصادى پس ابراهيم بهادرانى اظهار كرد: در س
مختلف تشكيل شده و در بخش هاى مختلف براى اقتصاد پساتحريم اقداماتى 

در حال انجام است.
ــه آن توجه دارد  ــا تحريم ب ــتاد اقتصاد پس وى افزود: اصلى ترين هدفى كه س
شناسايى هيات هاى تجارى و رفع موانع براى رفت و آمد اين هيات هاست. در 
ــيار فعال بوده است و از  اين زمينه كميسيون سرمايه گذارى اتاق بازرگانى بس
ــد و در جلسات ستاد شركت كردند  سازمان سرمايه گذارى خارجى دعوت ش
و اعضاى ستاد پسا تحريم هم مشكالتى را كه براى سرمايه گذارى وجود دارد 

را مطرح كردند.
ــتاد پساتحريم به دنبال اين  دبير سابق اتاق بازرگانى تهران ادامه داد: ما در س
ــت را دسته بندى  ــواالتى كه در ذهن مذاكره كنندگان خارجى اس هستيم س
ــواالت جواب بدهيم. همچنين ديگر كميسيون هاى اتاق در  كنيم و به اين س
حال بررسى و مطالعه هستند تا از مواهب دوران پسا تحريم بهره الزم را ببريم 
و برخى از مقرراتى كه ايراداتى دارد تلطيف شود. از سوى ديگر ستاد اقتصادى 
ــا تحريم، هيات هاى تجارى خارجى را براى روابط تجارى و سرمايه گذارى  پس

اولويت بندى خواهد كرد.
ــرمايه گذارى خارجى پس از  ــرايط براى س ــخ اينكه چقدر ش بهادرانى در پاس
ــت؟ گفت:  تحقق  ــور فراهم شده اس ــفر هيات هاى تجارى مختلف در كش س
ــت، چرا كه هنوز تحريم ها برداشته نشده  سرمايه گذارى خارجى فعال زود اس
ــاس آن بايد سرمايه گذارى  ــده كه بر اس است. خط مشى در كشور تعيين ش
مستقيم خارجى در اولويت قرار گيرد كه البته اين سياست به معنى رد كردن 

ساير سرمايه گذارى ها نيست.

ــه  اتحادي ــس  ريي
ــاره  ــى درب لوازم خانگ
ــات وام خريد كاال  جزيي

توضيح داد.
ــور  طحان پ ــد  محم
ــرايط پرداخت  درباره ش
ــار  ــد كاال اظه وام خري
ــت: «گفته  شده كه  داش
كارت هاى اعتبارى هفته 

آينده صادر مى شود.»
ــان اين كه ما  ــا بي وى ب

ــش كه مشخص است  ــخ به اين پرس ــتيم، در پاس منتظر صدور كارت ها هس
ــتگى به  ــزود: «همه اين ها بس ــود؟ اف ــداد كارت اعتبارى صادر مى ش چه تع
بانك مركزى دارد و اين كه چه تعداد متقاضى دريافت اين وام باشند.» رييس 
اتحاديه لوازم خانگى در پاسخ اين پرسش كه برخى از منابع خبرى اعالم كرده اند 
ــد وام كاال بگيرند، توضيح داد: «ما  كه احتماال حداكثر 350 هزار نفر مى توانن

اميدواريم اين تعداد متقاضى وجود داشته و وام پرداخت شود.» 
ــتقبال مردم از اين  ــيم و ببينيم اس طحان پور تصريح كرد: «ما بايد منتظر باش
ــه در خصوص خريد  ــتقبالى ك وام چگونه خواهد بود، اما من فكر نمى كنم اس
ــتقبال در رابطه با وام خريد كاال به آن حد  ــت، اس خودرو اقساطى وجود داش
وجود نداشته باشد.» وى درباره وضعيت بازار لوازم خانگى عنوان كرد: «در حال 
حاضر وضعيت بازار لوازم خانگى مانند بازارهاى ديگر است و مردم فقط به اندازه 
ــان كاال مى خرند.» رييس اتحاديه لوازم خانگى متذكر شد: «هم اكنون  نيازش
هيچ كس كاال انبار نمى كند و هيچ  مازاد بر نياز كاال نمى خرد، زيرا پول ارزش پيدا 

كرده است.»

سال آينده چهار ميليارد شىء 
به اينترنت وصل مى شوند

اصفهان و سن پترزبورگ 
خواهرخوانده مى شوند

هنوز شرايط براى سرمايه گذارى 
خارجى مهيا نيست

جـزيياتى تـازه دربـاره
 وام خـريد كـاال

خبر

 رييس كل بانك مركزى با تشريح برخى اهداف و اولويت ها در مناسبات 
خارجى بانك ها گفت: ايران با 27 بانك آلمانى روابط كارى دارد.

ــذارى هاى  ــرمايه گ ــك همايش پيرامون س ــيف كه در ي ولى اهللا س
بين المللى در ايران، در شهر فرانكفورت آلمان سخن مى گفت، تاكيد 
ــور به  ــت نظام بانكى كش كرد: تمركز بانك مركزى ايران روى بازگش
بازارهاى مالى جهانى است و در اين زمينه، به همكارى ميان بانك هاى 

ايرانى و اروپايى، توجهى ويژه خواهد شد.
ــد دارد در دوران  ــت: تهران قص ــزى اظهارداش رييس كل بانك مرك
پساتحريم، همكارى هاى بانكى خود را در سطح بين المللى گسترش 
ــدت ميان ايران  ــيف افزود: باور داريم كه تنها روابط كوتاه م دهد. س
ــتن يك چشم انداز  ــركاى بين المللى سودمند نخواهد بود و داش و ش

بلندمدت براى سرمايه گذارى در بخش بانكى ايران ضرورى است.
ــته اى ميان ايران و 1+5، ميان شركت هاى  ــيف گفت: توافق هس س
بين المللى كه خواهان سرمايه گذارى در ايران هستند، فضايى مثبت 
ــويق ثبات مالى، پايدارى و  ــت. وى از ورود به بازار، تش ايجاد كرده اس
پشتيبانى از سرمايه گذاران به عنوان تعهد بانك مركزى ايران ياد كرد.
وى خاطرنشان كرد: سرمايه گذاران خارجى فعال مى توانند 100 درصد 
ــهام بانك ها در مناطق آزاد و 40 درصد از سهام بانك ها در ديگر  از س
مناطق ايران را در تملك داشته باشند و ايران قصد دارد همكارى براى 

تاسيس بانك هاى مشترك و فرامرزى را افزايش دهد.
ــان ايران و 27 بانك  رييس بانك مركزى همچنين از روابط بانكى مي
آلمانى خبر داد و با اشاره به طرح هاى مالى در كشورمان، گفت: بانك 
ــت هاى  مركزى ايران اصالحاتى را براى ثبات مالى، كارآمدى سياس

پولى و تخصيص موثر منابع در بخش بانكى آغاز كرده است.
سيف با يادآورى كاهش تورم از 40 درصد به 13 درصد در ايران، افزود: 
دولت متعهد به سياست هاى مالى و پولى منظم تر و شفاف تر است تا 
به رشد اقتصاد و كنترل تورم كمك شود. وى با بيان اينكه دولت تورم 
ــترى بر بازار حاكم  ــى نيز كمتر خواهد كرد تا ثبات بيش را از رقم كنون
شود، گفت: با اجراى برنامه اى پنج ساله، اقتصاد ايران توان رشد ساالنه

 هشت درصد را خواهد داشت.

بازگشت بانك هاى ايرانى به بازارجهانى؛

همكارى 27بانك آلمانى باايران

سفير ايران در پاريس:
ايران مى تواند شريكى مطمئن براى شركت هاى فرانسوى باشد

خبر

ــندگان اتومبيل تهران، از شرايط جديد  رييس سابق اتحاديه فروش
براى واردات خودرو خبر داد.

ــين اردوخانى درباره وضعيت واردات خودرو اظهار داشت، «تا  حس
ــت، فقط  آن جايى كه خبر دارم، با مصوبه اى كه مجلس خواهد داش
كسانى مى توانند براى واردات خودرو ثبت سفارش كنند كه تعميرگاه 

و خدمات پس از فروش داشته باشند».
وى با بيان اين كه اليحه ضوابط جديد خودروهاى وارداتى در مجلس 
ــده،  ــت، افزود: «اين موضوع هنوز تصويب نش ــى اس در حال بررس
ــال 95 مصوب  ــود و به نظر من قبل از س اما به زودى تصويب مى ش
ــندگان اتومبيل تهران عنوان  مى شود». رييس سابق اتحاديه فروش
كرد: «براساس اين سياست، كسانى كه مى خواهند خودرو وارد كنند، 
بايد حتما مكان هايى براى خدمات پس از فروش معرفى كنند؛ وگرنه 

نمى توانند ثبت سفارش كنند.»
اردوخانى متذكر شد: «از سوى ديگر، كسانى كه به صورت شخصى 

خودرو وارد مى كنند، بايد حتما تعميرگاه داشته باشند».
ــتگاه  ــل براى هر 700 دس ــق عرف بين المل ــان اين كه طب وى با بي
ــود، بايد يك تعميرگاه وجود داشته  خودرويى كه وارد كشور مى ش
باشد، گفت: «به عبارتى، وقتى شما براى 7 هزار دستگاه ثبت سفارش 

كنيد، بايد 10 تعميرگاه داشته باشيد.»
رييس سابق اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران در رابطه با قيمت 
خودرو و تاثير نوسان نرخ ارز در بازار خودروهاى وارداتى نيز عنوان 
ــراى افزايش قيمت  ــاى وارداتى جايى ب كرد: «ديگر براى خودروه
ــزود: «در حال حاضر اگر  ــت.» اردوخانى با ذكر مثالى اف نمانده اس
ــپورتيج را 160 ميليون تومان مى فروشد، اين  ــركت، خودرو اس ش
خودرو در بازار 153 ميليون تومان قيمت دارد. يعنى حدود 7 ميليون 

تومان ارزان تر شركت است.»
ــخاص و  ــت كه اش ــان خودروهايى اس ــه داد: «اين ها هم وى ادام

شركت هاى وارداتى وارد كرده اند.»
رييس سابق اتحاديه فروشندگان اتومبيل تهران خاطرنشان كرد: «ما 
حتى به نظر من بايد منتظر سقوط قيمت خودروهاى وارداتى باشيم، 
چون خريدارى در كار نيست. عرضه زياد است، اما تقاضا كم، بنابراين 

قيمت ها افت خواهد كرد.»

جزييات ضوابط جديد واردات خودرو 

وزير كار مطرح كرد؛

پـاسخ مـردم دربـاره رضـايت از دستمـزد
 دولت مجرى اشتغال نيست؟
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عكس روز 

دريچه خبر

ــيون هاى سازمان  رييس مركز امور بين الملل و كنوانس
ــرات اقليمى و  ــا تاكيد   بر تغيي ــت ب حفاظت محيط زيس
ــل ايجاد   اين  ــت: يكى از عوام ــور گف افزايش د  ما د  ر كش
تغييرات، گازهاى گلخانه اى است و نيروگاه هاى توليد   برق 
نقش مهمى د  ر توليد   اين گاز ها د  ارند  . د  ر اين بين هرچند   
ايران عضو كنوانسيون تغييرات آب و هوايى است، اما هنوز 
اقد  ام موثرى د  ر خصوص كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى 
ند  اشته و د  ماى هواى كشورمان تا75/1 د  رجه سلسيوس 
افزايش يافته است.به گفته شفيع پور، د  ر صورت اد  امه اين 
ــال 2070 ميالد  ى، خليج فارس كامال خالى از  روند   تا س
سكنه شد  ه و بسيارى از مناطق كشور د  چار خشكسالى، 
ــاورزى  طوفان هاى گرد   و غبار و كمبود   منابع آبى و كش

خواهد   شد  .
 وي گفت: براساس آخرين اند  ازه گيرى ها ساالنه 6د  رصد   
ــيلى  ــوخت هاى فس ــتفاد  ه از س گازهاى گلخانه اى و اس

افزايش مى يابد  . 
ــت آمد  ه  ــاس د  اد  ه هاى به د  س ــفيع پور، بر اس به گفته ش
ــاالنه 6د  رصد   توليد   گازهاى  ــت كه س مشخص شد  ه اس
گلخانه اى و مصرف سوخت هاى فسيلى د  ر جهان افزايش 
مى يابد  . د  ر ايران، نيروگاه هاى توليد   برق بيشترين سهم 
يعنى تا 26 د  رصد   د  ر انتشار اين گاز نقش د  ارند   و د  ر بين 
ــورهاى جهان، ايران از جمله كشورهايى است  تمام كش
ــش گازهاى  ــى د  ر زمينه كاه ــيار ضعيف كه عملكرد   بس
گلخانه اى د  اشته است. اين د  ر حالى است كه د  ر كل جهان 
توليد   انرژى تنها 35 د  رصد   د  ر انتشار گازهاى گلخانه اى 
موثر است. شفيع پور، بر اين باور است كه د  ر ايران 71 هزار 
ــراى توليد   برق  ــد  ه نيروگاهى ب مگاوات ظرفيت نصب ش
ــگاوات از انرژى هاى  ــا د  ر مقابل تنها نيم م وجود   د  ارد   ام
ــون كه  ــن اكن ــود  . بنابراي ــتفاد  ه مى ش ــر اس تجد  يد  پذي
ــتيم  ــعه هس ــم توس ــه شش ــن برنام ــال تد  وي د  ر ح
ــعه اى و  ــترهاى الزم توس ــا بس ــت ت ــبى اس زمان مناس
ــور د  اشته باشيم،  برنامه ريزى را د  ر اين خصوص د  ر كش
زيرا ايران اكنون د  ر رتبه هفتم تا نهم توليد   كنند  ه گازهاى 
ــران با افزايش  ــه گفته او اي ــت. ب گلخانه اى د  ر جهان اس
ــيوس مواجه بود  ه  ــه سلس ــد  ود   1/75 د  رج د  مايى د  ر ح
ــى كه مجله nature منتشر كرد  ه،  ــاس گزارش و بر اس
خليج فارس تا سال 2070 به حد  ى افزايش د  ما د  ارد   كه 
ــكونت د  ر آن وجود   نخواهد   د  اشت. اكنون  د  يگرامكان س
منابع آبى د  ر كشور ما شد  يد  ا تحت تاثير گرما قرار گرفته 
ــن چند   هفته  ــاس د  اد  ه هاى وزارت نيرو كه همي و بر اس
ــران اكنون تنها  ــد  ، منابع آبى تجد  يد  پذير اي ــر ش منتش

88/773 ميليارد   مترمكعب است.

افزايـش 20 د  رجـه اي د  مـاي زميـن و نابـود  ي 
حيات بشر 

ــازمان حفاظت از محيط زيست  ــتيار ويژه رييس س د  س
ــن تاثير گازهاى گلخانه اى  د  ر اد  امه تاكيد   كرد  : د  ر اين بي
ــره زمين را  ــى و افزايش د  ماى ك ــرات آب و هواي برتغيي
ــن علت بود   كه  ــايد   به همي ــوان ناد  يد  ه گرفت و ش نمى ت
ــال ها پيش  ــور ها، س ــاس گزارش هاى علمى كش بر اس
ــيونى با نام اختصارى (INC) تشكيل و قرار شد    كنوانس
ــد   گاز ها گلخانه اى  ــر و تولي ارتباط بين نحوه زند  گى بش
ــود   از  ــالش د  اد  ه هاى موج ــن ت ــد  . د  ر اي ــى كن را بررس
ــى و د  ر  ــنجش بود   بررس ــال هزار ميالد  ى كه قابل س س
ــيد   كربن د  ر آن زمان  ــان د  اد   كه عد  د   د  ى اكس نتيجه نش
ــد   كه  ــا 280 (ppm) بود   و اين نتيجه حاصل ش 270 ت
ــاى گلخانه اى د  ر  ــانات زياد  ى د  ر زمينه توليد   گازه نوس
ــته اما بعد   از انقالب  ــال هاى متماد  ى وجود   د  اش طى س
ــت؛  ــته اس ــير نزولى د  اش ــد   اين گاز ها س ــى تولي صنعت
ــوخت هاى فسيلى  چراكه د  ر اين د  وره روى آورد  ن به س
ــعه اقتصاد  ى د  ر د  ستور كار د  ولت ها  و توجه صرف به توس

قرار گرفته است. 
ــه تغيير  ــر ب ــاز بش ــن ني ــه د  اد  : همچني ــفيع پور اد  ام ش
ــر افزايش  ــع بى رويه د  رختان ب ــرى و د  ر پى آن قط كارب
ــيار  ــال هاى متماد  ى تاثير بس ــيد   كربن طى س د  ى اكس
ــى و كاهش  ــرات د  ماي ــت. د  ر   نهايت با تغيي ــته اس د  اش

ــد  ارهايى د  ر اين خصوص  ــى هش ضخامت يخ هاى قطب
ــى  ــرات اقليم ــى تغيي ــات بين د  ولت ــد  ه و هي د  اد  ه ش
ــه اين روند    ــت د  ر صورتى ك ــرد  ه اس (IPCC) اعالم ك
ــد   تا قبل از پايان قرن 21، حيات بشر  ــته باش اد  امه د  اش
ــرا آن قد  ر غلظت  ــيد  ، زي روى زمين به پايان خواهد   رس
د  ى اكسيد   كربن د  ر جهان باال خواهد   رفت كه به افزايش 
ــود   و به دنبال آن بارند  گى ها  5 د  رجه اى د  ما منجر مى ش
ــد  ه و  ــاورزى محد  ود   تر ش كاهش يافته و محصوالت كش
انواع نزاع ها و مهاجرت ها را به وجود   مى آورد  . با وجود   اين 
شرايط اين هيات هشد  ار د  اد  ه است كه د  ر صورت اد  امه اين 
روند  ، ممكن است د  ماى كره زمين به 20 د  رجه نيز برسد   
و بنابراين با پد  يد  ه «گرمايش زمينى» مواجه خواهيم شد   

كه حيات بشر را به پايان مى رساند  .
تـا سـال 1404 ايـران بـه وارد  كننـد  ه انـرژى 

تبد  يل مى شود  
ــى، رييس مركز  ــى اصغر رجب ــت، عل د  ر اد  امه اين نشس
ــت نيز  ــازمان محيط زيس ــرات اقليم س ملى هوا و تغيي
ــور و تغييرات اقليمى  بر بحران هاى زيست محيطى كش
ــى كه مصرف انرژى  موجود   تاكيد   كرد   و افزود  : د  ر صورت
ــد  ت و منوال اد  امه يابد  ، بر اساس  د  ر كشور ما با همين ش
ــازى انرژى، تا سال 1404  گزارش هاى سازمان بهينه س
ــد  ه انرژى به وارد    ــاى توليد   كنند  ه و صاد  ركنن ايران به ج

كنند  ه آن تبد  يل خواهد   شد  .

ــر را براى تعيين  ــباتى دقيق ت محققان در مطالعه اى جديد محاس
ــاله به رودخانه آمازون  ميزان گرد و خاك سرشار از فسفر كه هر س

مى رسد به انجام رساندند.
ــاله در مجموع حدود  ــگران به اين نتيجه رسيدند كه هر س پژوهش
ــفر يا بدون آن)  30 ميليون تن از خاك صحراى بزرگ آفريقا (با فس

از اقيانوس اطلس عبور كرده و خاك آمازون را حاصلخير مى سازد.
ــاله 22 هزار تن خاك غنى از فسفر  ــبه، هر س ــاس اين محاس بر اس
ــاز هم نمى تواند  ــود. البته اين ميزان ب وارد رودخانه آمازون مى ش
ــى از بارندگى و نيز طغيان رودخانه آمازون را جبران  فرسايش ناش

كند.
ــى اين گسترده از  ــت كه مطالعه اى به بررس ــتين بار اس اين نخس
جابه جايى خاك در زمين مى پردازد. بررسى ها نشان مى دهد حوزه 
رود آمازون براى ترميم صدمات ناشى از فرسايش به خاك صحراى 

بزرگ آفريقا نياز دارد.
ــان  ــر روى خاك صحراى بزرگ آفريقا نش مطالعه صورت گرفته ب
ــه داراى حجم  ــكيده اى در اين منطق ــه خش ــتر درياچ داد كه بس
ــفر است. در اين  ــار از فس ــيار زيادى از باكترى هاى مرده سرش بس
ــا براى  ــواره تحقيقاتى CALIPSO ناس ــه از اطالعات ماه مطالع
ــرد وغبار از  ــاز درباره حركت گ ــت آوردن اطالعات مورد ني به دس
ــتفاده  ــال هاى 2007 تا 2013 اس اين ناحيه به آمازون در بين س

شد.
ــه جايى گرد و خاك  طبق اعالم اين محققان، اين بزرگ ترين جاب
ــمار مى رود. به اين ترتيب مشخص شد كه كمترين  در زمين به ش
ــال 2011 و بيشترين نيز در سال 2007  حجم از گرد و خاك در س

جابه جا شده بود.
دانشمندان بر اين باورند كه دليل اين تغييرات به خاطر بارش هاى 
صورت گرفته در صحراى بزرگ آفريقا است. هر قدر بارندگى كمترى 

در ميان باشد، گرد و خاك بيشترى جابه جا خواهد شد.

كل حجم آب هاى انباشته در دل زمين يا همان به اصطالح آب هاى زيرزمينى، 
حدود 23 ميليون كيلومتر مكعب تخمين زده شده است.

ــطح خشكى هاى  براى درك بهتر اين ميزان، مى توان فرض كرد كه كل س
زمين پوشيده از اليه اى از آب به عمق 180 متر باشد.

ــتى متخصصان كانادايى در نشريه  ــبه تازه را تيمى به سرپرس نتايج محاس
ــت. جالب اينكه مقدار كمى از اين آب  ــاينس» چاپ كرده اس « نيچر ژئوس
- يعنى فقط 6 درصد - از نوعى است كه منبعى نقد براى استفاده بشر محسوب 
مى شود. اين كسر كوچك به آب هاى زيرزمينى « نوين» معروف است: اين 
ــت چون در نزديكى سطح واقع شده و مكمل آب هاى  آب قابل استخراج اس

سطحى مثل رودها و درياچه هاست.
ــگاه ويكتوريا دراين باره گفت:  همين آب است كه  ــون» از دانش «تام گليس
ــود، يعنى در ميزانى كه قابل مقايسه با عمر  سريع تر از بقيه جايگزين مى ش
ــترين حساسيت را به  ــت. با اين حال اين آب زيرزمينى نوين بيش انسان اس
تغييرات آب و هوايى و آلودگى محيط زيست دارد. بنابراين يك منبع حياتى 

است كه بايد بهتر مديريت شود.
براى اندازه گيرى ميزان آب ذخيره شده در عمق دو كيلومترى از سطح زمين، 
ــون و تيمش حجم زيادى از داده ها را در مدل هاى كامپيوترى  دكتر گليس
ريختند. اين داده ها شامل ميزان نفوذپذيرى (تراوايى) سنگ و خاك، تخلخل 
ــتايى آب است كه ميزان نفوذ بارش به  آن و همه دانسته ها درباره سطح ايس

دل زمين را نشان مى دهد.
ــه اى از هزاران مورد  ــده، مجموع كليد تعيين قدمت اين آب هاى ذخيره ش
ــت. تريتيوم يك نوع  ــوم (يك ايزوتوپ اتم هيدروژن) اس اندازه گيرى تريتي
اتم پرتوزا (راديواكتيو)  هيدروژن است كه ميزان آن در اتمسفر 50 سال قبل 
ــدت افزايش يافت. بنابرين مى توان  در نتيجه آزمايش بمب هاى اتمى به ش
ــال  ــايى همه آب بارانى كه طى اين 50 س از آن به عنوان راهى براى شناس

به زير زمين راه يافته استفاده كرد.
دكتر گليسون مى گويد: آب هاى زيرزمينى در برخى نقاط بسيار عميق و در 
برخى جاها كم عمق هستند. در بسيارى مكان ها هم كيفيت اين آب پايين 
است. گاه مى تواند از آب اقيانوس هم شورتر باشد و مقدار زيادى فلز و ساير 
مواد شيميايى در آن حل شده و در نتيجه بايد پيش از استفاده براى نوشيدن 

يا مصارف كشاورزى تصفيه شود.
اين وضع بر اهميت ذخاير نوين و مديريت آن به شكلى قابل دوام، مى افزايد. 
ــان مى دهد كه توزيع اين منابع در اطراف جهان تا چه اندازه  اين مطالعه نش

ناهمگون است.
دكتر گليسون گفت كه گام بعدى تالش براى سنجش سرعت تخليه بعضى 

از اين ذخاير آبى خواهد بود.
«يينگ فن» از دانشگاه «راتگرز» آمريكا هم در نيچر ژئوساينس نوشت كه 
اميدواريم اين تصوير جهانى از ميزان آب هاى زيرزمينى باعث افزايش آگاهى 
نسبت به اين مساله شود كه اين ذخاير جوان آب - آب هايى كه در مقابل تغيير 

زيست محيطى مثل آلودگى آسيب پذيرترند - پايان پذير هستند.

پژوهش محققان نشان مى دهد؛

نقش صحراى آفريقا در حاصلخيزى 
جنگل هاى آمازون

حجم آب هاى زيرزمينى جهان 
اندازه گيرى شد

ــور آب،  ــاورزى در ام ــاد كش ــر جه ــاون وزي مع
ــته بالغ بر  ــت: در دولت گذش ــع گف خاك و صناي
ــد و  ــاز احداث ش ــاه غيرمج ــزار حلقه چ 300 ه
از سوى ديگر نيز بدون نظارت، چندين برابر مجوز 
ــد و ميليارد ها  ــت ش ــاى مجاز آب برداش از چاه ه
ــق هدر رفت كه مى توان  مترمكعب آب از اين طري
از آن به خيانتى بزرگ و «غارت منابع آبى كشور»

نام برد.
ــال 1384 تا سال  على مراد اكبرى اظهار كرد: از س
1392 براساس اطالعات و آمار از سازمان بازرسى 
كل كشور 300 هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور 
ــد، در حالى كه از ابتداى انقالب تا سال  احداث ش
ــزار حلقه چاه غيرمجاز احداث  1384 تنها 100 ه
شده بود كه سبب شد ميليارد ها مترمكعب برداشت 
غيرمجاز و بيش از حد آب از سفره هاى زيرزمينى 
صورت بگيرد و خيانتى بزرگ كه همان غارت منابع 

آبى است، انجام شود.
ــاورزى و وزارت نيرو  ــزود: وزارت جهاد كش وى اف
مصمم  هستند در شرايط كنونى در راستاى حفظ 
و تعادل آب سفره هاى زيرزمينى برنامه و عمليات 

ــه مى توان  ــام دهند ك ــن زمينه انج مدونى در اي
ــاز و كنترل  ــاى غيرمج ــدود كردن چاه ه به مس
برداشت از چاه هاى مجاز به اندازه تعيين شده اشاره 

كرد.
نصف چاه هاى آب غير مجازند

ــور آب،  ــاورزى در ام ــاد كش ــر جه ــاون وزي مع
ــال حاضر حدود  ــه داد: در ح ــاك و صنايع ادام خ
800 هزار حلقه چاه وجود دارد كه 400 هزار حلقه 
ــاالنه بالغ بر  ــت و س آن مجاز و مابقى غيرمجاز اس
ــق چاه هاى  ــب آب از طري ــارد مترمكع 20 ميلي
غيرمجاز و برداشت هاى غيرمجاز از چاه هاى مجاز، 
ــفره هاى زيرزمينى به  غارت مى شود كه سطح س

همين ميزان نيز كاهش پيدا مى كند.
ــيارى از  ــت در بس ــت: فرونشس ــرى گف اكب
ــت  ــاهد اين مدعاس ــز ش ــور ني ــت هاى كش دش
ــود دارد و  ــور وج كه هم اكنون بحران آب در كش
ــور و آب شرب شهرهاى كالن  زيرساخت هاى كش
ــورت مديريت  ــت كه در ص ــه مخاطره افتاده اس ب
ــه دنبال  ــت محيطى نيز ب ــدن آن فجايع زيس نش

خواهد داشت.

به جاى سدسـازى، مصـرف آب را مديريت 
كنيم

وى با تاكيد بر اين كه برداشت هاى اضافى غيرمجاز 
ــريع تر متوقف  ــور بايد هرچه س از منابع آبى كش
ــرمايه گذارى هايى كه  ــول س ــود، اظهار كرد: پ ش
ــازى انجام  ــى مانند سدس ــاى مختلف در بخش ه
ــور  ــت مصرف آب در كش ــود بايد به مديري مى ش
ــاورزى و نيرو  ــاد كش ــا وزارت جه ــود ت منتقل ش
ــد قوه  ــتگاه هايى مانن ــكارى دس ــا هم ــد ب بتوانن
ــتگاه هاى اجرايى  ــوه مقننه و ديگر دس قضاييه، ق
ــى را مديريت  ــه منابع آب ــى در زمين بحران كنون

كنند.
ــور آب، خاك  ــاورزى در ام معاون وزير جهاد كش
ــران آب را  ــرد: بايد معضل بح و صنايع تصريح ك
ــره ورى و كارايى آب  ــش به حل كنيم كه با افزاي
ــانات اقليمى  ــه در رابطه با نوس ــى ك از بحران هاي
ــيل  ــور كنيم و اين پتانس ــم، عب ــش رو داري در پي
ــرط همكارى  ــه ش ــه ب ــود دارد ك ــور وج در كش
ــور انجام  ــتگاه هاى متولى در كش ــارى دس و همي

مى شود.

گـازهاي گلخـانه اي، خليج فـارس را خالي از سكنه مي كند  

معاون وزير كشاورزى 
اعالم كرد ؛

خيانتى
 بزرگ به نام 
«غارت آب» 

دريچه
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دریچه

رزاقي يکي از کارشناسان مس��ائل اجتماعي اعتقاد دارد، يکي از داليل 
اعتياد به شبکه هاي اجتماعي در زوجين، احساس کمبودهاي ارتباطي 
بين آنهاست، ولي گاهي هيچ کمبودي نبوده و به عبارتي شيطان در آنها 

نفوذ کرده است.
 گس��ترش اعتياد به ش��بکه هاي اجتماعي و بروز خيانت در بين برخي 
زوجين، رواب��ط عاطفي را در جامع��ه دچار اختالل کرده اس��ت. و صفا، 
نورانيت و جاذبه هاي درستي که بايد وجود داشته تا زوجين بار مسووليت 
خانواده را بر دوش کش��ند، در قتلگاه اين ميدان ها به س��الخي کشيده 

شده است.
يکي از کارشناس��ان مسائل اجتماعي با اش��اره به کاريکاتوري از کشتي 
تايتانيک مي گويد، اين کاريکاتور نشان مي دهد، افرادي که در حال غرق 
شدن بودند، با گوش��ي هاي همراه خود عکس مي گرفتند. در ذيل اين 
 کاريکاتور تلخ، به التين نوشته ش��ده اگر تايتانيک در سال 2015 غرق 
مي شد، چه اتفاقي مي افتاد؟ اين نشان دهنده اين موضوع است که انسان 

در ابزار و وسايل، غرق شده است.
 وي افزود: يک��ي از عوارض غرق ش��دن و اعتياد اين اس��ت ک��ه ما را به 

معرکه اي به نام تجربه جاذبه هاي حرام و ويرانگر مي کشاند.
رزاقي با بيان اين که يکي از پايه هاي اين محيط ها، جذابيت هاي ظاهري 
و چشم نواز است، اظهار کرد: در اين گونه شبکه ها، خود   به خود ارتباطات 
برقرار مي شود و چون بر پايه وهم و هيجان است، طرفين به تبادل عواطف 
روي مي آورند و ديگر همسرشان را که ماه ها يا سال ها در کنارشان زندگي 
مي کرده را درک نمي کنند،  بنابراي��ن به پنهان کاري و خيانت روي مي 
آورد.اين کارشناس مسائل اجتماعي با اشاره به راهکار جلوگيري از اين 

فاجعه، تصريح کرد: اصولي براي جلوگيري از اين قضيه وجود دارد که دو 
اصل آن، گريز ناپذير و ضروري است که در صورت تخطي از هر يک، آسيب 
وارد خواهد ش��د. اول اين که بدون هدف وارد عرصه شبکه هاي مجازي 
نشويم، چرا که بدون هدف وارد شدن،مثل اين است که شخصي خود را 

در دريا پرتاب کرده، بدون اينکه شنا کند.
وي با بيان اينکه بايد خودمان را در برابر اين عرصه از تکنولوژي واکسينه 
کنيم، تصريح کرد: اصل مهم ديگر در اس��تفاده از ش��بکه هاي مجازي، 
زمان بندي است، چون زمان مند کردن حضور در اين شبکه ها، مي تواند 

بسياري از آفت ها و آسيب ها را مديريت کند.
وي با اش��اره به علل اينکه برخي زن و ش��وهر ها به اين سمت مي روند، 
خاطرنش��ان کرد: يکي از داليل آن، احس��اس کمبودهاي ارتباطي بين 
زوجين و ديگری هم ش��يطنت ها و خألهاي موجود اس��ت. البته گاهي 
ممکن اس��ت طرف مقابل هيچ کمبودي نداشته باش��د، ولي به تعبيري 

شيطان در او نفوذ کرده است.
اين کارشناس با بيان اينکه زن و شوهرها بايد نقش هاي خود را پررنگ 
کنند، اظهار کرد: يک کار مهم، اثبات است. به عبارتي زن و شوهري که با 
هم حرف زده، مسافرت رفته و از هم خاطره دارند، خأل کمتري دارند تا با 

وارد شدن به محيط هاي مجازي بخواهند آنها را پر کنند.
رزاقي افزود: شاد کردن و ابراز صحيح احساس عالقه به يکديگر از اقدامات 
اثباتي اس��ت که خود به خود باعث مي شود تا کس��ي نتواند با پيام ها يا 

شکلک هاي موجود در اين شبکه ها، باعث عقده گشايي شود.
وي در پايان گفت: اگر روابط زوجين صحيح و فضاي زالل بين آنها حاکم 

باشد، بدون ترديد به سمت اين فضاها نخواهند رفت.

زماني که نگران و خشمگين هستيم ممکن است صداي درون مان 
حقيقت را به ما نگويد،  اين صدا مي تواند به نام هاي ديگري ما را صدا 

بزند حتي ما را سرزنش کرده و به ما دروغ بگويد!
همه افراد در درون خود صداهاي مثبت، مطمئن و ناراحت را تجربه 
مي کنند، صداي مثبت در طي خوشحالي ايجاد مي شود، با صداي 
مطمئن مي توان دس��ت به کارهاي تازه زد و صداي ناراحت، فرد را 

مي ترساند و حال او را بدتر مي کند.
گاهي افکار به ما درباره خودمان و ديگران چيزهايي مي گويد مثاًل 
اين که آيا ما افراد موفقي هستيم يا خير يا اينکه ديگران نمي خواهند 
با ما رابطه دوس��تانه اي برقرار کنند. حتي ممکن اس��ت افکار به ما 

بگويد که فردا قرار است چه اتفاقي بيفتد.
برخي افکار ممکن است حقيقي باشند اما بقيه آنها مطمئناً حقيقي 
نيستند، آموختن اينکه افکار خود را درک کنيم و صداي درونمان 
را آموزش دهيم به ما احساس نيرومندي و اعتماد به نفس مي دهد، 
همچنين موجب مي شود مراحل دشوار زندگي را ماهرانه پشت سر 

بگذاريم.
به طور معمول صداي درون ما به ش��کلي آرام و زيبا پچ پچ مي کند 
فقط زمان هايي که ناراحت باشيم افکارمان بيشتر هيجاني مي شود 

و مسائل را از آن چه هست بدتر نشان مي دهد.
زمان هايي که خوش��حال، برانگيخته يا خشنود هستيم پيام هايي 
را به خود مي دهيم که به طور معمول مثبت هس��تند، هر زمان که 
احس��اس خوبي داريم و در موقعيت خوبي ق��رار گرفته ايم صداي 
درون مان حرف هايي را که دوست داريم درباره خودمان گفته شود 

يا تعريف هايي را که ديگران از ما کرده اند به يادمان مي آورد.
اين افکار به ما اطمينان مي دهد که ما مي توانيم به کارهاي تازه دست 
بزنيم همچنين کمک مي کند تا حال خوبي داشته باشيم و با اعتماد 
به نفس کارهاي مان را انجام دهيم و زمان��ي که به خاطر موضوع يا 
اتفاقي غمگين و نااميد هستيم ممکن است افکارمان کمي از کنترل 

خارج شود و شايد حتي حال ما را بدتر کند.
وقت��ي ناراح��ت هس��تيم ممکن اس��ت افکارم��ان منفي ش��ود و 

ترس هاي مان بيشتر از آن چه هست خود را نشان دهد.

 رييس دادگاه های عمومی و انقالب ته��ران در مورد افزايش طالق 
توافقی و برخورد با متخلفان و دالالنی که با تبليغات وارد می شوند 
گفت: مردم بايد کمک کنند و کسانی که اين دالل ها را می شناسند، 

معرفی کنند.
عباس پوريانی در حاش��يه همايش طب و قضا در جمع خبرنگاران 
با بيان اينکه اين همايش تخصصی اس��ت و قطعا پزش��کی قانونی 
نقش بسيار مهمی در کمک به مجموعه قضايی در راستای رسيدن 
به عدالت و حقيقت ايف��ا می کند، گفت: نقش پزش��کی قانونی در 
جامعه و حتی برای بس��ياری از مس��ووالن هنوز جا نيفتاده اس��ت 
و اين س��ازمان از اين جهت مظلوم واقع ش��ده و خروجی برگزاری 
 چنين همايش هايی به طور قطع  می تواند کمک حالی برای قضات 

باشد. 
به عنوان مثال در بحث اخذ دي��ه اختالف نظرهای زيادی در برخی 
از مسائل حقوقی بين قضات وجود دارد که ارائه نظرات تخصصی از 

سوی افراد متخصص در اين راستا کارگشاست.
رييس کل دادگاه ه��ای عمومی و انقالب تهران در م��ورد ارتباط با 
افزايش طالق توافقی و برخورد با متخلفان و دالالن گفت: مردم بايد 
کمک کرده و افرادی که اين دالل ها را می شناسند، معرفی کنند. 

خوشبختانه حفاظت اطالعات دادگستری استان تهران در اين زمينه 
فعال است و ما هم اعالم آمادگی کرده ايم و نگاه ما نسبت به دالل ها 

و کارچاق کن ها برخورد جدی است.
پوريانی ادامه داد: چنانچه در بحث طالق توافقی جلس��ات صلح و 
سازش برگزار شود 20 تا 30 درصد در پيشگيری از طالق موثر است 
و ما در اين زمينه پيشنهادی به قوه قضاييه داده ايم تا مراکز مشاوره 
ايجاد ش��ود و برنامه ريزی برای برگزاری جلسات متعددی در اين 

زمينه در دستور کار است.
وی گفت: وجود کانون های مش��اوره در قوه قضاييه قبل از اين که 
پرونده به ش��عبه ارجاع شود می تواند در پيش��گيری از طالق موثر 

باشد.

صداي درون مان 
چگونه بر ما اثر مي گذارد؟

رییس دادگاه های عمومی و انقالب تهران:
مردم، دالالن طالق را به قوه قضائیه 

معرفی کنند

حسين ذبحی در همايش ملی طب و قضا ، آمار باالی ابتالی اقشار 
خاص به مواد مخدر را نگران کننده خواند. معاون دادس��تان کل 
کشور اظهار کرد: بيش از 100 هزار معتاد کارتن خواب در کشور 
وجود دارد و بين 20 تا 25 درصد رانندگان وسايط نقليه سنگين، 

آلوده به مصرف مواد مخدر هستند.
ذبحی در تعريف روانگردان گفت: هر گونه ماده طبيعی، شيميايی، 
صعنتی با ترکيبی که استعمال آن باعث تاثير بر مغز، اعصاب و روان 
مصرف کننده ش��ده و حالت و وضعيت روانی او را تحت تاثير قرار 

دهد، روانگردان ناميده می شود.
معاون دادستان کل کش��ور با بيان تفاوت انواع مواد مخدر، گفت: 
عمده ترين تفاوت اي��ن مواد، تاثير بر مغز و روان اس��ت؛ اين مواد 
سابقه ای به قدمت بش��ريت دارد و از همان آغاز که بشر با گياهان 
و داروهای طبيعی آشنا شد و بعدها به مرور با شناخت موادی که 
می توانست بر روح و جس��م تاثير بگذارد به مقاصد مختلف مورد 

استفاده قرار گرفت.
سال 54 نخستین تاریخ جرم انگاری مواد مخدر در ایران

اين مقام قضايی با اش��اره به جلد اول کتاب شرح قانونی مبارزه با 
مواد مخدر و مقدمه جلد س��وم، اظهار کرد: مواد روانگردان مورد 
شناخت چندين هزار ساله است؛ نخستين تاريخ جرم انگاری مواد 
مخدر در سال 1354 بوده اس��ت که بر اساس آن، فروش، عرضه، 
س��اخت، حمل و نگهداری و در معرض فروش قرار دادن اين مواد 

جرم انگاری شد.
وی افزود: در س��ال های 1370 و 1377 ايران به دو کنوانس��يون 

سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد روانگردان پيوست.
ذبحی ورود مواد روانگردان و برخورد قضايی بر اساس قانون 54 را 
رويه ای عادی عنوان کرد و ادامه داد: اما در طول س��ال ها، شاهد 
ورود و توزيع مواد روانگردان متعدد و خطرناکی مانند شيشه، اکس، 

ال.اس. دی و امثال آن بوديم.
به گفته وی، ماده ای مانند شيشه و مت آمفتامين که در سال های 
بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا ش��ايع و در تبليغات آن مسايلی 
مانند الغری و افزايش ميل جنس��ی مطرح ش��ده بود، در اروپا به 

تدريج  با توجه به مشکالت آن، متروک شد.
درآمدهای چند میلیاردی از شیش�ه و تحمل زندان چند 

ماهه
معاون قضايی دادستان کل کشور با اش��اره به اينکه مافيای مواد 
مخدر با سودآوری سرشار عرضه و فروش، واردات شيشه و تبليغات 
سوء، باعث روی آوردن اقش��ار زيادی از جامعه و جايگزين شدن 
اين ماده روانگردان شده اس��ت، گفت: اين تبليغات به حدی بود 
که شيشه وارداتی از کيلويی 200 ميليون تومان بسيار قيمت آن 
کاهش يافت و با آموزش عوامل داخلی و توليد زيرزمينی اين دارو 
با پيش س��از داروهايی مانند افدرين و پزوافدرين وارداتی و بعضا 
داروهايی که در داروخان��ه ها خريداری می ش��د در کارگاه های 
زيرزمينی توليد می ش��د؛ شيش��ه هايی با ناخالصی بسيار زياد و 
مخاطرات زياد که در شبکه های توليد شيشه با درآمدهای چندين 
ميلياردی می توانستند با چند ماه زندان از جرم خالصی پيدا کنند.

ذبحی درباره روند قانونی مبارزه با اين مواد گفت: سرانجام قانونگذار 
در اصالحات قانون مبارزه با مواد مخدر در س��ال 89، شش مورد 
ماده روانگردان با اولوي��ت را در ماده 8 الحاق و مج��ازات آن را در 
 سطح موادی مانند ال.اس.دی، فلومتازپام، جی اچ دی و اکستازی

 احصا کرد.
شیش�ه های مصرفی، در ایران در افغانس�تان و پاکستان 

تولید می شود

معاون قضايی دادستان کل کشوربا بيان اينکه زمانی، ايران صادر 
کننده شيشه بود و اين ماده را به کشورهای جنوب شرق آسيا قاچاق 
می کرد، يادآور شد: تالش ها برای کنترل جرم و آسيب ها هم شدت 
يافت. در ادامه، با قانون جديد اقدام��ات عملياتی زياد اطالعاتی، 
 انتظامی و قضايی و برخ��ورد با توليدکنندگان شيش��ه و کنترل 

پيش سازها، شاهد دگرگونی شديم.
 وی ادامه داد: شيش��ه از 10 ميليون تومان در ه��ر کيلو به باالی

 100 ميليون توم��ان افزايش يافت و روند قاچاق معکوس ش��د؛ 
طوری که درحال حاض��ر اين م��اده روانگردان در افغانس��تان و 

پاکستان توليد و به ايران وارد می شود.
شیشه در صدر روانگردان مصرفی در کشور

وی اضافه کرد: قاچاق مواد پرخطرتر يکی از سياست های راهبردی 
مورد حمايت سيستم های اطالعاتی دشمن است؛ در حال حاضر 
مصرف شيشه جزء باالترين مواد مصرفی کش��ور است و در صدر 
مصرف اس��ت.ذبحی توضيح داد: مواد روانگ��ردان ترکيبی مانند 
MDI که به نام درخشش معلوم است؛ ماده خشم بنزو، بنزوفيوری، 
نمک حمام يا سعادت، آسمان وانيلی، رايش سفيد، ام.پی.اس ها، 
به طور خطرناکی در حال توليد هستند و آخرين گزارش ها نشان 
می دهد بيش از 348 قلم روانگرد وجود دارد که بسياری از اينها نيز 

جزء فهرست مواد نيست.
تبلیغ پدیده ای به نام قارچ های سمی در اینترنت

اين مقام قضايی با بيان اينکه برخی مواد روانگردان مانند قارچ های 
سمی به صورت گسترده در شبکه های مجازی و اينترنت معرفی 
می شود گفت امروز در اينترنت ديدم انواع قارچ های سمی و برخی 

کاکتوس ها و داروها که دارای آثار روانگردان هستند در اينترنت 
 معرفی و تبليغ می ش��وند و متاس��فانه برخی از اف��راد با توجه به

 روحيه شان به اين روانگردان مبتال می شوند.
معاون دادس��تان کل کش��ور گف��ت: دروغ پ��ردازی و تبليغات 
کاذب مافيای مواد باع��ث افزايش نگران کننده مصرف شيش��ه 
در کش��ور ش��ده و به مرور الگوی مصرف از س��وی مواد س��نتی 
به س��مت روانگردان ها رفته اس��ت؛ در آرايش��گاه ها، در نشست 
های خصوصی، در تبليغات ش��بکه های مجازی م��ی بينيم که 
شيش��ه برای افزايش ميل جنس��ی، ديرانزالی، الغ��ری و موارد 
مختلف که جذابيت برای خانم ها دارد، تبليغ دروغين می ش��ود. 
ذبحی در ادامه آس��يب های ف��راوان در اثر مصرف شيش��ه را در 
 کش��ور نگران کننده دانس��ت و گف��ت: فجيع تري��ن جنايت ها، 
خودکش��ی ها، بی بند و ب��اری های اخالقی، افزاي��ش اختالفات 
خانوادگی، طالق ها، قتل ها، تجاوزات جنسی در اثر مصرف مواد 
روانگردان است؛ توهمات ايجاد شده در اثر مصرف روانگردان باعث 
متالشی شدن خانواده ها می شود و والدين معتاد نقش بزرگی در 

معتاد شدن فرزندان خود دارند.
65 درصد بزهکاران در خانواده

معاون قضايی دادستان کل کشور با اشاره به اينکه در کشور با 100 
هزار معتاد کارتن خواب مواجه هس��تيم گفت: در بحث اخير نيز 
فروش کودکان توسط معتادان مطرح شده است و حدود 45 درصد 

زندانيان در ارتباط با مواد مخدر و روانگردان هستند.
معاون دادستان کل کشور خواستار اطالع رسانی، آموزش عمومی و 
افزايش آگاهی های عمومی درباره اين مواد شد و ادامه داد: باورهای 

غلط درباره اين مواد و همچنين اين تصورات کاذب، با واقع گويی 
و اطالع رسانی درست بايد از بين برود. وی تصويب هر چه سريع تر 
فهرست جديد مواد مخدر را يکی از راهکارها برشمرد و افزود: بعد 
از اصالح قانون در س��ال 89، به موجب تبصره ماده 45 اين قانون، 
تصويب فهرست های مواد مخدر انجام شد اما با وجود گذشت پنج 
سال از تاريخ قانون و پيگيری های متعدد و مکرر، هنوز قانونگذار 
فهرست مواد جديد را تصويب نکرده است و با خالءهای زياد در اين 
خصوص مواجه هستيم.ذبحی با ارائه پيشنهادهايی درباره تغيير  در 
قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: ضرورت حذف عبارت صنعتی غير 
دارويی از پسوند مواد روانگردان مورد تاکيدقرارداد، اين قيد صنعتی 
غيردارويی ضايعات��ی را در مبارزه ايجاد ک��رد چون مواد صنعتی 
غيردارويی باعث می ش��ود تمام مواد سنتی دارويی مشمول مواد 
مخدر قرار نگيرد. اين مقام قضايی تصريح کرد: در جلسه پيشين 
مصلحت نظام تاکيد کردم اوال با توجه به اينکه از مکاتبه فرمانده 
نيروی انتظامی به عنوان دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 
89 که در محضر مقام معظم رهبری در سه مورد از جمله همين 
 عبارت، درخواست کردند و ايشان دس��تور تغيير قانون را دادند، 
پنج سال گذشته است و جلسات متعدد تشکيل شد؛ اما هنوز اين 

انتظار اجرايی نشده است.
صدور نسخه ها و توزیع داروها الکترونیکی شود

معاون دادستان کل کشور س��پس به راهکارهای قانونی مبارزه با 
اين مواد پرداخت و ادامه داد: لزوم الکترونيکی کردن صدور نسخه 
و توزيع داروها، ضمن افزايش نظارت و کنترل در مراکز توليد يک 
ضرورت مهم است؛همچنين کنترل و شناسايی به روز انواع مواد 
توليدی يا وارداتی جديد، بررسی آزمايشگاهی و تعيين ماده مخدر 

يا روانگردان، نياز است.
ورود لحظه ای مواد جدید روانگردی رصد شود

وی افزود: چون در تماس ه��ر روزه از مراجع انتظامی و اطالعاتی 
گزارش��اتی مبنی براين ارائه می ش��ود که مواد جديد با اس��امی 
 جديد وارد می ش��ود؛ پس يک ضرورت اين است که به سرعت و 
ش��بانه روزی ورود هر گونه مواد جديد به کش��ور رصد و از طريق 
آزمايشگاه انتظامی، تعيين هويت ش��ود. تشخيص و شناسايی و 

اطالع رسانی فوری به همه دستگاه های مقابله ضروری است.
ذبحی با اشاره به اينکه تکميل و انسداد مرزها بايد در اولويت قرار 
گيرد، تصريح کرد: س��اير عوامل مبارزه با اين مواد مانند افزايش 
مراکز کاهش آس��يب، فعال کردن وزارت خارجه برای گسترش 
روابط با دفتر مقابله با جرم س��ازمان ملل متحد، تبادل اطالعات، 
مبادله محکومان، اس��ترداد مجرمان، ج��ذب کمک های مالی و 
استفاده از فناوری های جديد برای انسداد مرزها نيز بايد لحاظ شود.

وی ادامه داد: ماه گذش��ته در هيات حقوق بشر در ژنو با گزارشگر 
حقوق بشر که جلسه داشتيم گفتم اگر صادق هستيد که در برخورد 
ما با مجرمان مواد مخدر مش��کل داريد، ما در کشور چند ميليون 
معتاد داريم و اگر سازمان ملل هزينه آن را جبران کند تا ما چرخه 
درمان معتادان را کامل کنيم؛ وقوع جرم و نياز به مواد مخدر پايين 
می آيد و ديگر پرونده قضايی نه متهم و نه محکوم خواهيم داشت.

اين مقام قضايی با تاکيد بر تشکيل پليس سايبری قدرتمند برای 
رصد، شناسايی و برخورد با عوامل توليد، گفت: همچنين اقدامات 
مقابله ای با فضای مجازی که عالوه بر آنکه در شناس��ايی مواد، در 
آموزش توليد و س��اخت انواع مواد مخدر و روانگردان بسيار فعال 
عمل می کند، در ساماندهی و فروش و توزيع مواد نيز فعال است، 
بايد در پيش گرفته شود؛ چون اين مواد به طور غيرقابل پيش بينی 

و سيل آسايی به کشور وارد می شود و آسيب می رساند.

دریچه

خبر 

گرايش به تحصيالت تکميلی از يک لح��اظ اقدام خوب و 
مثبتی است، چون س��طح علمی جامعه افزايش می يابد، 
اما اين افزايش در حال حاضر مثل همان اتفاقی اس��ت که 
در مقطع ليسانس ايجاد شد و همه ليسانسيه شدند و اين 

مدرک از ارزش افتاد و سطح علمی اش هم پايين آمد.
متاسفانه در بعضی دانشگاه ها هيات علمی الزم برای جذب 
دانش��جو در مقطع تحصيالت تکميلی وجود ندارد و برای 
جبران کس��ری هزينه های ش��ان اين کار را می کنند؛  در 
دانش��گاه آزاد و پيام نور اين روال به طور گسترده صورت 
می گيرد. طبق اطالعات مرک��ز آمار هم، تحصيلکرده های 
ما در حال حاضر درصد بااليی از بي��کاری را دارند، حدودا 
بين 30 تا 40 درصد. البته اين جمعيت بيش��تر از اين رقم 
اس��ت، چون در آمارگيری جمعيت درحال تحصيل جزو 
بيکارها به حس��اب نمی آيند، درحالی که از نظر س��نی در 
سن اش��تغال قرار دارند و اگر تحصيل نمی کردند قاعدتا يا 
شاغل بودند يا بيکار.راهکار اين مشکل در مرحله اول اصالح 
بنيان های آموزش��ی اس��ت. در آموزش و پرورش ما وقتی 
رش��ته های نظری هنوز پرطرفدارترند و رشته های فنی و 
حرفه ای مغضوب واقع ش��ده اند، نبايد انتظار داشته باشيم 
دانش آموزان به ادامه تحصيل در رشته های نظری که بازار 

کار خوبی ندارند، هدايت نشوند؛ چراکه سيستم آنها را به اين 
سمت هدايت می کند، درحالی که از طريق رشته های فنی 
و حرفه ای و کار دانش و با کسب مهارتی که در اجتماع مورد 
نياز است، عمال وارد بازار کار می شوند .پس گام اول، اصالح 
ساختار آموزشی کشور است. متاسفانه اولويت کمتر دولتی 
آموزش و پرورش بوده است. سوال من اين است آيا وقت آن 
نرسيده که اولويت يک دولت آموزش باشد چه در آموزش 
و پرورش، چه پيش از آن و چه بعد از آن؟ پس اگر اولويت 
دولتی آموزش به معنای عام شد، می توانيم اميدوار باشيم 

که به نتيجه برسيم.
در مرحله بعدی بايد ماموريت دانشگاه ها مورد بازبينی قرار 
بگيرد؛ چراکه همه دانش��گاه ها س��رمايه نظام هستند چه 
دولتی، چه پيام نور، چه آزاد و ... ما بايد برای اينها ماموريت 
تعريف کنيم. ماموريت هم براس��اس خروجی هر دانشگاه 
باش��د.گام نهايی هم ايجاد فضای کار است؛ يعنی اين که 
کارخانه های بزرگ، صنايع بزرگ، س��ازمان ها و نهادهای 
مسوول، با هدف تامين اش��تغال و تامين آتيه جوانانی که 
سرمايه نظام هس��تند وارد گود ش��وند آن وقت می توانيم 
اميدوار باش��يم آفتی که درحال حاضر در جامعه به وجود 

آمده از بين برود.

هنگام عصر که هوا رو به تاريکی می رود برای اکثر مردم به 
منزله پايان کار است. مقصد مشخص است و ابزارهای حمل 
و نقل هم آماده. خودروهای ش��خصی خوبند ولی اتوبوس 
بهتر و قطار از همه آنها مناس��ب تر است زيرا با محاسبات 
همه انطباق دارد؛ سريع، ايمن و پاک.  بدون ترديد سرنوشت 
ساکنان و مس��افران کالنش��هر تهران با خطوط مترو گره 
خورده است و با توجه به آلودگی هوا، گرانی حمل و نقل و از 
همه مهم تر ترافيک سنگين و خسته کننده خيابان ها، سفر 
با مترو واقعا غنيمت است. تحمل فشار هنگام سوار شدن 
از يک طرف، صدای دستفروشان و ضجه متکديان همراه 
با حرکات تهاجم��ی گاه و بی گاه مس��افران از طرف ديگر، 
تجربه مشترک کسانی اس��ت که صبح و عصر با مترو رفت 

و آمد می کنند.
زير زمين چه خبر است؟! سيل جمعيت به کجا می روند؟ 
آيا سيستم های مختلف به درستی کار می کنند و... صدها 
احتمال ديگ��ر. اگرچه مترو بيش از يک دهه اس��ت که در 
پايتخت خودنمايی می کند اما فعاليت های منسجم برای 
فرهنگ سازی در زمينه اس��تفاده بهينه از مترو به منظور 

جهت دهی رفتارهای مردمی کمتر مورد توجه قرار گرفت.
ريختن زبال��ه در محوطه مترو، اس��تفاده نادرس��ت از پله 

برقی، عجله در سوار شدن و عبور از خط زرد قبل از توقف 
کامل قطار، دست فروشی، تکدی گری و... عالوه بر اينکه 
زشت و ناجور است همواره هزينه های هنگفتی روی دست 
ش��رکت بهره برداری مترو می گذارد. اين در حالی اس��ت 
که آموزش های ش��هروندی از طريق رسانه های ديداری و 

شنيداری، فرصتی مغتنم برای کاهش هزينه هاست.
 حادثه محال نيست اما پيش��گيری و اصالح آن در اولويت

 است. 
قبول کنيم که بخش زيادی از مشکالت اجتماعی را می توان 
از طريق فرهنگ سازی حل کرد. چه مکانی بهتر از مترو که 
هزاران نفر از البه الی جمعيت درهم تنيده متفکرانه به در 
و ديوار چشم دوخته اند. در اينجا سکوت هم فرياد است تا 
چه رسد به نوشته های کوتاه يا کليپ های آموزشی که اگر 
درست انتخاب شوند تا مغز استخوان نفوذ می کنند بدون 

اينکه اعتراضی درکار باشد.
فراموش نکنيم؛ اطالع رسانی با زبان ساده و يادآوری مسائل 
ابتدايی زندگی اجتماعی شايد در نگاه اول اهميت نداشته 
باشد اما با در نظر گرفتن اين موضوع که پايتخت ترکيبی 
نامتجانس از مردمی با فرهنگ های متفاوت اس��ت امری 

طبيعی به نظر می رسد.

مترو سواری با طعم فرهنگیحل مشکل فارغ التحصیالن بیکار، با اصالح ساختار آموزشی

شبکه هاي اجتماعي،
 همسران را از هم دور مي کند

معاون دادستان کل کشور:

روانگردان 
صوتی در راه 

است
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ليلى گلستان گفت: در هشتمين دوره از نمايشگاه ساالنه هفت نگاه، طى
4 روز 88 اثر به مبلغ 940 ميليون تومان فروش رفته است.

 ليلى گلستان، درباره هشتمين دوره از نمايشگاه ساالنه هفت نگاه، گفت: 
از روز نخست با استقبال بسيار مردم روبه رو شده ايم؛ روز افتتاحيه  70 اثر 
ــد كه اكنون در مجموع چهار روز برپايى، اين آمار به 88 اثر به  فروخته ش
مبلغ 940 ميليون تومان رسيده است.وى ادامه داد: گران ترين اثر فروخته 
شده، تابلويى از سهراب سپهرى است كه موزه هنرهاى معاصر آن را به مبلغ 
150 ميليون تومان خريدارى كرده است و ارزان ترين اثر فروخته شده نيز 
صد هزارتومان قيمت داشته است. پرفروش ترين هنرمند اين دوره از منظر 
تعداد آثار به فروش رسيده تا اين لحظه «على خان عبداللهى» هنرمند افغان 
ــتان همچنين درباره اين موضوع كه مردم و نهادهاى دولتى به  است.گلس
چه نسبتى از هفت نگاه خريد كرده اند نيز توضيح داد: بيشتر آثار هفت نگاه 
ــروز تنها يك اثر را موزه هنرهاى  را تا امروز مردم خريدارى كرده اند و تا ام
معاصر و يك اثر را وزارت ارشاد خريدارى كرده است.وى افزود: هنرمندان 
ــگاهى نداشتند و  ــيارى بودند كه در هيچ يك از گالرى هاى ما نمايش بس
ــان را براى ما مى  آوردند به همين دليل در  ــتقيم CD آثارش به شكل مس
ــديم تعدادى از هنرمندان بسيار مستعد و  اين دوره از هفت نگاه موفق ش
خوب را كشف كنيم.مدير گالرى گلستان همچنين درباره پيگيرى موضع
ــال  ــوى گالرى داران نيز توضيح داد: از س  انجمن صنفى گالرى داران از س
گذشته تا كنون تشكيل انجمن پيگيرى شده است. اين كار، سخت نيست 
ــى دراز مدت را طلب مى كند. تا امروز نيز مخالفتى با اين موضوع  اما تالش
ــال آينده بتوانيم خبر آن را اعالم  ــت و اميدوارم اواخر س وجود نداشته اس
كنيم. به هرحال چنين انجمن صنفى به دليل وجود مشكالت گالرى داران 
و آسيب هايى كه به هنرهاى تجسمى وارد شده است الزم است.آريا اقبال 
مدير گالرى آريا نيز در اين نشست درباره تعداد كارهاى شركت كننده از 
هر گالرى اظهار كرد: اين يك رويداد واحد است و همه حاضران، هنرمندان 
ــيم بندى درمورد تعداد هنرمندان هر  ــتند. ما مطلقا تقس هفت نگاه هس
گالرى در هفت نگاه نداريم و حتى فروش نيز يك موضوع جمعى است كه 
گالرى هاى آن را جدا جدا حساب نمى  كنند.وى درباره اينكه چرا هفت نگاه 
ــد نيز گفت: اگر چنين  فراخوانى كلى براى همه هنرمندان اعالم نمى كن
ــپو را بازى كنيم و  كارى انجام دهيم كم كم مجبور خواهيم بود نقش اكس
ما تا اين لحظه چنين تصميمى نداريم هرچند ممكن است ديگران، هفت 
ــپو بدانند. به عالوه اگر چنين كارى انجام دهيم نياوران  نگاه را نوعى اكس
فضاى كافى براى برگزارى چنين رويدادى را ندارد.اقبال همچنين درباره 
تغييرات اين دوره از هفت نگاه نيز توضيح داد: براى سال آينده در نظر داريم 
دو مرحله داورى داشته باشيم هرچند اين موضوع كار ما را سخت  تر مى كند. 
ــار و بار ديگر از روى اصل كارها انجام  اين دو مرحله يك بار از روى CD آث
مى  شود و به نظر من كيفيت هفت نگاه را باالتر خواهد برد.مدير گالرى آريا 
ــت: گالرى  ها از پرداخت  ــوى گالرى ها نيز گف درباره پرداخت ماليات از س
ــت كه معموال  ــكلى كه وجود دارد اين اس ــتند اما مش ماليات معاف هس
گالرى دارها با دانستن همين نكته از پركردن اظهارنامه مالياتى صرف نظر 
ــود ماليات اندكى شامل گالرى آنها  مى كنند و همين موضوع باعث مى  ش

شود.

 رييس سازمان سينمايى در مراسم اختتاميه جشنواره فيلم كوتاه تهران 
عنوان كرد كه سال 93 سالى پرجايزه براى سينماى ايران بوده و طبق آمار 
234 جايزه جهانى به فيلم هاى ايرانى در نقاط مختلف دنيا اختصاص پيدا 

كرد.
ــنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران با معرفى  ــى و دومين جش پرونده س
برگزيدگان و همچنين تقدير از دو فيلمساز پيشكسوت فيلم كوتاه بسته 

شد.
ــى و دومين ــر س ــش دبي ــد فرخنده كي ــم فري ــن مراس ــداى اي در ابت

 جشنواره بين المللى فيلم كوتاه تهران ضمن خوش آمد گويى به حاضران 
در جمع گفت: اين دوره از جشنواره پرشور و نشاط برگزار شد و مملو از اميد 
به آينده بود و اميدوارم همين شور و نشاطى كه بر جشنواره حاكم بود در 
ــنواره فيلم كوتاه در  آينده بر رفتارهاى اصالحى ما نيز حاكم شود تا جش

كمترين زمان جزو 10 جشنواره برتر فيلم كوتاه در جهان شود.
وى در پايان صحبـــت هاى خود ادامه داد: ما به  دنبال اصالح ساختـــــار 
ــالى كه از سوى مقام معظم رهبرى  جشنــواره هستيم واميد است در س
ــى و همدلى  ــالح با همراه ــده اين اص ــال همدلى نامگذارى ش به نام س
ــم تقدير از كاوه بهرامى  ــود.در ادامه اين مراس فيلمسازان جهان انجام ش
ــال در عرصه فيلم  ــوت و فع ــاز پيشكس ــر قنبرى دو فيلمس مقدم و رهب
ــكر از  ــد.كاوه بهرامى مقدم در صحبت هاى خود ضمن تش كوتاه انجام ش
ــتفاده  ــينماى جوان گفت: مى خواهم از فرصت پيش آمده اس انجمن س
ــال پيش با اولين فيلم خود  ــخن بگويم كه 14 س كنم و از فيلمسازى س
ــا از آن زمان تا  ــت آورد ام ــن المللى را به دس بيش ترين جايزه ملى و بي
ــتيم دومين فيلم  ــه نتوانس ــى و نبود بودج ــكالت مال امروز به دليل مش
ــده اى نزديك  ــدوارم در آين ــن امي ــود را كارگردانى كند. م ــتند خ مس
ــتى نوح» بتواند اين فيلم را جلوى  ــودابه باباگپ، كارگردان فيلم «كش س
دوربين ببرد.رهبر قنبرى ديگر فيلمسازى بود كه در اين دوره از جشنواره 
ــود عنوان كرد:  ــاز در صحبت هاى خ مورد تقدير قرار گرفت. اين فيلمس
فرهنگ سرزمين من عناصر ويژه اى در خود دارد كه بايد قدر اين عناصر 

را دانست.
ــش هاى مختلف  ــنواره در بخ ــم برگزيدگان اين جش در ادامه اين مراس
ــى كوتاه  ــى در صحبت هاي ــت اهللا ايوب ــس از آن حج ــدند و پ معرفى ش
ــد و با نظم پيش رفت.  ــحالم كه اين برنامه به موقع شروع ش گفت: خوش
ــان كرد:  ــاى خود بي ــش در صحبت ه ــد فرخنده كي ــه فري همانطور ك
ــخصه دلم مى خواست  ــد و من به ش ــاط برگزار ش ــنواره پرنش اين جش
ــا را ببينم. ــم و فيلم ه ــو» بيايي ــينمايى «چارس ــه پرديس س هر روز ب

رييس سازمان سينمايى تاكيد كرد: انجمن سينماى جوانان، اميد سينماى 
ــينما وجود دارد به خاطر وجود اين انجمن و  ايران است چرا كه اگر اين س

پرورش استعدادهاى ناب است.
ايوبى با بيان اين مطلب كه سال 93 سالى پر جايزه براى سينماى ايران بود 
گفت: در سال گذشته 97 فيلم در سينماى ايران توليد شد و طبق آمار 234 
جايزه جهانى به فيلم هاى ايرانى در نقاط مختلف دنيا اختصاص پيدا كرد 
بنابراين به عنوان يك خبر اعالم مى كنم كه سال 93 سالى پرجايزه براى 

سينماى ايران بوده است.

مدير گالرى گلستان:
خريد تابلوى 150 ميليون تومانى سهراب 

توسط موزه هنرهاى معاصر

در مراسم اختتاميه فيلم كوتاه تهران اعالم شد:
سال گذشته سهم سينماى ايران

 234 جايزه جهانى بوده است

طى هفت ماهه نخست امسال؛
2600 تن فرش دستباف از ايران صادر شد
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ــه 2 هزار و 600 تن فرش   رييس مركز ملى فرش ايران از صدور نزديك ب
دستباف ايران به كشورهاى خارجى طى هفت ماهه نخست امسال خبر داد.
ــتباف قم، گفت:  ــگاه فرش دس ــم افتتاحيه نمايش حميد كارگر در مراس
متأسفانه تحريم ها منجر به صادر نشدن فرش به آمريكا شده بود كه پس 
ــترده فرش ايران در بازار آمريكا خواهيم  ــاهد حضور گس از توافق وين ش
بود؛ هرچند در دوره تحريم كشورهاى هند و پاكستان در آمريكا فعاليت 
گسترده اى در زمينه فرش داشته اند.وى گفت: صنعت فرش ابريشم يك 
هنر ملى است كه ارزش آن با هيچ مبلغ اقتصادى قابل مقايسه نيست.رييس 
مركز ملى فرش ايران با اشاره به زمينه سازى وزرات صنعت، معدن و تجارت 
براى حضور گسترده در بازار آمريكا، افزود:   پس از رصد بازار آمريكا حضور 
قدرتمندى در بازار اين كشور خواهيم داشت زيرا يكى از راهكارهاى افزايش 
صادرات فرش، راهيابى به بازار آمريكا است.وى بيان كرد: ارديبهشت ماه 
سال آينده در جزيره كيش برخى از تاجران آمريكايى براى آشنايى با صنعت 
فرش ايران حضور مى يابند.كارگر ادامه داد: مقدمات حضور تاجران فرش 
ايران سال آينده در نمايشگاه آنتاليابا مشاركت دولت و بخش خصوصى در 
حال فراهم شدن است.وى گفت: فرش زمينه اشتغال زايى بسيارى را فراهم 
مى سازد و تنها با پنج ميليون تومان مواد اوليه مى توان زمينه اشتغال را در 

حوزه فرش فراهم ساخت.

فرش، سفير فرهنگى ايران است
رييس مركز ملى فرش ايران اظهار كرد: فرش عالوه بر اينكه حوزه اقتصادى 
است، نقش فرهنگى و هنرى بسيارى دارد زيرا سفير فرهنگى ايران در ساير 
كشور ها محسوب مى شود، همچنين اتحاد و پيوستگى ميان فرش بافان 
ــت.وى ادامه داد: متأسفانه برخى از كشور ها از  شناسنامه  ايرانى زبانزد اس
ــتفاده كرده اند كه براى جلوگيرى از اين امر  نداشتن فرش ايرانى سوء اس
ثبت جهانى فرش منطقه هاى جغرافيايى ايران در سازمان جهانى مالكيت 
معنوى انجام شد و 15 منطقه ايران به ثبت سازمان جهانى مالكيت معنوى 
ــزو برنامه هاى  ــنامه دار كردن فرش ج ــيده اند.وى اضافه كرد: شناس رس
ــود تا فرش ايران داراى گواهى اصالتى شود. ــوب مى ش اولويت دار محس

مشكل بيمه بافندگان فرش
كارگر، بزرگ ترين دغدغه فعاالن عرصه فرش را بيمه عنوان كرد و افزود: 
متأسفانه بيمه بافندگان به مشكل بزرگى تبديل شده است كه به دليل اينكه 
اعتبار آن بايد ساالنه توسط مجلس تصويب شود، مشكالتى ايجاد شده و 
تاكنون 500 هزار قاليباف بيمه شده اند و 500 هزار نفر نيز از خدمات بيمه 
بى بهره اند.وى بيان كرد: نزديك به 2 هزار و 600 تن فرش دستباف ايران به 
ارزش 142 ميليون دالر به 80 كشور خارجى طى هفت ماهه نخست سال 

صادر شده است كه سهم عمده اى از صادرات را تشكيل مى دهد.

 نفيسه روشن پس از حضور 15 ساله در تلويزيون مى خواهد بازيگرى را 
در سينما تجربه كند و به آثارى كه در گروه «هنر و تجربه» مى گنجند 

عالقه بيشترى دارد.
ــريال هاى  ــتر او را براى بازى در س ــن، بازيگرى كه بيش ــه روش نفيس
ــخ به اين پرسش كه چرا مدتى است  تلويزيونى مى شناسيم در در پاس
ــت كه در تلويزيون  ــت، گفت: نزديك به يك سال اس ــده اس كم كار ش
ــى برابر اصل» به  ــريال «كپ ــى كنم و آخرين حضورم در س فعاليت نم
كارگردانى جالل الدين درى بود. در اين مدت پيشنهادهاى مختلف را 
ــريال ها رد كردم به عنوان مثال در سال جارى بازى  براى حضور در س
در 2 سريال را و سال گذشته حضور در 3 سريال را رد كردم و اين نشان 
ــاره به اينكه 15 سال است كه در  مى دهد كه كمى در انتخاب ى با اش
تلويزيون به عنوان بازيگر فعاليت مى كند، توضيح داد: اولين تجربه ام 
ــانه را با فيلم «روزهاى به يادماندنى» به كارگردانى همايون  در اين رس
ــال با اكثر كارگردانان خوب و بنام  ــهنواز آغاز كردم و در اين 15 س ش
سينما و تلويزيون مانند سيروس مقدم، مهدى كرم پور، محمد حسين 
لطيفى و مهرداد خوشبخت كار كردم كه اكثر اين كارها مناسبتى بوده 
است.اين بازيگر تاكيد كرد: در حال حاضر من همه نقش ها و ژانرها را در 
قاب تلويزيون تجربه كرده ام و بعد از گذشت اين سال ها به اين نتيجه 

رسيده ام كه بايد فضاى كارى خود را تغيير دهم.
ــا  ــون تنه ــح داد: در تلويزي ــدار» توضي ــم «دارا و ن ــر فيل بازيگ
ــر تنها  ــوان بازيگ ــه عن ــود و ب ــنهاد مى ش ــرارى پيش ــاى تك نقش ه
ــراى من  ــاله ب ــودم و اين مس ــاده ب ــاص جا افت ــخصيت خ در يك ش
ــيارى از بازيگران  ــكل بس ــع اين مش ــت. در واق ــال قابل قبول نيس اص
ــان نقش  ــازى در هم ــد، تنها ب ــا افتن ــك نقش ج ــت كه اگر در ي اس
ــاس كردم كه  ــرايطى احس ــد. در چنين ش ــنهاد مى دهن را به او پيش
ــى را ايجاد ــد تغييرات ــود باي ــت خ ــوزه فعالي ــرفت در ح ــراى پيش ب

 كنم.
ــت كه تبادل نقش و كار  وى ادامه داد: مساله اى كه وجود دارد اين اس
بيشترى بين بازيگران سينما و تئاتر  وجود دارد به عنوان مثال بازيگران 
ــينما، تئاتر بازى  ــد و بازيگران س ــينمايى بازى مى كنن تئاتر فيلم س
مى كنند و چنين فضاى باز كارى براى بازيگران تلويزيون كمتر وجود 
ــت كه بچه هاى تلويزيون در  ــاله به اين دليل اس ــايد اين مس دارد و ش
ــم گرفتم تا فضاى  ــى افتند. به همين دليل تصمي همان ژانر خود جا م
كارى را براى خودم بشكنم و با تمام عالقه و احترامى كه براى تلويزيون 
ــدن را مديون قاب تلويزيون هستم،  قائل هستم و كار كردن و بازيگر ش

تصميم گرفتم تا فضاى سينما و تئاتر را هم تجربه كنم.

نفيسه روشن؛ 
بازيگرى را در سينما دنبال مى كند
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خبر

ــفانه در ايران رشته گرافيك به  يك هنرمند گرافيست گفت: متأس
ــت؛ ما بيش تر در حال كپى  كردن  جاى پيشرفت، در حال تنزل اس

آثار هنرمندان خارجى هستيم تا خلق اثر هنرى خودمان.
ــا عنوان  ــدى امامى ب ــترهاى مه ــه اى از پوس ــا مجموع اين روزه
ــه   ــى» خان ــتاد «نام ــه  اس ــت» در نگارخان ــرمازدگى خالقي «س
ــت. در اين نمايشگاه  ــته شده اس هنرمندان ايران به نمايش گذاش
ــت، در كنار اصل اثر ــترهايى كه كپى كار هنرمندان ديگر اس پوس

 قرار گرفته است.
ــترى كه  ــار و همچنين پوس ــرار دادن آث ــم ق ــا در كنار ه امامى ب
ــت، سعى دارد به مخاطب و  خودش با همان موضوع خلق كرده اس
جامعه هنرى نشان دهد كه در هيچ كدام از موارد كپى شده، لزومى 
به اين كار نبوده و اين تنها آسيبى است كه بر پيكر طراحى پوستر و 
نشان ايرانى وارد آمده و بايد راهى براى رهايى از اين كپى هاى عمدتا 

برابر اصل، پيدا كرد.
ــگاه درباره دليل پرداختن به اين  او در حاشيه برگزارى اين نمايش
ــته گرافيك به صورتى است كه  ــفانه رش موضوع، اظهار كرد: متأس
اغلب افراد در ايران به جاى پيشرفت در آن، در حال تنزل هستند و به 
سمتى رفته ايم كه بيشتر در حال كپى  كردن آثار هنرمندان خارجى 
هستيم تا خلق اثر هنرى خودمان، بيش تر كارهايى كه در نمايشگاه 
ــده اند تقريبا بدون كوچك ترين تغييرى از اثر  من با هم مقايسه ش

اصلى، كار شده اند. 
ــترهايى خلق كرده ام كه نشان دهم  ــاس همان آثار، پوس من براس
مى توان با نگاهى خالقانه به موضوع، نه تنها تقليد نكرد بلكه خيلى 

بهتر از آثار  ديگر هنرمندان را در گرافيك ايران به وجود آورد.
ــتادم  ــت: اس ــارش، گف ــى آث ــه پژوهش ــه زمين ــاره ب ــا اش وى ب
ــارت  ــگاه هايش عب ــى از نمايش ــا در يك ــرام كلهرني ــر به دكت
ــرح كرد و من همين  ــرده باد اقتباس» را مط «زنده باد خالقيت، م

عبارت را موضوع پايان نامه ارشدم قرار دادم.
اين هنرمند جوان در پاسخ به اين پرسش كه آيا ديده  شدن اين آثار 
ــايند  در كنار هم براى هنرمند ايرانى اى كه اثرش كپى بوده، خوش
ــى از هنرمندان  ــم و عنوان ــن آثار، اس ــت؟ گفت: در نمايش اي اس
ــازه گرفته ام كه ــت، اما در عين حال از بيش تر آن ها اج نيامده اس

 اين كار را انجام دهم و با برخى از آن ها هم متأسفانه نتوانستم ارتباط 
برقرار كنم. برخى از آثار نيز مقايسه دو اثر خارجى با يكديگر است. 
به هر حال من مسلما قصد جسارت به هيچ كس را نداشته ام و فقط 

به جريانى كه در اين حوزه وجود دارد پرداخته ام.
ــيار ماهرى در  ــه منتقدان بس ــه در همين زمين ــه داد: البت او ادام
ــت از امكاناتى كه  ــتند. متأسفانه استفاده نادرس حال پژوهش هس
ــده است كه بسيارى  فضاى مجازى در اختيار ما قرار داده، باعث ش
ــى براى  ــدا  كردن طرح ــت وجو و پي ــال جس ــدان در ح از هنرمن

سرقت هنرى باشند. 

نمايش تنزل هنر گرافيك 
در سرمازدگى خالقيت

ــم نامه» گفته شد: محتشم كاشانى  در نشست بررسى «محتش
شعر خود را با عاطفه ى تمام آفريده است و از آنجا كه سنگ  بناى 
كاخ بلند مراثى فارسى را گذاشته، سرايندگان متأثر از وى نيز 

همين نگاه را دنبال كرده اند.
ــى،  ــدى امين فروغ ــف مه ــق و تألي ــم نامه» تحقي «محتش
ــت  ــورايى اى اس ــده ى گزيده ى تركيب بندهاى عاش دربردارن
ــد معروف  ــتقبال از تركيب بن ــا را در اس ــرايندگان، آنه كه س
ــاعر سده ى دهم هجرى  كمال الدين على محتشم كاشانى، ش
ــهركتاب، در  ــز فرهنگى ش ــت هفتگى مرك ــروده اند. نشس س
ــى جايگاه محتشم كاشانى  آستانه ى اربعين حسينى به بررس
ــروده هاى عاشورايى  ــى و به بررسى س ــرايى فارس در مرثيه س
ــت. در اين نشست مهدى  متأثر از شعر محتشم اختصاص داش
ــماعيل امينى به سخنرانى  امين فروغى، محمدرضا زائرى و اس

پرداختند.
مهدى امين فروغى با بيان اين نكته كه «محتشم كاشانى حقى 
ــيعيان دارد و عواطف و احساسات مذهبى ما  بزرگ بر گردن ش
ــت» گفت: در زبان فارسى پيش  با شعر و نگاه او گره خورده اس
ــده ى چهارم هجرى مرثيه اى براى واقعه ى عاشورا سروده  از س
ــتين سوگ سروده را  ــت. در قرن چهارم كسانى نخس نشده اس
براى عاشورا، به كسايى  مروزى منتسب مى كنند. در آن مقطع 
ــهداى كربال آغاز شد و  مرثيه سرايى براى امام حسين (ع) و ش
ــعرا، نه به صراحت، بلكه به تلميح، شروع به سخن  بسيارى از ش
ــوى، عبدالرزاق  ــنايى غزن ــورا كردند. س گفتن از واقعه ى عاش
اصفهانى، فردوسى و سيف فرغانى شاعرانى هستند كه به  تلميح 
به واقعه ى عاشورا اشاره كرده اند؛ اما تا پيش از محتشم كاشانى 
مرثيه سرايى در ادبيات فارسى سترون است و به مولودى نارس 

مى ماند.
ــم  ــم نامه در ادامه به جايگاه محتش ــنده ى كتاب محتش نويس
ــاره كرد و افزود: در سده ى دهم،  ــرايى اش كاشانى در مرثيه س
ــگفت انگيز خود حركتى را  ــانى با تركيب بند ش محتشم كاش
ــود. در واقع بى راه ــينه ب ــرايى آغاز كرد كه بى پيش در مرثيه س
 نخواهد بود اگر او را آغازگر مرثيه سرايى در زبان فارسى بدانيم. 
ــيد.  ــروده ها بخش ــا تركيب بندش جانى به اين گونه  از س وى ب
ــورا و عاطفه ى او سنگ بناى  نوع نگاه محتشم به واقعه ى عاش
ــاعرانى كه پس از وى آمدند، در  ــت و ش مرثيه سرايى را گذاش
نوحه ها و مراثى، سبك وى را پى گرفتند. نگاه محتشم به واقعه ى 
عاشورا كامال عاطفى است و متأخران نيز همين نگاه محتشم را 

دنبال كرده اند.
امين فروغى با اشاره به ماهيت مادرانه ى مرثيه سرايى در طول 
تاريخ و با بيان اين جمله كه «مرثيه سرايى كارى است كه عمدتا 
ــده است» افزود: محتشم  با احساسات و عواطف زنانه دنبال ش
شعر خود را با عاطفه ى تمام آفريده است و از آنجا كه سنگ  بناى 
كاخ بلند مراثى فارسى را گذاشته، سرايندگان متأثر از وى نيز 
همين نگاه را دنبال كرده اند. در ادبيات عاشورايى ما نگاه عاطفى 
موج مى زند و تا دهه هاى اخير، بيان عاطفى، خصيصه ى اصلى 
ــت. گوش موسيقايى شيعيان  ــورايى بوده اس سروده هاى عاش
ايرانى با سروده هايى تنظيم شده كه سرايندگان آنها همه پيرو 

محتشم بودند.
ــى در انتها خاطرنشان كرد:  ــگر تاريخ مراثى فارس اين پژوهش
ــم كه عالوه بر  ــتى مرثيه اى را مى توانيم تمام عيار بنامي به راس
عنصر عاطفى از عنصر حماسه نيز برخوردار باشد. وجهه ى اصلى 
ــم، عاطفى بودن آن است و كم تر نشانه هاى  تركيب بند محتش

حماسى را در آن مى توان سراغ گرفت.
اهميـت بررسـى سـير تاريـــخـى تحـول سـوگ 

سروده هاى عاشورايى
محمدرضا زائرى سخنران ديگر نشست با تأكيد بر اين نكته كه 
ــت براى ديدن همه ى  كتاب «محتشم نامه» منبع مناسبى اس
سروده هاى مهمى كه در استقبال از تركيب بند محتشم كاشانى 
سروده شده، خاطر نشان كرد: با مطالعه ى كتاب حاضر مى توانيم 
ــم را كنار يكديگر  ــتقبال هاى صورت  گرفته از شعر محتش اس
ببينيم و تصويرى كلى از قطعه هاى متفاوت ساختار مرثيه سرايى 
ــيم. در مرثيه هاى متقدم نوعى  ــى را در دست داشته باش فارس
جنبه ى عاطفى صرف ديده مى شود كه روايت هايى هستند از 
درد و مصيبت. تغيير نگرشى كه در اين سروده ها ديده مى شود 
ــت. وقتى از ادبيات عاشورايى  از منظر اجتماعى قابل توجه اس
ــت؛ ادبيات نيز آينه ى زندگى  سخن مى گوييم، پايه ادبيات اس
ــت. تعمق در ادبيات، تصويرى از جامعه و روزگار  اجتماعى اس
خلق اثر را در برابر ما مى گسترد. از ديگرسو مناسك و آيين هاى 
ــوند. هيأت هاى  ــوب مى ش ــم آينه ى جامعه محس عزادارى ه
ــر جامعه ى مدنى  ــخ ترين عناص ــزادارى قديمى ترين و راس ع
شيعى هستند. در واقع شعر عاشورايى و مناسك عزادارى براى

 امام حسين (ع) داراى ظرفيت عظيمى است براى بازخوانى و 
بازشناسى دگرگونى هاى اجتماعى. بايد به اين پرسش نيز پاسخ 
ــخصى عاشورايى در  دهيم كه چگونه مضامين دردمندانه و ش

دوره هاى جديد به مضامين حماسى و اجتماعى بدل شده اند.
زائرى به پنج سروده اى كه در چند دهه ى اخير در استقبال از شعر 
محتشم سروده شده، اشاره و تصريح كرد: در اين استقبال ها حال 
و هواى انقالب، دفاع مقدس و ساير اتفاقات روز بازتافته است.وى 

در ادامه به ذكر نمونه هايى از سوگ سروده هاى اخير پرداخت.
از مخاطب خاص تا مخاطب عام

اسماعيل امينى آخرين سخنران نشست، با تأكيد بر اين نكته 
ــت، يادآور شد: برخى كه از  كه هيچ اثر ادبى  از نقد مصون نيس
نقد گريزانند براى ممانعت از نقد شدن شعرهاى عاشورايى شان 
ــند. ما با اصل شعر سر و كار  گزاره هايى عاطفى را پيش مى كش
ــرايط عاطفى يا حسى سروده شده  داريم و اينكه شعر در چه ش
ــت. اما از طرف ديگر چندوچون هايى فنى  براى مان مهم نيس
ــورايى فقط مرثيه است؟ طبعا شعر  در كار هست: آيا شعر عاش
ــعر  ــورايِى غيرمرثيه اى نيز داريم. در دوره هاى آغازين ش عاش
عاشورايى، اين شعر پيش از آنكه مرثيه باشد، حالت اعالم موضع 
ــين فرزند على و زهراست  ــت. اينكه حس و اثبات حقانيت داش
ــت، اما اين موارد براى  و نواده ى پيامبر، امروز امرى بديهى اس
ــن نبود و شعرايى چند  ــتگان بدين صورت بديهى و روش گذش
براى بيان و اثبات اين موارد شعر نوشته اند. يكى از كاركردهاى 
ــعر  ــت. در مقطعى اين ش ــعر مذهبى اعالم موضوع بوده اس ش

ــيده وقايع را  ــه و در مقطعى ديگر كوش به بيان موضع پرداخت
ــرايندگان متقدم مجبور  ــت تحريف مصون نگه دارد. س از دس
ــا هم از تحريف آنها  بودند وقايع را در قالب منظوم نقل كنند ت
ــعر از قدرت نفوذ بااليى  جلوگيرى كنند و هم به دليل اينكه ش
برخوردار است، مردم را راحت تر با شرح ماجرا آشنا بكنند. حتى 
در دوره هايى مباحث كالمى هم صورت سروده پيدا كرده است.
ــم نامه  امينى به وحدت موضوعى و روال تاريخى كتاب محتش
ــب عام قابل  ــاب حاضر هم براى مخاط ــاره كرد و افزود: كت اش
استفاده است و هم براى پژوهشگران دانشگاهى. موضوع ديگر 
اين است كه آيا سروده هاى عاشورايى شعر محسوب مى شوند 
ــنت باشد.  ــعر نمى تواند متكى به س يا فقط كالم موزون اند؟ ش
شعر فرارفتن از سنت است. اما شعر عاشورايى چگونه مى تواند 
از سنت فراتر برود؟ واقعه ى عاشورا مثل وقايع ديگر نيست كه 
ــت و اغراق و مبالغه  ــه خيال پردازى پرداخ بتوان پيرامون آن ب
ــى در اين عرصه  ــورد نيز جاي ــا و پيرايه هاى بى م كرد؛ آرايه ه

ــورا نمى توان دخل و تصرف كرد. وقتى  ندارد؛ در واقعه ى عاش
ــنتى است، آيا مى شود گفت  شعر عاشورايى متكى به چنين س
اينها شعر نيست و سروده است؟ به هرروى نقد شعر عاشورايى 
ــش ها و چنين  ــت براى اين پرس ــخ هايى اس در پى يافتن پاس
كتاب هايى ما را در رسيدن به راه يافت هاى مناسب يارى مى كند. 
پرسش هاى  ديگرى كه پيش روى ما قرار دارد از اين قرار است: 
ــت يا ذهنى؟ كدام رويكرد در شعر  آيا شعر عاشورايى عينى اس
ــرد عاطفى، رويكرد  ــورايى اهميت بيش ترى دارد؟ رويك عاش
ــى، رويكرد تاريخى، رويكرد عرفانى يا فلسفى؟ بعد هم  حماس
بايد بررسى كرد كه هر يك از اينها در طول زمان چه تغييراتى 
داشته است. مثال فرض كنيم مظلوميت در ادوار متفاوت معانى 
متفاوتى داشته است. مخاطبان شعر عاشورايى در طول تاريخ نيز 
متغير بوده اند: در ابتدا مخاطبان اين شعر ويژه بودند و در روزگار 
ــان و عناصر بالغى  ــوارد را از جنس زب نو قاطبه ى مردم. اين م

به كار رفته در شعرها مى شود دانست. 

شـاعرى كه حقى بزرگ بر گـردن 
شيعيـان دارد
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى چهارمحال و بختيارى گفت: شوراى فرهنگ عمومى 
استان موفق به كسب رتبه نخست كشورى شد.

ــوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى اظهار  جواد كارگران دهكردى، در ش
ــوراى فرهنگ عمومى كشور، اين  داشت: پس از بررسى هاى انجام شده از سوى ش
ــتمر مصوبات و تالش براى رشد  استان براى برگزارى منظم جلسات، پيگيرى مس
شاخص هاى فرهنگى، توانست به رتبه نخست كشورى دست يابد.وى تاكيد كرد: 
شوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى از ابتداى فعاليت دولت تدبير و اميد 
تاكنون توانسته با انجام مطالعات علمى و اقدامات كارشناسى، بسيارى از سنت هاى 
رايج غلط در استان را از بين ببرد. كارگران دهكردى افزود: ارائه راهكارهاى جلوگيرى 
از قمه زنى، تيراندازى در آيين هاى مختلف و جلوگيرى از ترويج خرافه پرستى در 
جامعه از اقدامات مهم شوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى در اين مدت 
ــمار مى رود. وى تصريح كرد: ترويج فرهنگ هاى پسنديده در جامعه، تالش  به ش
ــوراى فرهنگ عمومى در  براى افزايش ازدواج و كاهش طالق از اقدامات اثرگذار ش
چهارمحال و بختيارى محسوب مى شود. دبير شوراى فرهنگ عمومى چهارمحال 
ــيار خوبى بين مسووالن  ــت: هم اكنون همراهى و تعامل بس و بختيارى بيان داش
دستگاه هاى اجرايى فرهنگى با مردم استان وجود دارد. وى اضافه كرد: وجود همين 
ــتيابى به موفقيت هاى بزرگ در حوزه فرهنگ عمومى  تعامل و همراهى باعث دس
چهارمحال و بختيارى شده است.كارگران دهكردى عنوان داشت: تالش براى ارتقاى 
ــاخص هاى فرهنگى در راس اولويت هاى شوراى فرهنگ عمومى  كمى و كيفى ش
ــى چهارمحال و بختيارى  ــوراى فرهنگ عموم چهارمحال و بختيارى قرار دارد. ش
كميته هايى را براى بررسى علمى موضوعات مختلف مربوط به فرهنگ عمومى جامعه 

تشكيل داده و فعال كرده است.

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى گفت: فاز دوم 
كارخانه سيمان شهركرد احداث مى شود و ظرفيت توليد اين كارخانه به دوبرابر 
ــاره به اينكه فاز دوم كارخانه سيمان شهركرد  مى رسد. سيد نعيم امامى،  با اش
ــت: با بهره بردارى از فاز دوم اين كارخانه زمينه  ــود، اظهار داش احداث مى ش
اشتغال بيش از 100 نفر به صورت مستقيم در اين كارخانه فراهم مى شود.وى 
عنوان كرد: كارخانه سيمان شهركرد هم اكنون يكى از مهم ترين كارخانه هاى 

سيمان كشور است كه در مسير جاده بروجن - شهركرد قرار دارد.
مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى افزود: كيفيت 
باالى سيمان اين كارخانه موجب شده است كه زمينه صادرات آن به كشور هاى 

مختلف از جمله عراق مورد توجه قرار گيرد.
وى در ادامه تاكيد كرد: امسال افزون بر 237 هزار تن سيمان از اين كارخانه به 
عراق صادر شد.مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى 
ــت:بيش از ــال جارى، اظهار داش ــاره به افزايش توليد اين كارخانه در س با اش
 538 هزار تن سيمان و 318 هزار و 478 تن كلينكر در كارخانه سيمان شهركرد 

توليد شده است.

ــالمى گفت: اجراى  ــكن انقالب اس ــتايى بنياد مس معاون عمرانى روس
ــاالنه به 25 هزار ميليارد ريال نياز  ــتايى كشور س طرح هاى هادى روس

دارد.
ــاالنه تنها 25 درصد تخصيص  ــاملو، افزود:از اين مبلغ، س محمدرضا ش

داده مى شود.
ــه هزار و 500 پروژه طرح هادى روستايى  وى تاكيد كرد: هم اكنون س

نيمه تمام كشور در نوبت دريافت اعتبار قرار دارد.
شاملو افزود:مشكل اعتبارى براى تامين قير رايگان به منظور اجراى طرح 

توسعه معابر روستايى رفع شده است.
معاون عمرانى روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى كشور بيان داشت: 
ــتاها و شهرهاى زير ــاماندهى گلزارهاى شهداى روس اين نهاد براى س

 25 هزار نفر كمك و همكارى مى كند. 
وى اضافه كرد: جابه جايى روستاهاى در معرض خطر هميشه با مشكالت 
فراوانى همراه است به همين منظور مطالعه ايمن سازى، مقاوم سازى و 

درجاسازى اين روستاها در دستور كار قرار گرفته است.
ــاالى 20 خانوار  ــتاى ب ــادى 539 روس ــت:طرح ه ــاملو عنوان داش ش
ــار  ــت. وى اظه ــده اس ــوب ش ــاده و مص ــارى آم ــال و بختي چهارمح
داشت:بازنگرى در طرح هادى روستاهاى بزرگ كشور از سال آينده آغاز 
مى شود. طرح هاى هادى روستايى، با هدف توسعه عمرانى، اجتماعى و 

فرهنگى در روستاها اجرا مى شود.

ــتان چهارمحال و بختيارى از خريد  ــاورزى اس ــازمان جهادكش مدير كل س
ــاورزان توسط شركت هاى تعاون  بيش از 65 درصد از گندم مازاد برنياز كش

روستايى در اين استان خبر داد.
ــط  ــاورزان توس ــد از گندم مازاد برنياز كش ــب گفت: 65 درص ذبيح اهللا غري
ــان  ــه اين نش ــت ك ــده اس ــتايى خريدارى ش ــاون روس ــاى تع ــركت ه ش
ــاورزى  ــاى بخش كش ــركت ه ــت به ش ــت كه دول ــادى اس ــده  اعتم دهن

دارد.
ــتانى و ــال وبختيارى پنج اتحاديه شهرس ــتان چهارمح وى ادامه داد: در اس

 55 شركت تعاونى روستايى فعال است.
وى عنوان كرد: شركت هاى تعاونى روستايى قبل از انقالب راه گشاى تمامى 
ــالمى وظيفه توليد  ــتاييان بودند و بعد از انقالب اس مسائل و مشكالت روس

كاالهاى اساسى مردم را به عهده داشتند.
مدير كل سازمان جهادكشاورزى استان چهارمحال و بختيارى گفت: افق ديد 
مجموعه تعاون روستايى، نگاهى اقتصادى است و براى تقويت بخش غذا الزم 

است اين نگاه اقتصادى حاكم و تقويت شود.

شوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و 
بختيارى رتبه نخست كشور را كسب كرد

فاز دوم كارخانه سيمان شهركرد 
احداث مى شود

طرح هاى هادى روستايى كشور 
اعتبار نياز دارد

65 درصد گندم كشاورزان، توسط 
تعاون روستايى خريدارى شد

قاسم سليمانى، در شوراى فرهنگ عمومى استان با 
اشاره به برگزارى اجالس نماز ادارات و تعالى فرهنگى 
ــاز ادارات و  ــت: اجالس نم در 16 دى ماه اظهار داش
تعالى فرهنگى 16 دى ماه با حضورجمعى از مسووالن 
كشورى در استان برگزار مى شود كه در اين اجالسيه 
از 12 دستگاه برتر استان در حوزه نماز تقدير مى شود.
وى با اشاره به شيوه سخنرانى ها در ماه محرم و صفر، 
افزود: براى اربعين حسينى مداحان و سخنرانان بايد 
توجيه شوند كه در محافل حسينى چگونه سخنرانى 
ــووالن مرتبط نيز بر نحوه بيان افراد  كنند و بايد مس
ــند تا خطوط قرمز در سخنرانى ها  كنترل داشته باش
ــه و تفرقه بين مردم  رعايت و از بروز بدعت در جامع

جلوگيرى شود.
ــان اينكه  ــارى، با بي ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــدارد،  ــيه اى ن ــث حاش ــتان مباح ــبختانه اس خوش
ــان كرد: براى حفظ وحدت و همدلى بين  خاطرنش
ــووالن بايد از هم اكنون روى هيات هاى  مردم و مس
ــف كار كرد، در  ــبت هاى مختل ــراى مناس مذهبى ب
همين راستا تهيه يك برنامه مدون با به كار بردن ابعاد 
مختلف اجتماعى، فرهنگى و امنيتى و اجرايى كردن 

آن بسيار مفيد است.
سليمانى با اشاره به اينكه ميزان وام ازدواج در استان 
از نظرسيستم بانكى نسبت به 2 سال گذشته كاهش 
يافته است، بيان كرد: دليل كاهش ميزان وام ازدواج 

در استان بايد هر چه سريع تر بررسى شود.
ــتم بانكى كاهش  ــت: وام ازدواج از نظر سيس وى گف
ــووالن  ــط مس ــت كه اين موضوع بايد توس يافته اس
ــوى بانك هاى عامل  بررسى شود تا اگر مشكل از س

است با ارائه راهكار مناسب اين مشكل برطرف شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى، آمار ورزش و جوانان 
ــتان ها و بانك مركزى در خصوص وام  ــاير اس در س
ــتان  ــكل در اس ازدواج را راهكارى براى رفع اين مش

دانست و تصريح كرد: اگر اين مشكل فقط در استان ما 
وجود داشته باشد بسيار ناخوشايند است و مسووالن 
ــوزه وام ازدواج بايد  ــى بزرگ در ح براى ايجاد تحول

تالش كنند.
ــالمى چهارمحال و  ــاد اس ــگ و ارش مديركل فرهن
ــرى كتاب در  ــروش 2 براب ــاره به ف ــارى با اش بختي

ــتان، بيان كرد: امسال 210 هزار  نمايشگاه كتاب اس
نفر از نمايشگاه كتاب استان بازديد كردند كه نسبت 
ــمگيرى داشته  ــته افزايش چش ــال هاى گذش به س
است. كارگران تصريح كرد: به مناسبت هفته كتاب و 
ــگاه كتاب در مدارس  كتابخوانى بيش از 500 نمايش

مختلف استان برپا شده است.

مفاد آرا
8/605 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هيأت موضــوع تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات 
متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 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 اســناد 
وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1- رأى شماره 9380 هيأت : خانم فاطمه پهلوان آرانى فرزند حسين شماره 
شناسنامه 9739 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 127/10 مترمربع شماره 
پالك 2638 فرعى مجزا از شــماره 20 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از ماشااله خاكباز
2- رأى شماره 9165 هيأت : خانم فاطمه پهلوان آرانى فرزند حسين شماره 
شناسنامه 9739 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 168/45 مترمربع شماره 
پالك 2639 فرعى مجزا از شــماره 20 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در 

احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از ماشااله خاكباز
3- رأى شماره 9912 هيأت : آقاى عليرضا حفيظيان بيدگلى فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 28 ، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 125/50 
مترمربع شماره پالك 5330 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديم كار بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى 

از عليخان بهمنى
4- رأى شماره 9095 هيأت : آقاى محمد على هوشنگى بيدگلى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 229 و خانم اكرم بانو ابن رحيم بيدگلى فرزند عبدالرحيم 
شماره شناســنامه 150  (بترتيب نســبت به 4 و 2 دانگ مشاع) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مســاحت 220 مترمربع شــماره پالك 5336 فرعى مجزا از 
شماره 37 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار بخش سه 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
5- رأى شماره 9106 هيأت : خانم  محبوبه رحيمى نسب فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 6190005837 و آقاى حسين محمد بيكى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 2844  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
136/80 مترمربع شماره پالك 5329 فرعى مجزا از شماره 422 فرعى از 
پالك 2840 اصلى واقع در ريگســتان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
6- رأى شــماره 9017 هيــأت : خانم مهديــه يگانه فرزند كاظم شــماره 
شناسنامه 418  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 164/40 مترمربع شماره 
پالك 5333 فرعى مجزا از شــماره 213 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع 
در ريگستان ديم كار آران بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

حسين خرمى
7- رأى شماره 9016 هيأت : خانم جميله على اكبرزاده بيدگلى فرزند حسين 
جان شماره شناسنامه 7634 و آقاى ســيد محمد اميرى فرزند سيد حمزه 
شماره شناسنامه 3  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 111/50 
مترمربع شماره پالك 5331 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از على ناظمى
8- رأى شــماره 9329 هيأت : آقاى حبيب اله خالقى آرانى فرزند ماشااله 
شماره شناســنامه 299 ، ششــدانگ  يكباب انبارى مشــتمل بر مغازه به 
مساحت 2760/50 مترمربع شماره پالك 5335 فرعى مجزا از شماره 123 
فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حسن شريف راد

9- رأى شــماره 9492 هيأت : خانم ام البنين دالكــى بيدگلى فرزند عباس 
شماره شناســنامه 309  ، ششــدانگ  يكباب انبارى به مساحت 177/66 
مترمربع شماره پالك 5327 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از عليجان بهمنى
10- رأى شماره 9495 هيأت : آقاى ســيد جواد لحمى بيدگلى فرزند سيد 
ماشااله شماره شناسنامه 6826 ، ششــدانگ  يكباب دامدارى به مساحت 
734 مترمربع شماره پالك 5332 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ريگستان ديم كار آران بخش سه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى از حشمت اله حفيظيان
11- رأى شــماره 9090 هيأت : آقاى نصرت اله نمكــى فرزند محمدرضا 
شــماره شناســنامه 654 و خانم معصومه رحمن بيدگلى فرزند مرتضى 
شماره شناسنامه 8509  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
209 مترمربع شماره پالك 828 فرعى مجزا از شماره 106 فرعى از پالك 
6 اصلى واقع در حسين آباد بيدگل  بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از عباس سربندى بيدگلى
12- رأى شماره 9552 هيأت : آقاى حامد صالحى پور فرزند غالمحسين 
شماره شناسنامه 1102 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالك 829 فرعى مجزا از شماره 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در 
حسين آباد بيدگل  بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عبدالصمد 

ستارى.
13- رأى شماره 9046 هيأت : آقاى عباس ثابتى فرزند غالمحسين شماره 
شناسنامه 2 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 356/57 مترمربع شماره 
پالك 3884 فرعى مجزا از شماره 1152 و 1151 فرعى از پالك 2715 اصلى 

واقع در ابوزيد آباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
14- رأى شــماره 9026 هيأت : خانم زهرا عبــاس زاده فرزند محمدعلى 
شــماره شناســنامه 100 و آقاى ابراهيم فرصتى فرزند عباس شــماره 
شناسنامه 2645  (بترتيب نسبت به 2 و 4 دانگ مشاع) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مســاحت 208/88 مترمربع شــماره پالك 3886 فرعى مجزا از شماره 
1238 و 1239 فرعى از پالك 2715 اصلى واقع در ابوزيدآباد بخش ســه 

حوزه ثبتى آران و بيدگل.مع الواسطه از مالكين مشاعى
15- رأى شــماره 9331 هيأت : آقاى جواد محلوجى منفرد فرزند حســن 
شماره شناســنامه 41 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 150 مترمربع 
شماره پالك 277 فرعى مجزا از شــماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى 
واقع در دستجرد و غياثيه بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

هادى حميدپناه
16- رأى شــماره 9603 هيــأت : آقاى ابوالقاســم شــالى بيدگلى فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 111 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 
مترمربع شماره پالك 278 فرعى مجزا از شماره 252 فرعى از پالك 2704 
اصلى واقع در دســتجرد و غياثيه بخش ســه حوزه ثبتــى آران و بيدگل. 

.ابتياعى از هادى حميدپناه
17- رأى شــماره 9003 هيأت : خانم فاطمه مسجدى آرانى فرزند جمشيد 
شماره شناســنامه 12226 و آقاى حيدرضا لواف فرزند عليرضا شماره 
شناسنامه 280  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع 
شماره پالك 276 فرعى مجزا از شــماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى 

واقع در دستجرد و غياثيه بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.
18- رأى شــماره 9595 هيأت : آقاى عباس رحيمى بيدگلى فرزند نصراله 
شماره شناسنامه 190 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 93 مترمربع 
شماره پالك 9 فرعى مجزا از شماره 1و2و قســمتى از مشاعات فرعى از 
پالك 762 اصلى واقع در اماكن بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى 

از عباس رحيمى و زهرا گل بيدى
19- رأى شــماره 9049 هيأت : خانم زهرا گل بيدى قمصرى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 11 و آقاى عباس رحيمى بيدگلى فرزند نصراله شماره 

شناسنامه 190  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 112 مترمربع 
شماره پالك 8 فرعى مجزا از شــماره 1و3و4و5 و قسمتى از مشاعات از 
پالك 762 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
20- رأى شــماره 9491 هيأت : آقاى مريم عبدالهى فرزند على نقى شماره 
شناسنامه 145 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 253/96 مترمربع شماره 
پالك 10 فرعى مجزا از شــماره 6و9 و قسمتى از مشــاعات از پالك 119 
اصلى و  شماره 7و 3و 4 و قسمتى از مشــاعات از پالك 120 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مع الواسطه از مالكين مشاعى
21- رأى شــماره 9459 هيأت : خانم مريم عبدالهى فرزند على نقى شماره 
شناسنامه 145  ، ششــدانگ  يكباب انبارى به مســاحت 72/54 مترمربع 
شماره پالك 9 فرعى مجزا از قسمتى از مشاعات از پالك 120 اصلى واقع 

در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از محمدرضا عبدالهى
22- رأى شــماره 9458 هيأت : آقاى محمدرضا عبدالهى فرزند على نقى 
شماره شناسنامه 43 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 259/60 مترمربع 
شــماره پالك 21 فرعى مجــزا از شــماره 3و4و5و11و14و قســمتى از 
مشــاعات از پالك 119 اصلى واقع در اماكن بخش سه حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى از وراث على نقى عبدالهى
23- رأى شماره 9804 هيأت : آقاى على محمد عقيقى بيدگلى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 133 و خانم اعظم مقصودى بيدگلى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 208  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 100 مترمربع 
شماره پالك 7 فرعى مجزا از شماره 6 و قسمتى از مشاعات از پالك 554 

اصلى واقع در اماكن بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكين مشاعى
24- رأى شماره 9159 هيأت : آقاى سيد مهدى سجادى بيدگلى فرزند سيد 
قدرت اله شماره شناسنامه 205 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 85/50 
مترمربع شماره پالك 11 فرعى مجزا از شماره 5و9وقسمتى از مشاعات 
پالك 732 اصلى واقع در اماكن بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالك 

مشاعى
25- رأى شــماره 9143 هيأت : آقاى ابوالفضل ناظمى بيدگلى فرزند احمد 
شماره شناســنامه 254 و خانم اعظم نوريان بيدگلى فرزند عباس شماره 
شناســنامه 1250  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 75/50 
مترمربع شماره پالك 20 فرعى مجزا از شــماره 1 و قسمتى از مشاعات 
پالك 246 اصلى واقع در اماكن بخش ســه حوزه ثبتــى آران و بيدگل.مع 

الواسطه از مالكين مشاعى
26- رأى شماره 9908 هيأت : آقاى ياسر ميرزازاده آرانى فرزند قدرت اله 
شماره شناسنامه 12083 و خانم فاطمه حسن زاده آرانى فرزند حبيب اله 
شماره شناسنامه 1422  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 156 
مترمربع شماره پالك 1071 فرعى مجزا از شماره 323 فرعى از پالك 2645 

اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
27- رأى شماره 9904 هيأت : آقاى مسعود زارع روئيده فرزند سلطانعلى 
شماره شناســنامه 47339 و خانم مهرى كمال ارانى  فرزند رضا شماره 
شناسنامه 9952  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 151/17 
مترمربع شــماره پالك 1073 فرعى مجزا از شــماره 350 فرعى از پالك 
2645 اصلى واقع در وشــاد بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابيتاعى 

از حسين مشتاق
28- رأى شماره 9110 هيأت : آقاى حسن عظيم زاده آرانى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 209 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 97 مترمربع 
شماره پالك 1661 فرعى مجزا از شماره 622 فرعى از پالك 2640 اصلى 
واقع در آران دشــت بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مع الواسطه از 

مالكين مشاعى
29- رأى شــماره 9102 هيأت : آقاى جواد كريمى بلميــرى فرزند فرهاد 
شماره شناسنامه 12 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 182/40 مترمربع 
شماره پالك 1656 فرعى مجزا از شماره 154 فرعى از پالك 2640 اصلى 

واقع در آران دشت بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عباس 
ستوده

30- رأى شماره 9493 هيأت : آقاى محســن جانى زاده آرانى فرزند على 
اكبر شماره شناسنامه 2932 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت 334/51 
مترمربع شماره پالك 728 فرعى مجزا از شماره 715 فرعى از پالك 2643 
اصلى واقع در صالح آباد بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

وراث عباس صالح
31- رأى شــماره 9772 هيأت : خانم جنت سادات ســيدى بيدگلى فرزند 
سيد محمد شــماره شناســنامه 399 و آقاى ابوالفضل بابائى پور بيدگلى 
فرزند احمد شماره شناســنامه 9412  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 76/35 مترمربع شماره پالك 2880 فرعى مجزا از شماره 574 
فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش سه حوزه ثبتى آران 

و بيدگل.ابتياعى از احمد بابائى پور
32- رأى شماره 9157 هيأت : آقاى محمدعلى غفورزاده نوش آبادى فرزند 
پرويز شماره شناسنامه 6190018084 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
262/25 مترمربع شماره پالك 823 فرعى مجزا از شماره 86 فرعى از پالك 
41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.

ابتياعى از ابوالقاسم سركار
33- رأى شماره 10185 هيأت : آقاى بصيراله نصيرى نوش آبادى فرزند 
على شماره شناسنامه 9 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 113/60 مترمربع 
شماره پالك 826 فرعى مجزا از شــماره يك فرعى از پالك 41 اصلى واقع 
در حســن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از على 

نصيرى نوش آبادى
34- رأى شــماره 9088 هيأت : آقاى حسين كاظم زاده نوش آبادى فرزند 
نعمت اله شماره شناســنامه 650 و خانم محدثه نزادى نوش آبادى فرزند 
نوراله شماره شناسنامه 1250195276  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 155/50 مترمربع شــماره پالك 824 فرعى مجزا از شماره 65 
فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.
35- رأى شماره 9139 هيأت : آقاى عباسعلى معنويان نوش آبادى فرزند 
على محمد شماره شناسنامه 5206 و خانم مريم وكيلى نوش آبادى فرزند 
محمدتقى شماره شناســنامه 5349  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 145/70 مترمربع شماره پالك 515 فرعى مجزا از پالك 43 اصلى 
واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حــوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از 

حسن وكيلى
36- رأى شماره 9613 هيأت : آقاى اسداله خدادادى فرزند امراله شماره 
شناسنامه 101 ، ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت 41/50 مترمربع شماره 
پالك 516 فرعى مجزا از پالك 43 اصلى واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت عادى
37- رأى شماره 9608 هيأت : آقاى سيد جواد سيدزاده نوش آبادى فرزند 
على آقا شماره شناسنامه 8 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 170 مترمربع 
شــماره پالك 517 فرعى مجزا از پالك 43 اصلى واقع در غياث آباد نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از غالمحسين رحمانى
38- رأى شــماره 9047 هيأت : آقاى ابوالفضل رافعى نوش آبادى فرزند 
عزيزاله شماره شناسنامه 5411 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 380 
مترمربع شــماره پالك 822 فرعى مجزا از شــماره 65 فرعى از پالك 41 
اصلى واقع در نوش آباد  بخــش 4 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

عزيزاله رافعى.
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :94/8/30

تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/9/16
عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ــتان چهارمحال و بختيارى از  مدير كل كميته امداد اس
تهيه جهيزيه نوعروسان تحت حمايت كيمته امداد در اين 

استان تا پايان سال خبر داد.
ــاره به اينكه جهيزيه نوعروسان  ابوالقاسم رستگار، با اش
تحت حمايت كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى تا 
پايان سال تهيه مى شود، اظهار داشت: تا پايان سال حدود 
600 جهيزيه براى نوعروسان تحت حمايت كميته امداد 

استان چهارمحال و بختيارى تهيه مى شود.
وى با بيان اينكه جهيزيه نوعروسان تحت كميته كميته 

امداد شامل اسباب و وسايل ضرورى خانگى است، ادامه 
ــه بيش از يك ميليارد  داد: براى تامين اين تعداد جهيزي

تومان هزينه مى شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى در  مدير كل كميته امداد اس
ــات كميته امداد به  ــاره به اينكه يكى از خدم ادامه با اش
ــوزش مهارت هاى  مددجويان اين نهاد ارائه خدمات آم
ــت، ادامه داد: خودكفايى مددجويان يكى از  ــغلى اس ش

اهداف اصلى كميته امداد است.
ــت: كميته امداد استان  ــتگار اظهار داش ــم رس ابوالقاس

ــير  ــدى در مس ــاى بلن ــارى گام ه ــال و بختي چهارمح
خودكفايى مددجويان اين نهاد برداشته است و هم اكنون 
ــتان چهارمحال  ــيارى از مددجويان كميته امداد اس بس
ــب و كار ايجاد  ــراى خود كس ــته اند ب و بختيارى توانس

كنند.
مدير كل كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى ادامه 
ــهيالت و ارائه كالس هاى آموزشى در  داد: پرداخت تس
ــب و كار از اقدامات مهم كميته  حوزه ايجاد مهارت و كس

امداد در اين استان به شمار مى رود.

مدير كل كميته امداد خبر داد:

تهيه 600 جهيزيه نوعروسان چهارمحالى تا پايان سال

استاندار :

برگزارى اجالسيه 
« نماز ادارات و تعالى فرهنگى» 
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حصر وراثت
8/697 آقاى اكبر آرامى پارچه باف داراى شناسنامه شماره 424 به شرح 
دادخواست به كالسة 4469/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن آرامى پارچه باف 
بشناسنامه 1211 در تاريخ 93/9/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- نعمت ا... ارامى 
پارچه باف ش.ش 1039 (فرزند) 2- حسين آرامى پارچه باف ش.ش 197 
(فرزند) 3- مهدى آرامى پارچه بــاف ش.ش 510 (فرزند) 4- اكبر ارامى 
پارچه باف ش.ش 424 (فرزند) 5- فريــده ارامى پارچه باف ش.ش 625 
(فرزند) 6- بهجت مجله فروش ش.ش 817 (همسر) والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:22944 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/695 خانم عشــرت نظرى داراى شناســنامه شــماره699 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4451/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فيروز نظرى اسكندرى 
بشناســنامه 15 در تاريخ 85/12/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- ذبيح اله نظرى 
ش.ش 27 (فرزنــد) 2- مصطفى قلى نظرى اســكندرى ش.ش 4 (فرزند) 
3- خيراله نظرى ش.ش 18 (فرزند) 4- عصمت نظرى اســكندرى ش.ش 
1661 (فرزند) 5- عشــرت نظرى ش.ش 699 (فرزند) 6- راضيه نظرى 
اسكندرى ش.ش 17 (فرزند) 7- بتول مرادى ش.ش 317 (همسر) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف:22953 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
8/696 خانم عشــرت نظرى داراى شناســنامه شــماره699 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4452/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بتول مرادى به شناسنامه 
317 در تاريــخ 94/5/8 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مصطفى قلى نظرى اسكندرى 
ش.ش 4 (فرزند) 2- ذبيح اله نظــرى ش.ش 27 (فرزند) 3- خيراله نظرى 
اســكندرى ش.ش 18 (فرزند) 4- عصمت نظرى اسكندرى ش.ش 1661 
(فرزند) 5- راضيه نظرى اسكندرى ش.ش 17 (فرزند) 6- عشرت نظرى 
ش.ش 699 (فرزند) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهــى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:22954 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/698 آقاى بهروز بهارى دالل داراى شناسنامه شماره 1130230694 
به شرح دادخواســت به كالســة 4473/94ح10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا 
بهــارى دالل بشناســنامه 3492 در تاريــخ 94/7/14 اقامتــگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- صديقه مختــارى گندمانى ش.ش 1727 (زوجــه) 2- على بهارى 
دالل ش.ش 14 (پــدر) 3- محســن بهــارى دالل ش.ش 1273338502 
(فرزند) 4- بهــروز بهــارى دالل ش.ش 1130230694 (فرزند) والغير. 

اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد
 او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:22945 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

8/699 آقاى حسين شيخ بهائى داراى شناســنامه شماره 677 به شرح 
دادخواست به كالســة 4474/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رسول شيخ بهائى 
بشناسنامه 799 در تاريخ 94/7/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بيژن شيخ بهائى ش.ش 
1278 (فرزند) 2- حسين شيخ بهائى ش. 677 (فرزند) 3- مژده شيخ بهائى 
ش.ش 796 (فرزند) 4- منيژه صهبا ش.ش 1090 (همسر) والغير. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:22946 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106836200700 ابالغيــه:  شــماره   8 /700
پرونده:9409986836200063 شماره بايگانى شعبه:940679 خواهان/

شاكى زهرا صدرى كيا دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم احمد رضا 
روانبخش حبيب آبادى به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان ارجاع و به كالسه 
9409986836200063 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/13 و 
ساعت 09:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:21920 شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100351506468 ابالغيــه: شــماره   8 /701
پرونده:9409980351500523 شماره بايگانى شعبه:940580 خواهان/
شاكى بانك مهر اقتصاد شركت ســهامى عام با مديريت عليرضا زمانى 
دادخواســتى به طرفيــت خوانده/متهم محمدرضا محمديان و محســن 
مصلحى بهارانجى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه و مطالبه وجه چــك تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 15 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع 
و به كالســه 9409980351500523 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/10/13 و ساعت 12:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:23650 شعبه 15 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
8/702 در خصــوص پرونده كالســه 940859 خواهــان رقيه حاصلى 
دادخواســتى مبنى بر صدور حكم بر خلع يد به طرفيــت عباس مصدق 
زاده تقديم نموده است وقت رســيدگى براى روز شنبه مورخ 94/10/12 
ســاعت 9 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.
م الف:23597 شــعبه 33 حقوقى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100350508526 ابالغيــه: شــماره   8 /703
پرونده:9409980350500507 شماره بايگانى شعبه:940563 خواهان/
شاكى مصطفى فيروزبخت دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم رحيمه 
خردمندان و ليال صفرى به خواســته مطالبه خســارت دادرسى و الزام 
به تنظيم سند رســمى ملك قديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه يك اتــاق شــماره 105 ارجاع و 
بــه كالســه 9409980350500507 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/10/10 و ساعت 11:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده خانم ليال صفرى فرزند رمضان و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:21899 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
احضار متهم

شــماره   9410100353603588 ابالغيــه: شــماره   8 /704
پرونــده:9409980358200607 شــماره بايگانــى شــعبه:940776 
محاكم كيفرى دادگســترى شهرســتان اصفهــان در پرونده كالســه 
9409980358200607 براى محمود دلشاد به اتهام توقيف غيرقانونى 
خودرو و فروش مال غير و كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1394/10/09 
ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم 
دسترســى به متهم و در اجراى مقــررات مــواد 115و180 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 
به عمل خواهــد آمد. م الف:21883 شــعبه 110 دادگاه كيفرى دو شــهر 

اصفهان(110 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

9410106836500102شــماره  ابالغيــه:  شــماره   8 /705
پرونده:9109983823201023 شماره بايگانى شعبه:940234 خواهان/

شاكى كريم محمدى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم شهناز نيكويى 
به خواسته الزام به تمكين تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 

نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان ارجاع و به كالســه 9109983823201023 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/10/09و ســاعت 09:00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار
 آگهــى مى شــود تــا خوانده/متهــم پــس از نشــر آگهــى و اطــالع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعالم نشــانى كامــل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد.م الف:22385 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106836201006 ابالغيــه: شــماره   8 /706
پرونده:9409986836200003 شماره بايگانى شعبه:940003 خواهان/
شــاكى حبيب خفاجى دادخواســتى به طرفيت خواندگان فخريه معتكف 
و  عبداالمير معتكف ومســلم معتكف و هانى معتكــف و نجيه معتكف به 
خواسته اثابت نسب تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان ارجاع و به كالســه 9409986836200003 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/10/09و ســاعت 11:00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن همه خواندگان و درخواست خواهان/شاكى و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند.م الف:22379 

شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100351108101 ابالغيــه: شــماره   8 /707
پرونــده:9409980351100525 شــماره بايگانــى شــعبه:940581 
خواهان غالمرضا كيقبادى لم جيرى دادخواســتى به طرفيت خواندگان 
ســيد محمدرضا مدرس مطلق و پرويز قضاوى خوراسگانى و مديريت 
جهادكشاورزى شهرســتان اصفهان و مريم الســادات مدرس مطلق و 
صديقه رجالى زاده و مليحه الســادات مدرس مطلق و ســيد صدرالدين 
مدرس مطلق و اداره كل تربيت بدنى اســتان اصفهان به خواسته ابطال 
سند (موضوع سند مالى اســت) و مطالبه خسارت دادرسى و ابطال سند 
(موضوع سند مالى است) تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به كالسه 
9409980351100525 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/09 و 
ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد.م الف:22367 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان

مراسم اعطاى گواهينامه رياست بنياد جهانى سازمان دانشى برتر 
(MAKE) به مديرعامل شركت فوالد مباركه با حضور وزير علوم، 
ــگاه صنعتى شريف به عنوان  ــد. دانش تحقيقات و فناورى برگزار ش
نماينده بنياد جهانى MAKE در ايران ضمن معرفى و اعالم رسمى 
اولين و تنها سازمان ايرانى راه يافته به جمع برترين هاى سازمان هاى 
ــركت فوالد مباركه  ــيا از مديرعامل ش دانشى پيشرو در سطح آس

اصفهان تجليل به عمل آورد.
ــركت فوالد مباركه  ــم تجليل از ش به گزارش خبرنگار فوالد ، مراس
ــازمان ايرانى راه يافته به جمع برترين هاى  اصفهان به عنوان تنها س
ــيا با حضور دكتر محمد  ــرو در سطح آس سازمان هاى دانشى پيش
فرهادى وزير علوم، تحقيقات و فناورى، دكتر سعيد سهراب پور قائم 
مقام بنياد ملى نخبگان و رئيس جايزه جهانى سازمان دانشى برتر در 
ايران، دكتر محمود فتوحى رئيس دانشگاه صنعتى شريف و جمعى 

از دانشگاهيان و فعاالن صنعت برگزار شد.
ــم گواهينامه دريافت جايزه جهانى MAKE از سوى  در اين مراس
ــبحانى مدير عامل  وزير علوم، تحقيقات و فناورى به دكتر بهرام س

شركت فوالد مباركه اصفهان اعطا شد.
خلق ثروت دانـش و فنـاورى از اولويت هاى برنامه ششـم 

توسعه است
ــم اعطاى  محمد فرهادى وزير علوم، تحقيقات و فناورى،  در مراس
گواهينامه رياست بنياد جهانى سازمان دانشى برتر (MAKE) به 
مديرعامل شركت فوالد مباركه گفت: توجه به علم و فناورى و خلق 
ثروت از اين طريق يكى از موضوعات مورد توجه و داراى اولويت در 

برنامه ششم توسعه كشور است.
ــبت به اعطاى گواهينامه و  دكتر محمد فرهادى در اين مراسم نس
تجليل از شركت فوالد مباركه به عنوان اولين سازمان ايرانى راه يافته 
به جمع برندگان جايزه جهانى سازمان دانشى برتر (MAKE) ابراز 
اميدوارى كرد كه اين جايزه باعث شود دانشگاه هاى كشور بيش از 

پيش، ارتباط خود را با صنعت تقويت كند.
ــرارى ارتباط  ــا بيش ازپيش در حال برق ــگاه هاى م وى افزود: دانش
ــون ــتنادى تامس ــارى پايگاه اس ــال ج ــتند. در س با صنعت هس

ــگاه هاى تاثيرگذار دنيا معرفى  ــگاه ما را جزو دانش  رويترز 8 دانش
كرده كه اين براى اولين بار است و ازاين جهت ارزشمند است كه در 
ارزيابى هايى كه انجام شده ما رتبه عالى را در رابطه با ارتباط با صنعت 
داريم كه اين موضوع نشان دهنده اين است كه به ارتباط دانشگاه و 

صنعت بيش ازپيش توجه شده است.
فرهادى خاطرنشان كرد: بخش هاى صنعتى و خدماتى با كمك هاى 
ــى در قالب مراكز رشد مى توانند ايده هاى  دانشگاه و مراكز پژوهش

نوآورانه را به محصول نهايى تبديل كنند.
ــول با يارى  ــده به محص ــه تبديل اي ــه داد: تكميل چرخ وى ادام
ــركت هاى دانش بنيان صورت مى گيرد و  شركت هاى واسطه و ش
هر چند قوانين و مقررات ما در اين زمينه بسيار اندك است، اما اين 

مسير رو به بهبود مى رود.
وزير علوم تصميم براى تاسيس صندوق هاى نوآورى استانى را يكى 
ــرد و آن را مايه دلگرمى  ــمند دولت يازدهم ذكر ك از اقدامات ارزش

شركت هاى دانش بنيان و فعاالن اين عرصه برشمرد.
ــركت فوالد مباركه اصفهان توانسته است  فرهادى گفت: اينكه ش
ــركت بنياد دانشجوى برتر  جزء 25 شركت برتر در آسيا توسط ش
ــاهد  ــت و اميدواريم ش ــود باعث افتخار اس (MAKE) معرفى ش
ــركت هاى ايرانى ديگر باشيم.  موفقيت هاى بيشتر اين شركت و ش
اينكه دانشگاه صنعتى شريف به نمايندگى از ايران مسووليت ارزيابى 
را از شركت دانشجوى برتر (MAKE) دارد باعث خوشحالى ماست.
ــار كرد: بايد  ــاره به اهميت توليد ثروت از دانش اظه فرهادى با اش
ــروت برويم.  ــاورى و توليد علم از ث ــمت نوآورى،  تحقيق و فن به س

خوشبختانه امروز اين مساله بسيار موردتوجه قرارگرفته است.
وزير علوم گفت: حلقه دانشگاه توليد و صنعت در قالب مراكز رشد كه 
حلقه واسطه اى هستند در حال كامل شدن است. قوانين و مقررات 

هرچند براى اينكه روند كار را تسهيل كنند و تسهيالت را فراهم كند 
كم است و بايد بيش ازپيش داشته باشيم ولى قوانين و مقررات در اين 

خصوص يا تدوين شده يا تصويب شده يا در حال آماده سازى است.
ــگاه با  ــتر دانش ــزود: ما وظيفه داريم براى ارتباط بيش وزير علوم اف
ــد كارى كنيم كه ايده ها مطرح  بخش هاى صنعتى تالش كنيم. باي
شود. نيازهاى صنعت هم مطرح شود و ان شاءاهللا با تالشى كه صورت 

مى گيرد ايده ها به محصول ختم شود.
ــركت فوالد مباركه  فرهادى در خاتمه ضمن تبريك به مديريت ش
اظهار كرد: اين نخستين گام براى شركت هاى ما است كه مى توانند در 
سطح دنيا مطرح باشند. ارتباط بين دانشگاه ها و شركت هاى صنعتى 

مى تواند در اين راستا كمك كند.
رتبه اول ارتباط دانشگاه و صنعت در اختيار صنعتى شريف 

است
ــريف اعالم كرد كه اين دانشگاه، رتبه  ــگاه صنعتى ش رييس دانش
نخست ارتباط با صنعت را در ميان مراكز دانشگاهى كشور دارا است.

ــتين سازمان  ــم تجليل از نخس دكتر محمود فتوحى نيز در مراس
ــى  ــازمان دانش ــى راه يافته به جمع برندگان جايزه جهانى س ايران
برتر(MAKE) گفت: قرار گرفتن فوالد مباركه در جمع 25 شركت 
موفق آسيايى و به كارگيرى دانش و ارزش در اين مجموعه صنعتى 

باعث افتخار كشور است.
ــاره كرد و افزود:  ــابقه 50 ساله دانشگاه صنعتى شريف اش وى به س
يكى از داليل تاسيس صنعتى شريف در سال 1344، وجود صنايع 
سنگين در كشور از جمله ذوب آهن اصفهان و تربيت نيرو براى اين 

صنعت بوده است.
ــريف كه با پذيرش 400  ــگاه صنعتى ش ــد: دانش فتوحى يادآور ش
ــكده آغاز به كار كرده بود پس از چهار دهه  ــجو در پنج دانش دانش

فعاليت داراى 12هزار دانشجو و 13 دانشكده است.
وى ارتباط دانشگاه صنعتى شريف با صنايع كشور را موفقيت آميز 
توصيف كرد و گفت: با اين وجود معتقديم پروژه هاى ارتباط با صنعت 

هنوز ايده آل نيست و به تقويت و توسعه نياز دارد.
دبير جايزه جهانى MAKE در ايران نيز در اين مراسم از توجه بيش 
از حد نهادهاى حمايتى حاكميتى از شركت هاى كوچك انتقاد كرد و 
گفت: متاسفانه يك كپى بردارى نادرست از غرب در كشور ما صورت 
گرفته و بسيارى از مسووالن به جاى حمايت از شركت هاى بزرگ، 

توجه افراطى به شركت هاى كوچك نشان مى دهند.
ــر دانش و اقتصاد دانش بنيان از  دكتر مهدى شفيع زاده افزود: نش
ــد؛ اما با اين حال شاهد ترويج  كمپانى هاى بزرگ به نتيجه مى رس
ــركت هاى دو تا سه نفره در  ــتارت آپ ها به منظور حمايت از ش اس

كشور هستيم.
ــره ورى در  ــم درصدى به ــرد: افزايش حتى ني ــان ك وى خاطرنش
شركت هاى بزرگ، صدها برابر بيشتر از نتايج بهره ورى در شركت هاى 
كوچك خواهد بود و ثمره آن موجب رونق اقتصاد ملى كشور خواهد 
شد. شفيع زاده تصريح كرد: متاسفانه برخى مسووالن در كشور تصور 
مى كنند كه فعاليت هاى دانش محور، يك پروژه است و آغاز و پايان 
دارد در صورتى كه بايد به اين فعاليت ها به عنوان يك فرآيند ادامه دار 

و طوالنى نگريسته شود.
وى با ابراز خرسندى از قرار گرفتن فوالد مباركه در جمع 25 شركت 

ــيا در فرآيند جايزه جهانى MAKE توضيح داد: رتبه اول  برتر آس
ــده از بين چند  ــى MAKE در اروپا طى چند روز آين جايزه جهان
ــد و  ــل، زيمنس و بوش معرفى خواهد ش ــركت مهم از جمله ش ش
شركت گوگل نيز 6 روز قبل به عنوان برنده نخست اين جايزه جهانى 

در آمريكا معرفى شد.
كسب مقام اولى شـركت فوالد مباركه مقام اول طى 4 سال 

متوالى 
قائم مقام بنياد ملى نخبگان و رييس بنياد جهانى MAKE در ايران 
در اين مراسم به تاريخچه برگزارى رقابت هاى جايزه جهانى سازمان 
دانشى برتر در كشورمان پرداخت و دستيابى به اين موفقيت را مايه 

افتخار صنايع ايران برشمرد.
دكتر سعيد سهراب پور خاطرنشان كرد: در يكى از دوره هاى برگزارى 
رقابت هاى سازمان هاى دانشى برتر، ارتش سنگاپور موفق به دريافت 
اين جايزه شد كه اين امر نشانگر توجه نهادهاى حاكميتى كشورهاى 

مختلف به جايزه جهانى سازمان هاى دانشى برتر است.
 MAKE قائم مقام بنياد ملى نخبگان با بيان اينكه سازمان جهانى
با هدف تشويق مديريت علمى شركت هاى دنيا تشكيل شده است، 
گفت: فوالد مباركه توانسته است در بين 25 شركت برتر آسيا قرار 
بگيرد. سازمان جهانى MAKE از تعدادى سازمان هاى جهانى قوى 
تشكيل شده كه هدف از تشويق مديريت علمى شركت هاى دنياست.
سهراب پور تصريح كرد: اين سازمان در هر قاره شعبه اى دارد و در هر 
قاره اى برخى از شركت ها به اين سازمان پيوسته اند. در قاره آسيا نيز 
ايران يكى از كشورهايى است كه به اين سازمان پيوسته و نمايندگى 
اين شركت در ايران به دانشگاه صنعتى شريف سپرده شده است كه 
از طرف رياست دانشگاه مسووليت اين موضوع به بنده سپرده شده 

است.

قائم مقام بنياد ملى نخبگان تاكيد كرد: امسال براى اولين بار در تاريخ 
كشور فوالد مباركه موفق شد در بين 25 كشور موفق آسيا قرار گيرد و 

ارتش سنگاپور نيز مقام اول آسيا را به دست آورده است.
مهدي شفيع زاده دبير جايزه جهاني MAKE در ايران نيز در اين 
ــم از توجه بيش از حد نهادهاي حمايتي حاكميتي از شركت  مراس
هاي كوچك انتقاد كرد و گفت: متاسفانه يك كپي برداري نادرست 
ــياري از مسووالن به جاي  ــور ما صورت گرفته و بس از غرب در كش
حمايت از شركت هاي بزرگ، توجه افراطي به شركت هاي كوچك 

نشان مي دهند.
ــان از  ــش بني ــاد دان ــش و اقتص ــر دان ــزود: نش ــفيع زاده اف ش
ــد اما با اين حال شاهد ترويج  كمپاني هاي بزرگ به نتيجه مي رس
ــركت هاي دو تا سه نفره در  ــتارت آپ ها به منظور حمايت از ش اس

كشور هستيم.
شركت هاى بزرگ،  رسالت رهبرى در صنعت دارند 

ــم گفت: فوالد  ــه اصفهان نيز در اين مراس مدير عامل فوالد مبارك
مباركه توانست در فرآيند جايزه MAKE شانه به شانه سامسونگ، 
ــركت قرار  ــيايى جزو 25 ش ــاير كمپانى هاى بزرگ آس تويوتا و س
ــاير موارد به عنوان مثال در تعالى سازمانى با  بگيرد.همچنين در س
ــت كه در كشور تنديس زرين دارد  مدل EFQM تنها شركتى اس
ــور معرفى شد. بهرام  و پارسال به عنوان تنهاشركت سرآمد در كش
سبحانى افزود: اينها يك  شبه اتفاق نيفتاده است؛ اين فرآيندى است 
كه در تاريخ فوالد مباركه از زمان دوران ساخت (نه حتى در دوران 

بهره بردارى) ريشه دارد. 
وى تصريح كرد: يك مديريت علمى در فوالد مباركه حاكم شد كه 
سعى كرد دانش و علم را از پايين ترين سطوح كارگاه تا باال، تا مديران 
ميانى، معاونان و خود مديريت نهاديه كند. نتيجه نهادينه شدن اين 
ــاير شركت ها اين  ــازمان اين است كه ما نسبت به س فرهنگ در س
مسير را روان تر طى مى كنيم؛ با وجود اينكه جزو شركت هاى بزرگ 
كشوريم و در شاخه محصوالت غيرنفتى بزرگ ترين صادركننده ايم 
و محصوالت ما عمدتا به اروپا و ساير كشورها صادر مى شود. همه اينها 

به نگاهى كه در مجموعه ما هست برمى گردد.

با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناورى صورت گرفت؛

فوالد مباركه اصفهان در جمع مشهورترين سازمان هاى دانشى برتر آسيا 
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ــهر گفت: وظيفه  داريم زمينه حضور  فرماندار شهرستان خمينى ش
حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى رأى را فراهم كنيم و هر نامزدى 
ــط مردم انتخاب شود براى ما  كه پس از تاييد شوراى نگهبان توس

قابل احترام است.
ــى  ــوراى هماهنگ ــووالن ش ــع مس ــى، در جم ــد رضوان  احم
ــبت هاى امسال  ــتان گفت: برگزارى  مناس ــالمى اس تبليغات اس
توسط شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى از حساسيت هاى بااليى 

برخوردار است.
وى افزود: نهاد شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى، وظيفه اى خطير 
و حساس در مديريت زمان و موقعيت شناسى شرايط كنونى كشور 
ــاس و مناسبت هاى مختلف  به عهده دارد و بايد از فرصت هاى حس

براى تثبيت و حفظ نظام استفاده كند.
ــهر با بيان اينكه شوراى هماهنگى  ــتان خمينى ش فرماندار شهرس
ــابقه نظام محسوب مى شود  تبليغات اسالمى يكى از نهاد هاى با س
كه از جايگاه خاصى برخوردار مى باشد تاكيد كرد: شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى نهادى است كه موفق شده در مناسبت هاى حساس 
ــتفاده  نظام و انقالب از مهم ترين ظرفيت هاى زمان به نفع نظام اس
كند.وى با بيان اينكه در شرايط كنونى سياسى منطقه، حفظ وحدت 
از واجبات نظام است تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص منطقه و 
كشورهاى همسايه، اهداف توطئه هاى دشمن با نيت ضربه به  نظام 
خواهد بود و شرايط خاص امروز منطقه و نفوذ كشورهاى خارجى به  

نوعى براى نظام تهديد محسوب مى شود.
ــه باعث بيمه  ــا عاملى ك ــهر، اضافه كرد: تنه ــدار خمينى ش فرمان
ــا مردم  ــووالن نظام ب ــن مس ــد وحدت بي ــدن نظام خواهد ش ش
ــت و اين  ــام معظم رهبرى اس ــع و رهنمود هاى مق زير نظر مواض
ــدات خارجى  ــرات و تهدي ــدن نظام از خط ــدت باعث بيمه ش وح
خواهد شد. وى با تأكيد بر اينكه انتخابات مجلس امسال از اهميت و 
جايگاه خاصى براى نظام برخوردار است، گفت: وظيفه  داريم زمينه  
حضور حداكثرى مردم در پاى صندوق هاى رأى را فراهم كنيم و هر 
ــوراى نگهبان توسط مردم انتخاب شود  نامزدى كه پس از تاييد ش

براى ما قابل احترام است.
ــع و رهنمودهاى  ــه اينكه مواض ــاره ب ــهر با اش فرماندار خمينى ش
ــالب راه حل  ــام و انق ــرايط نظ ــرى در همه ش ــم رهب ــام معظ مق
ــه داد:  ــت ادام ــوار بوده اس ــخت و دش ــرايط س نجات و عبور از ش
ــاى مردمى  ــت و حمايت ه ــت هاى كلى دول ــا سياس اميدواريم ب
ــرا و پياده ــام معظم رهبرى اج ــام راحل و مق اهداف مورد نظر ام

 شود.
ــعت 180 كيلومترى شهرستان خمينى شهر و   وى با اشاره به وس
جمعيت 400 هزار نفرى شهرستان گفت: شهرستان خمينى شهر 
ــور با جمعيتى در  ــهر تهران پر تراكم ترين شهرستان كش بعد از ش

حدود 1770 نفر در هر كيلومتر از نظرجمعيت مى باشد.

ــى اربعين  ــت: راهپيماي ــالمى نطنز گف ــس اداره تبليغات اس ريي
حسينى، سياسى ترين راهپيمايى جهان است.

ــش  ــم هماي ــار ،در مراس ــل مجيدى تب ــالم ابوالفض  حجت االس
ــهر خالدآباد برگزار شد،اظهار كرد: امروزه  دختران آفتاب كه در ش
ــير  ــعى دارند با روش هاى گوناگون دختران را از مس ــمنان س دش
ــه  ــج بدحجابى در ميان آن ها ريش ــت منحرف كنند و با تروي درس
ــكانده و زنان و دختران ما بايد با  يك دختر اسالمى را در آن ها خش
بصيرت حسينى و زينبى و با الگو گيرى از سبك زندگى بى بى دوعالم 
حضرت فاطمه زهرا (س) و ديگر معصومين براى رسيدن به سعادت 

دنيوى و اخروى گام بردارند.
ــتند؛ بنابراين  ــور هس ــران امروز مادران آينده كش وى افزود: دخت
ــزايى در شالوده جامعه در  رفتار و چگونگى تربيت آن ها تأثير به س
نسل هاى بعدى دارد و به هر ميزان دختران ما متناسب با آموزه هاى 
اسالمى رشد كرده باشند سعادت آينده و فرزندان آتى كشور بيشتر 

تضمين مى شود.
رييس اداره تبليغات اسالمى نطنز با اشاره به ايام دهه آخر ماه صفر 
ــچ مكتب ديگرى  ــبيه راهپيمايى اربعين در هي گفت: نمونه اى ش
وجود ندارد و ما بايد قدر اين واقعيت هاى مملو از حقيقت را بيشتر 

بدانيم.
وى ادامه داد: اكنون درباره پديده اى صحبت مى كنيم كه در درجه 
ــود، اما وقتى كه با مقياس هاى اول يك پديده شيعى تعريف مى ش
ــيعى و فرا دينى به آن نگاه مى كنيم، راهپيمايى اربعين يك  فرا ش

حادثه استثنايى در جهان به شمار مى رود.
ــى ترين  ــى اربعين، سياس ــرد: راهپيماي ــح ك ــار تصري مجيدى تب
ــوت  ــود، بايك ــى نب ــر سياس ــت، اگ ــان اس ــى جه راهپيماي

نمى شد.
ــتم جمعيت ــه يك بيس ــع يك ميليونى ك ــك جم ــور مثال ي به ط
 20 ميليونى اربعين است را در نظر بگيريم كه تنها 20 كيلومتر در 
هر جاى دنيا راه بيفتد، تمام رسانه هاى دنيا 24 ساعته حركت اين 
جمعيت اندك را پوشش مى دهند، اما در خصوص راهپيمايى اربعين 

سكوت كرده و گزارشى را اعالم نمى كنند.
ــى از بُعد مادى و  ــالمى در ادامه افزود: وقت رييس اداره تبليغات اس
ــت  علمى به راهپيمايى اربعين مى نگريم، اين حركت يك امت اس
ــت درمى آيد كه مفاهيم  ــكون به حرك و يك امت زمانى از حالت س
بسيارى به لحاظ انسانى در آن تغيير مى كند، مانند مفهوم مالكيت 
ــع 20 ميليونى هيچ كس خودش را مالك چيزى  و ايثار؛ در اين جم

نمى داند.
ــه همراه  ــه (س) ب ــرت رقي ــفره حض ــم، س ــيه اين مراس در حاش
ــام به صورت  ــال و خرابه ش ــراى كرب ــگاه نمادين كاروان اس نمايش
ــتقبال بازديدكنندگان ــود كه مورد اس نمونه به نمايش درآمده ب

 قرار گرفت.

نامزدى كه پس از تاييد شوراى نگهبان 
منتخب مردم شود، قابل احترام است

راهپيمايى اربعين حسينى، 
سياسى ترين راهپيمايى جهان است با ايجاديك فضاى باز سياسى در  زاينده 

ــه از خط قرمزها رود  چهارچوبه اي ك
ــود موافق ولي باتخريب  عبور نش
ــم. اين مطلب  ــه تهمت وافترا مخالفي كانديداهابه طريق
ــهرضا درجمع  ــي، فرماندارش ــن گالب رامهندس محس
ــتان ــن شهرس ــدارى اي ــه در فرمان ــگاران ك خبرن
 برگزار شد بيان داشت وگفت: بايد ازدادن وعده ووعيدهاي 
ــوش آيند مردم  ــدني پرهيزوازارائه مطالبي براي  خ نش
ومطالب غيرواقعي خودداري كنند تادرآينده بامشكالتي 

مواجه نشوند.
ــت: انتقال ــگاران گف ــه خبرن ــهرضاخطاب ب فرماندارش
ــوولين درواقع عينيت  ــه مس ــنيده هاي خبرنگاران ب  ش
ــت  ــي بادولت وملت اس ــي وهمزبان ــيدن به همدل بخش
ــايل و  ــگاران بعضي مواقع مس ــه افزود: خبرن وي درادام
ــتان رااززواياودريچه اي  مشكالت وپتانسيل هاي شهرس
مشاهده مي كنندكه شايدازديدمسوولين دورمانده باشدكه 
اگرانتقال اين گونه مسايل را درقالب وچهارچوب دلسوزانه 
ــوولين انتقال دهيدنقش مهمي  ودرجهت مثبت به مس

درپيشرفت شهرستان وجامعه ايفاكرده ايد.
ــتان شهرضا  ــعه شهرس گالبي از برگزاري همايش توس
ــهرضايى مقيم  ــان وفرهيختگان ش ــور متخصص با حض
ــت  ــس ازنشس ــورخبردادوگفت: پ ــتان وكش شهرواس
ــي   ــي، تخصص ــف سياس ــاي مختل ــف ه ــي باطي هاي
ــعه   ــي وتوس ــيب شناس ــت عنوان آس ــي تح و  فرهنگ
ــه درجهت اجراي   ــتان، طرحي راتدوين  كردم ك شهرس
ــد.وي درادامه  ــت هاي صحيح درشهرستان باش سياس
ــي با حضور  ــن منظورمقررگرديدهمايش ــه همي افزود:ب
ــم و غيرمقيم  ــهرضايى مقي متخصصان وفرهيختگان ش

دراستان وكشوربرگزار شد. 
ــش  هماي ــن  دراي ــرد:  ك ــهرضاتصريح  فرماندارش
كميته هايي درشاخه هاي كشاورزي ، رفاه واموركشاورزي 
ــد بررسي هاي  ــت تشكيل ش ــايرمواردي كه نيازاس وس
دقيق انجام وآسيب شناسي وطرح هايي درجهت توسعه 

وپيشرفت شهرستان ارائه شد.
ــاره به توزيع اعتبارات گفت: پنج  ــهرضا با اش فرماندارش
ــارات ازمحل ماده  ــت ميلون تومان اعتب ميليارد ودويس
ــاس چهارچوبه مشخص  180 بامحدوديت توزيع وبراس
ــت و  ــي دربخش بهداش ــتگاه هاي اجراي ــده بين دس ش
درمان؛ راه وشهرسازى،  آموزش و پرورش ، آبفاى شهرى 
ــاورزى وبعضي دستگاه هاي ديگر  و روستايى ، جهادكش
توزيع شد. وي پيرامون اقدام هاوراهكارهاي انجام گرفته 
درجهت پروژه فاضالب گفت:  با توجه به برگزارى جلسات 
ــركت آب وفاضالب  ــتان و ش متعدد با مديركل آبفاى اس

ــرف نمودن  ــان راهكارهايي درجهت برط ــتان اصفه اس
ــدومبالغي اعتباردراين جهت  ــه ش ــالب ارائ ــوي فاض ب
ــتم هوادهي وسيستم هاي  عنوان شدكه درجهت سيس
ــد.وي  ــتقرجهت جلوگيري ازبوي فاضالب اقدام ش مس
ــروژه فاضالب  افزود:  درادامه پيرامون اجراي باقيمانده پ
با توجه به اعتبارات پيش بيني سطحي بااعتبارى بالغ بر

ــراي آن تخمين  ــان هزينه اج ــا 100 ميليارد توم  80 ت
ــي قابل  ــارات دولت ــا بااعتب ــه قطع ــت ك ــده اس زده ش
ــاي ملى و  ــروژه ه ــق پ ــداز طري ــذا باي اجرانخواهدبودل
ــى پي  ــرمايه گذارى خصوص ــس و س ــق فاينان ياازطري
ــي ازاولويت هاي  ــودكه پروژه فاضالب يك گيري واجراش
ــد.وى از ديگر برنامه هاى  ــتان مي باش كاري اين شهرس
ــتان رامساله آب روستايى  پيگيرى  شده در سطح شهرس
ــالي  ــه كمبودوخشكس ــت: باتوجه ب ــرد وگف ــوان ك عن
ــه درحال كف  ــودآب مواجه اند ك ــا باكمب بعضي چاه ه
ــدبااخذمجوزات چاه  ــتيم وچنانچه نيازباش شكني هس
ــزات  ــاه هاازنظرتجهي ــري ازچ ــي زده شودويكس كمك
ــت ورفع  ــا مديري ــنل آبف ــالش پرس تعميروتجهيزوبات
ــزاري  ــه برگ ــاره ب ــد. فرماندارشهرضابااش ــكل ش مش
ــتان گفت: ــم هاى مذهبي وعزاداري دراين شهرس مراس

ــوگواري  ــزاداري وس ــاى عــــــ ــم هـــــ مراس
ــين (ع)  بادرايت مديران واعضاء  حضرت اباعبداله الحس
هيات باشكوه فراوان ودرخورمردم اين شهرستان همچون 
ــه دورازخرافات  ــنوات قبل به صورت منظم ومثبت وب س
ــام گرفته  ــر از اقدامات انج ــد. گالبي يكى ديگ برگزارش
ــهرضابه اصفهان  ــاده ش ــه كردن ج ــروژه 6 خط راآغازپ

ــورت اماني  ــروژه به ص ــازاول اين پ ــت : ف ذكرنمودوگف
ــاركت تعدادي ازنهادهاوارگان هاواداره  باهمكاري ومش
راه وشهرسازي درحال انجام است كه طي يك ماه آينده 

تكميل وبقيه پروژه درمراحل بعدي انجام خواهدگرفت. 
ــت ودرمان گفت: بيمارستان  وي دررابطه بابخش بهداش
ــه اول آن درحال  ــا 7 هزارمترمربع طبق اميرالمومنين ب
ــه دوم آن  ــام وطبق ــقف انج ــاخت كه بتون ريزي س س
ــت وي درادامه گفت: مجوزبيمارستان  ــده اس شروع ش
ــتان  ــش آقايان درمحل بيمارس رواني با20 تخت دربخ

صاحب الزمان اخذ شده است.
ــهرضا دربخش  ــوراي فرهنگ عمومي ش نايب رييس ش
ــگاهي باعناوين مختلف  ديگرسخنان خودگفت:  نمايش
با 20 هزارجلدكتاب برگزار شد كه جزء معدودنمايشگاه 
ــته برگزاروازتنوع  ــاليان گذش ــي س ــت كه ط هايي اس
ــت خوبي براي  ــت واين فرص ــياربااليي برخورداراس بس
ــدگان كتاب  ــتداران كتاب واهداكنن ــتان ودوس شهرس
ــه راازآن به عمل  ــتفاده الزم وبهين ــدكه بايداس مي باش

آوريم. 
ــابقات  وي به برگزاري كتابت خطبه غديروبرگزاري مس
ــاره كرد.فرماندارشهرضا  حفظ وقرائت قرآن كريم نيزاش
ــاره  ــاورزى اش ــده در بخش كش ــام ش ــه اقدامات انج ب
ــاي موجود  ــيل ه ــه به وجودپتانس ــت : باتوج نمودوگف
ــت  ــان اعتباردرجه ــك ميلياردتوم ــي حدودي مبالغ
ــن  ــم وهمچني ــاص داده اي ــاورزي اختص ــش كش بخ
ــاراقدامات خوبي ــره اي وتحت فش دربخش آبياري قط

 انجام گرفته است. 

فرماندار شهرضا:

خبرنگاران، مردم را تشويق به جذب حداكثري در انتخابات كنند

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9410100351108116 ابالغيــه: شــماره   7 /708
پرونده:9409980351100262 شــماره بايگانى شعبه:940289 خواهان 
شــركت بانك انصار (ســهامى عام) به نمايندگى آقاى آيت ا... ابراهيمى و 
يحيى فروتن با مديريت محمود كربى دادخواستى به طرفيت خوانده مريم 
باورصاد جهانگيريان به خواسته پرداخت حق الوكاله و مطالبه وجه چك و 
مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 11 دادگاه 
عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 
ارجاع و به كالســه 9409980351100262 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/10/09 و ساعت 09:30 تعيين شــده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد.م الف:22366 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106825305828 ابالغيــه: شــماره   8 /709
پرونده:9409986825300323 شــماره بايگانى شعبه:940371 خواهان/

شاكى على فتحى احمدآبادى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم عليرضا 
مردانى به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى 
و مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409986825300323 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/10/09 و ســاعت 08:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:23055 شعبه 31 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ

8/710 شــماره ابالغنامــه:9410100351206392 شــماره پرونــده: 
9409980351200541 شــماره بايگانــى شــعبه: 940601 مجيد اقاجان 
فرزند احمد رضا به شماره ملى: 1270433768 به نشانى اصفهان – ميدان 
جمهورى – بين فروغى و رباط – ك.شماره يك – ساختمان صدرا – ط1- 
واحد21- كدپســتى 8137956131 تاريخ حضور: 1394/10/07 دوشنبه 
ساعت: 08:30 محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ. شهيد نيكبخت 
– ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان – طبقه4- اتاق شماره425. علت 
حضور: در خصوص دعوى امين ا... شــمس به طرفيت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حاضر شــويد ضمنا به پيوست نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم ارسال مى گردد.م الف:21893 شعبه 12 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/711 در خصوص پرونده كالســه 928/94 خواهان بانــك مهر اقتصاد 

با وكالت حامد منتظرين دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت رحمت ا... 
صفرى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخه 94/10/7 ساعت 9 
صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان – شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:22311 شعبه ششم 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/712 در خصــوص پرونــده كالســه 60/94 خواهــان رحمــان بياتى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت فرهاد محمدبيگى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/7 ســاعت 5/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالك57 كدپستى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:22960 
شعبه 26 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9410106825305552 ابالغيــه: شــماره   8 /713
پرونده:9309986825300046 شــماره بايگانى شعبه:930047 خواهان/
شاكى رســول تورجى زاده دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم حسين 
رئوفى و ســيد محمد خواجه باشــى به خواســته مطالبه وجه چك تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
31 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگســترى كل اســتان اصفهان ارجاع 
و بــه كالســه 9309986825300046 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/10/06 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:21896 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/714 در خصوص پرونده كالســه 927/94 خواهان بانك مهر اقتصاد با 
وكالت حامد منتظرين دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- حيدرعلى 
مهاجرى 2- امير نادرى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخه 
94/10/7 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى 
مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:22313 شعبه ششم حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
8/434 شماره:1744/93ش6 به موجب راى شــماره 449 تاريخ 94/4/23 
شعبه ششــم شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه منصور كاظمى فرزند غالمرضا شغل كاسب به نشانى 
مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت 40/000/000 ريــال بابت اصل 
خواسته و 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 400/000 ريال هزينه 
نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و تاخيــر تاديه و تاريخ 
سررسيد چكهاى موصوف (92/10/30و92/10/26) در حق محكوم له سعيد 
نورى فرزند عيســى با وكالت خانم هورا برادران قندى به نشانى اصفهان 
– خ.حكيم – روبروى مسجد حكيم – ســاختمان 110- طبقه سوم. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 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 قســمت اجرا 
تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:22310 شعبه ششم 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

8/433 شماره:181/94ش13 به موجب راى شــماره 722 تاريخ 94/5/11 
شعبه 13 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محسن مقتدرى اصفهانى فرزند حسن به نشانى مجهول المكان  
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 41/328/182 ريال بابت اصل خواســته و 
190/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير در تاديه از 
تاريخ سررســيد چكها لغايت زمان وصول در حق محكوم له احمد قاسمى 
فرزند على به نشانى اصفهان – خ.شيخ صدوق جنوبى – بازار ارمغان – دفتر 
فنى نويد همراه با نيم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 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 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:22317 شعبه 13 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
فقدان سند مالكيت

8/622 شــماره:1394/04/132603-1394/8/24 نظر به اينكه سند مالكيت 
يك دانگ مشاع از ششدانگ يكدرب باغ معروف درب قلعه هنجوه به مساحت 
1235 مترمربــع پالك ثبتــى شــماره 1330 فرعى از 141 اصلــى واقع در 
باغســتان پايين طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتى نطنز ذيــل ثبت 10157 در 
صفحه 173 دفتر امالك جلد 49 به نام مريم هاشمى حمامى فر فرزند محمد 
به شماره شناســنامه 5381 تهران تحت شــماره چاپى مسلسل 561577  
سرى الف ســال 85 ثبت و صادر و تسليم گرديده است ســپس نامبرده با 
ارائه درخواست كتبى به شماره وارده: 1394/08/12-9404095259983 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلى كه امضاء شــهود آن ذيل شــماره: 
5605و5607و5609-1394/08/12 به گواهى دفترخانه 13 نطنز رســيده 
است مدعى است كه ســند مالكيت آن به علت جابجايى مفقود گرديده است 
و درخوست صدور المثناى ســند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب 
به اســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند 

معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالكيت به ارائه كننده سند مســترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت يا سند
 معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى طبق

 مقررات خواهد شد.م الف:251 عباسعلى عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد 
و امالك نطنز 

ابالغ راى
8/689 شــماره دادنامه : 1211-94/6/31 به تاريخ 94/6/25 در وقت فوق 
العاده جلسه شــعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشــكيل است و پرونده كالســه 94-884 تحت نظر است. 
قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل اعالم ميدارد. خواهان: محمدرضا قائدامينى نشــانى: اصفهان – نبش 
ميدان برازنده – كوچه37- پالك سوم خوانده: بهاره درخشنده چالشتركا 
2- سعيد مقصودى به نشانى مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ پنجاه 
ميليون ريال به انضمام مطلق خســارات دادرســى. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى محمدرضا قائدامينى فرزند فتح ا... به طرفيت 1- بهاره 
درخشنده چالشتركا 2- ســعيد مقصودى به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
پنجاه ميليون ريال موجب يك فقره چك به شماره 444/046892 عهده بانك 
صادرات به انضمام خسارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به 
اصل تجريدى بودن اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى 
در صورت انتقال اين  اســناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و 
اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ  قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته 
و اليحه دفاعيهاى ارســال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود 
به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه 
تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى ماندهاند 
فلذا بنابر مراتب فــوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخــت صادره و  احراز 
ذينفع بــودن خواهان در دعــوى مطروحه و  صــدور آن از ناحيه خوانده/ 
صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و 
نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل ســند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ 
اصول اسنادى/ تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته دانسته و نظر به  قاعده 
اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراهاى 
حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 1286- 
1321- 1324 قانون مدنى و مــواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و 
مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون 
استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك 
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
را به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
صد و هشتاد و پنج هزار ريال و هزينه نشــر آگهى بابت خسارات دادرسى 
(هزينههاى دادرسى و ورودى دادخواســت و اوراق دادخواست و تصديق 
منضمات به دادخواست و  هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ 
هاى سررسيد (94/2/27) تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك 
مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم 
مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى 
مهلت واخواهــى قابل تجديد نظــر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى 
اصفهان مى باشد. م الف22998دفتر شعبه هفتم حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1735  شنبه  30 آبان 1394  9 صفر 1437 10

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1735| November 21 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

زبان خوراكى ها

خبر بيشتر بدانيم

بعضى از گياهان حاوى مقدار زيادى پروتئين بوده و اين مواد جايگزين 
مناسب گوشت است.

ــكى، متخصص تغذيه گفت: گياهان هميشه كالرى كمترى   دكتر بس
ــاى كمترى را  ــه بيمارى ه ــته و در نتيج ــت داش ــه با گوش در مقايس
ــترى  ــازگارى بيش ــت س ــراه دارند و اين گياهان با محيط زيس به هم

دارند.
وى بيان كرد: گياهان زيادى به علت داشتن پروتئين جايگزين مناسبى 
براى گوشت هستند، مصرف با برنامه اين گياهان سبب كاهش هزينه 
ــت قرمز در امان  ــراد از بيمارى هاى گوش ــده و همچنين اف خانواده ش

هستند.
بسكى ابراز داشت: مقدار 25 آمينواسيد پروتئين كافى بدن براى يك 
هفته است كه اين مقدار آمينو در گياهان بسيارى از جمله گندم سياه، 

شاه دانه و سويا موجود است.
ــاوى پروتئين  داراى مقدار  ــويا و گياهان ح اين متخصص ادامه داد: س
زيادى كلسيم، آهن و امگا 3 است كه خاصيت ضدسرطانى بى شمارى 

در اين نوع گياهان موجود است.
ــت قرمز است، تصريح  وى با بيان اين كه سويا بهترين جايگزين گوش
ــويا حاوى مقدار زيادى پروتئين و آمينواسيد بوده و روغن آن  كرد: س
ــترول خون نمى شود و  ــبب باال رفتن كلس ــت و س براى خون مؤثر اس
ــويا با گوشت قرمز برابرى مى كند و  همچنين مقدار آهن موجود در س
سويا سرشار از ويتامين B12  است كه اين ويتامين فاكتورى موثر براى 
ساخت سلول هاى خونى و عصبى  است و در تشكيل DNA سودمند 

مى باشد.
بسكى در پايان گفت: لوبيا سبز، بذر گنه گنه، كنجد، تخمه آفتاب گردان، 
ــر گياهان حاوى  ــير غيرلبنى از ديگ كره بادام زمينى، بلغور گندم، ش
ــت ــبى براى گوش ــه در برنامه غذايى جايگزين مناس پروتئين بوده ك

است.

لوپوس بيمارى سيستم خود ايمنى و روماتيسمى مزمن است كه شيوع 
آن بيشتر در زنان ديده مى شود و شدت  و عوارض مختلفى دارد.

دكتر منصورى متخصص ارتوپدى، در خصوص بيمارى لوپوس گفت: 
ــت كه موجب بروز التهاب  لوپوس نوعى بيمارى مزمن روماتيسمى اس
در بافت هاى بدن مى شود و عالمت مشخص آن قرمزى پوست صورت 

و درد مفصلى است.
وى افزود: لوپوس دو نوع دارد كه نوع DLE آن روى پوست اثر مى گذارد 
و نوع SLE كه جدى تر است عالوه بر پوست اندام هاى حياتى را نيز تحت 
تأثير قرار مى دهد. در نوع شديد بيمارى مفاصل و عضالت و غشاى ريه، 

قلب، كليه ها و مغز آسيب مى بينند.
ــتگى و  ــوس بيان كرد: خس ــوص عوارض لوپ ــر منصورى در خص دكت
ناتوانى از اولين نشانه هاى لوپوس است و به مرور عوارضى مثل سردرد، 
ــبت به خورشيد و  لخته شدن غيرطبيعى خون، حساسيت پوست نس

ريزش مو ديده مى شود.
ــتر به اين بيمارى مبتال مى شوند،  وى با اشاره به اينكه زنان جوان بيش
ــكيل مى دهند  ــرد: 90 درصد مبتاليان به لوپوس را زنان تش تصريح ك
ــت، از اين رو  ــالگى شايع تر اس ــنين 15 تا 45 س و اين بيمارى بين س
ــك داخلى  ــاهده عاليم به پزش ــود در صورت مش به زنان توصيه مى ش
ــارى، عاليم كنترل  ــترش بيم ــا قبل از گس ــى مراجعه كنند ت يا عفون

شود.
اين متخصص ارتوپدى خاطرنشان كرد: بيماران مبتال به لوپوس بايد تا 
حد امكان از تابش نور خورشيد دورى كنند چون آفتاب موجب تشديد 

بيمارى آنها مى شود.
ــيار بيش از ديگران مراعات كنند تا دچار عفونت   اين بيماران بايد بس
ــوند و از تماس با بيماران عفونى اجتناب كنند، در  در جايى از بدن نش
ــديد بيمارى، باردارى براى بيمار توصيه نمى شود و مصرف  حالت تش
ــت.  ــن بيماران مضر اس ــاردارى هم براى اي ــاى ضدب بعضى از داروه
ــود هرچند كه اين بيمارى، درمان قطعى ندارد  همچنين بايد توجه ش
ــى كنترل و مديريت  ــخيص و درمان به موقع به خوب اما در صورت تش

مى شود.

تخم مرغ در رژيم غذايى از اهميت ويژه اى برخوردار است. افراد به سليقه ى 
ــيارى براى  ــندند و بس خود يكى از روش هاى نيمرو، آب پز و غيره را مى پس
صبحانه فقط به مصرف تخم مرغ عادت دارند. اما شناسايى تخم مرغ سالم از 

غيرسالم كار دشوارى نيست.
اگر به شما بگويند بيشتر تخم مرغ هايى كه مصرف كرده ايد سالم نبوده اند، 
چه مى كنيد؟ قبل از هر چيز الزم است بدانيد كه تخم مرغ سالم از مرغ سالم 

تهيه مى شود. دليلش نيز واضح است. 
ــش انتقال  ــد، به تخم ــرف مى كن ــى را كه مص ــواد غذاي ــالم م يك مرغ س

مى دهد.
ــالم بايد به فضاى كافى، هواى تازه و انواع غذا دسترسى  در حقيقت، مرغ س
ــالم تحويل دهد. مرغ ها تنوع غذايى جالبى داشته و  ــد تا تخم س داشته باش
ــان را  ــه مى كنند. اگر مرغ ها تمام عمرش ــره ها و جوندگان تغذي از مار، حش
ــد مانند مرغ هاى آزاد تخم  در فضايى محدود زندگى كنند، طبعا نمى توانن

مرغوب تحويل شما بدهند!
نتايج تحقيق دانشمندان نيز بر اهميت تغذيه مرغ ها تاكيد كرده است. نتايج 
ــطح DHA در رژيم غذايى  يك تحقيق نشان مى دهد كه تاثير افزايش س
ــده در تخم آن ها تاثير مى گذارد.  ــيدهاى چرب امگا 3 يافت ش مرغ ها بر اس
ــى متذكر شد كه افزايش بتا كاروتِن مصرفى  آكسفورد ژورنال نيز در گزارش

مرغ با ميزان بتا كاروتن يافت شده در تخمش رابطه مستقيم دارد.
ويژگى هاى تخم مرغ سالم

ــالم  ــالم را از تخم مرغ هاى غيرس ــه مى  توانيم تخم مرغ هاى س اما ما چگون
تشخيص دهيم؟ اگر قصد داريد تعداد زيادى تخم مرغ از شخصى بخريد، پس 

بهتر است يكى از آن ها را بشكنيد تا متوجه كيفيت آن شويد.
رنگ زرده تخم مرغ: زرد روشن يا كمرنگ براى زرده تخم مرغ نشانه خوبى 
نيست. زرده تخم مرغ بايد نارنجى باشد؛ به عبارت بهتر، هر چه زرده  تيره تر 
ــت. به تخم مرغ هايى كه در چند روز خريده ايد دقت كنيد  ــد، بهتر اس باش
ــت. اگر  ــه رنگ زرده تخم مرغش تيره تر بوده اس و جايى را امتحان كنيد ك
ــراغ تخم مرغ هاى معمولى  زرده هاى نارنجى رنگ را امتحان كنيد، ديگر س
نمى رويد. ضخامت زرده تخم مرغ: زرده ى تخم مرغ هاى سالم تر هم ضخيم تر 
و هم گردتر است. اگر زرده تخم مرغ اين دو ويژگى را داشته باشد، بنابراين 

شما مى توانيد بگوييد كه آن ها سالم هستند.
ضخامت و تراكم پوسته تخم مرغ: يك تخم مرغ سالم را به راحتى نمى توان 
ــته تخم مرغ زديد و  ــت دست تان يك ضربه آرام به پوس شكاند. اگر با انگش
ــد، بدانيد كه تخم مرغ با كيفيتى در  آن ضربه موجب شكستن تخم مرغ ش

دست تان نيست. پوسته قوى به معناى كيفيت باالى تخم مرغ است.
چگونه تخم مرغ سالم را پيدا كنيم؟

ــاورزى صنعتى موجب افزايش توزيع محصوالت ارگانيك  ــبى كش رشد نس
ــر از مصرف  ــده عقالنى ت ــالم از توليدكنن ــت. تهيه تخم مرغ س ــده اس ش
تخم مرغ هاى بى كيفيت است. اگر هم كه محل زندگى به گونه اى است كه 
ــالم  توانايى پرورش چند مرغ را داريد، اين گزينه را حتما انتخاب كنيد تا س

بمانيد.

جايگزينى طبيعى براى 
گوشت قرمز

بيمارى لوپوس در كمين زنان جوان! نحوه شناسايى تخم مرغ سالم
 از غيرسالم

دريچه

برگ درخت دارچين و روغن دارچين خاصيت هاى مشابه اى دارد.يك قاشق 
ــيدان  ــه اندازه يك ليوان آب انار حاوى آنتى اكس مرباخورى پودر دارچين ب

است.
ــت. دارچين ادويه اى كم نظير با بوى  ــيم و آهن اس دارچين سرشار از كلس
ــت. مصرى ها از 2هزار سال قبل از تولد حضرت  مطبوع و تاريخچه كهن اس

مسيح(ع) از دارچين استفاده مى كردند.
اين ادويه ارزشمند خاصيت دارويى زيادى دارد.

 برگ درخت دارچين و روغن دارچين خاصيت هاى مشابه اى دارد.يك 
ــار حاوى  ــوان آب ان ــدازه يك لي ــه ان ــودر دارچين ب ــورى پ ــق مرباخ قاش

آنتى اكسيدان است.
 دارچين سرشار از كلسيم، آهن، ويتامين C،K، منگنز و فيبر است.

ــبو كردن دهان به كار برده   خاصيت ضدباكتريايى دارد كه براى خوش
مى شود.

 روغن آن مانع عفونت دهان كه باعث بيمارى لثه و خرابى دندان است، 
مى شود.

 با عفونت هاى باكتريايى در سيستم گوارشى مقابله مى كند.
 كلسترول خون را كاهش مى دهد.

 استنشاق روغن دارچين، تمركز ذهنى و حافظه را بهبود مى بخشد.
ــت به عنوان نگهدارنده استفاده  ــدن گوش ــگيرى از فاسدش  براى پيش

مى شود.
پاشيدن مخلوطى از روغن دارچين، ميخك، اكاليپتوس، ليمو و رزمارى 

99درصد باكترى هاى موجود در فضا را از بين مى برد.

 افزودن آن به چاى، گرفتگى سينه ومجراى تنفسى را التيام مى بخشد.
 افزودن آن به چاى و سوپ حالت تهوع را كاهش مى دهد.

ــل و دارچين به جاى مربا، ميزان كلسترول را   مصرف مخلوطى از عس

كاهش مى دهد.
 براى درمان ريزش مو مخلوطى از يك قاشق غذاخورى عسل، يك قاشق 
ــت سر و مو بماليد و  مرباخورى پودر دارچين و كمى زيتون ولرم را روى پوس

پس از 15دقيقه بشوييد.
براى درمان عفونت مثانه، 2قاشق غذاخورى پودر دارچين و يك قاشق 

مرباخورى عسل را در يك ليوان آب ولرم حل و ميل كنيد.
 روزى 3بار مخلوطى از عسل و پودر دارچين را روى دندان بماليد تا درد 

آن از بين برود.
 مصرف روزانه مخلوطى از يك قاشق غذاخورى عسل و يك چهارم قاشق 
مرباخورى پودر دارچين به مدت 3روز، سينوزيت، سرفه و سرماخوردگى را 

درمان مى كند.
 مصرف مخلوطى از يك قاشق غذاخورى عسل و كمى پودر دارچين قبل 

از هر وعده غذايى به هضم غذا كمك مى كند.
 دارچين همراه با عسل، سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كند و بدن را 

در برابر عفونت هاى ويروسى و باكتريايى محافظت مى كند.
ــده از مقدارى عسل، آب ولرم و   براى رفع درد آرتريت، ضمادى تهيه ش

پودر دارچين را روى قسمت هاى دردناك بماليد تا درد تسكين پيدا كند.
 همانند تمامى داروهاى گياهى، مصرف محدود دارچين مشكل ايجاد 
نخواهد كرد. به عنوان مثال، متخصصان مصرف روزى نصف قاشق مرباخورى 

پودر دارچين را توصيه مى كنند.
ــد باعث حالت تهوع و جوش هاى   مصرف بيش از حد دارچين، مى توان

پوستى شود.

سرماى هوا را ديگر كامال مى توان احساس كرد. سرمايى كه ناخودآگاه سبب 
ــود! براى همين است كه در فصل  مى شود، گرما براى مان عزيز و ارزشمند ش
ــيدنى خوشمزه براى تان مهيا  سرما مى رويم سراغ گرما. اين گرما با يك نوش
ــرم و مفيد را  ــيدنى گ ــرطى كه فوت و فن تهيه يك نوش ــود البته به ش مى ش

بدانيد.
ــى را هرچند براى  ــومينه زندگ انواع دمنوش هاى ايرانى كنار آتش زيباى ش
دقايقى كوتاه لذت بخش مى كند. شايد دوست داشته باشيد يك فنجان قهوه 
ــت داريد كنار آتش گرم  ميل كنيد. شايد هم جزو آدم هايى هستيد كه دوس

شومينه يك نوشيدنى خنك بنوشيد. 
ــالم و غيرسالم است،  به جاى خوردن نوشيدنى هايى كه پر از اسانس هاى س
مى توان از دمنوش هايى كه از گياهان طبيعى درست شده اند، استفاده كرد 
تا از خواص بسيار آن هم بهره مند شد و هم با نوشيدن يك دمنوش سالم بدنى 

ايمن و قوى در برابر انواع باكترى ها داشت.
اين دمنوش ها عالوه بر داشتن خاصيت زياد، سبب گرم نگه داشتن بدن شده و 
همين امر سبب مى شود كه در فصول سرد سال از لباس كمترى استفاده كنيم.
ــاره به علل گرماى توليد شده به  ــنتى با اش دكتر مظهرى متخصص طب س
وسيله گياهان اظهار داشت: زمانى در بدن حرارت توليد مى شود كه افراد در 
اثر خوردن مواد غذايى، سوخت و سازشان سبب توليد انرژى مى شود و بالطبع 

دماى داخلى بدن باال مى رود و فرد احساس گرما مى كند.
گياهان، شوفاژ طبيعى اند

ــار از انرژى بوده كه اين ناشى از دريافت  وى بيان كرد: انواع موادغذايى سرش
گرماى خورشيد از طريق فتوسنتز است كه به صورت تركيباتى كه در اين مواد 
ــده كه اين مواد مبدل به انرژى زيادى شود و اين خود  ايجاد مى كند باعث ش

سبب توليد گرما و افزايش سوخت و ساز بدن مى شود.
قندهاى مركب، ذخيره كننده انرژى خورشيدى

ــن، چربى و قندهاى  ــوادى مانند پروتئي ــنتى افزود: م اين متخصص طب س
ــدن به خاطر  ــاى فراوان در ب ــبب گرم ــب داراى انرژى زيادى بوده و س مرك
ــن از اين  ــد كه همچني ــدن خواهد ش ــاز زيادى در ب ــوخت و س خاصيت س
ــيد را در خود  ــرژى خورش ــز ان ــات و غالت ني ــد حبوب ــته، موادى مانن دس
ــبب توليد گرما  ــراد پخش و س ــيدى در بدن اف ــرژى خورش ذخيره و اين ان

مى شود. 
كاهش هزينه خانوار با خوردن غالت

مطهرى ادامه داد: موادى مانند مويز، كشمش، خرما و بادام زمينى داراى انرژى 
زيادى بوده به طورى كه خوردن اين مواد غذايى و همچنين غالت باعث گرم 
شدن بدن  مى شود و در فصول سرد سال احساس سرما نكرده و اين كار سبب 

مصرف كمتر انرژى و سوخت هاى فسيلى در محيط زندگى مى شود. 
وى در پايان گفت: با مصرف حيواناتى كه از اين دسته گياهان مصرف مى كنند، 
به علت خاصيت ايجاد شده در گوشت شان باعث توليد انرژى گرمايى در بدن 
مى شود و مصرف كننده در فصول سرد سال احساس سرماى كمترى خواهد 

كرد.

دكتر بسكى متخصص تغذيه، با اشاره به دمنوش هاى گرم كننده بدن اظهار 
داشت: دمنوش هايى مانند هل، زعفران، دارچين و آويشن به علت خاصيت و 
طبع گرم شان در بدن انرژى زيادى را توليد و در نتيجه سبب مى شود كه فرد 
مصرف كننده احساس گرما  كند و نياز به مصرف سوخت هاى فسيلى كمترى 

داشته باشد.
زنجبيل، عشق شما به همسرتان را زياد مى كند!

وى بيان كرد: دمنوش مثل زنجبيل عالوه بر گرم نگه داشتن بدن باعث تقويت 
ــراد را تنظيم مى كند و  ــده و ادرار اف ــش هورمون هاى افراد ش حافظه و افزاي

همچنين اين دمنوش خون ساز و خلط  آور است.
اين متخصص افزود: زيره بسيار گرم تر از زنجبيل بوده و براى افرادى كه از افت 
فشار خون رنج مى برند، بسيار مناسب است و انرژى زيادى را در بدن توليد و 

همين امر سبب گرم شدن فرد مصرف كننده خواهد شد. 
اعتدال نوشيدنى دمنوش، قانون طبيعت

ــكى تصريح كرد: از ديگر دمنوش هايى كه طبعى گرم دارند، بادرنج بويه و  بس
شيرين بيان است و افراد با مصرف اين گياهان طبيعى عالوه بر بهره گيرى از 
ــال گرم نگه داشته و  ــان مى توانند بدن را در فصل هاى سرد س خواص زيادش

انرژى كمترى استفاده كنند.
دمنوش ها را معموال بيش از 4 تا 2 فنجان بيشتر نبايد مصرف كرد زيرا مصرف 

بيش از حد آن ها باعث باال رفتن فشار و مشكل ساز شدن كبد افراد مى شود.
وى در پايان گفت: افرادى كه مزاج گرمى دارند بيشتر به سمت مواد غذايى با 
طبع سرد تمايل دارند و همچنين افراد سرد مزاج بيشتر به خوردن گياهان با 

طبع گرم عالقه نشان مى دهند.
گفتنى است؛ با خوردن دمنوش هم يك نوشيدنى سالمى داشته و هم مى توانيم 
با گرم كردن بدن در فصول سرد در كنار خانواده از پرداخت هزينه هاى اضافى 

مصرف گاز پرهيز كرد.

دارچين، سرشار از كلسيم و آهن

نسخه اى گياهى براى فصل سرما

ــى دارد. بنابراين در  ــل متفاوت ــد دهان دالي بوى ب
وهله اول بايد علت را بررسى كرده و سپس درصدد 
درمان برآييد. در اين مطلب متخصص طب سنتى 
ــما مى گويد، چگونه از بوى بد دهان خالص  به ش
ــت از دهان و  ــه مراقب ــويد. همه ما مى دانيم ك ش
ــوب مى شود اما  دندان جزء بهداشت فردى محس
ــود مراقبت ها باز هم  گاهى پيش مى آيد كه با وج
ــويد. اين موضوع حضور  دچار بوى بد دهان مى ش
ــگاه و حتى در  ــما را در جامعه، محل كار، دانش ش
ــه رو مى كند.  ــكالتى روب ــتان تان با مش ميان دوس
ــتيد كه بوى بد دهان  پس اگر از جمله كسانى هس
آزارشان مى دهد،حتما به فكر درمان باشيد. دكتر 
عليرضا عباسيان، متخصص طب سنتى مى گويد؛ 
بوى بد دهان داليل متفاوتى دارد. بنابراين در وهله 
اول بايد علت را بررسى كرده و سپس درصدد درمان 
برآييد. گاهى حتما بايد از يك دندانپزشك كمك 
بگيريد، چراكه از بين بردن بوى بد دهان با غذاها و 

قرص هاى معطر، درمانى موقتى است. 
سكنجبين عسلى بخوريد

ــوردن از بين  ــذا خ ــد دهان با غ ــه بوى ب زمانى ك
ــد و نمى توانيد  ــان مى مان ــر دل ت نمى رود، غذا س
ــه اول بايد  ــد. به عنوان نكت آن را خوب هضم كني
ــيار بد است و بوى  بدانيد خواب روز براى شما بس
بد دهان تان را تشديد مى كند. بهترين درمان براى 
ــكنجبين عسلى است.  اين افراد خوردن شربت س
يعنى سكنجبين را كه اصوال با سركه و شكر درست 
مى كنيد، اين بار با سركه و عسل آماده و ميل كنيد. 
استفاده از خوشـبوكننده ها راه حل درمانى 

نيست 
فردى كه حرارت معده اش باالست، هر خوراكى 
مثل هل، دارچين، بهارنارنج، گالب و هر چيزى 

را كه عطر ايجاد مى كند بخورد سرپوشى مى شود 
ــرف هر خوراكى  ــش. در واقع مص بر بوى بد دهان

ــد خواهد بود  ــت مفي ــه صورت موق معطرى ب
ــيد كه خوردن اين مواد  ــته باش اما به ياد داش
ــود. مى توانيد  معطر درمان محسوب نمى ش
ــانس  ــا، آدامس و تركيباتى كه اس از قرص ه
ليمو، نعنا، دارچين و اسطوخودوس دارند هم 
به عنوان خوشبو كننده دهان استفاده كنيد. 

خالل كردن دندان ها را فراموش نكنيد چون گاهى 
ــت و دندان هايش هم خراب و  لثه فرد عفونى نيس
ــتند اما مواد غذايى الى دندان باقى  ــيده نيس پوس

مى ماند و دهانش بوى بدى مى گيرد. 
از تركيب كـف دريـا و نمـك دريايى كمك 

بگيريد 
ــدن  ــان هم به دليل خراب ش ــى از بوى بد ده نوع
دندان ها ايجاد مى شود. اين افراد بايد به دندانپزشك 
مراجعه كنند تا مشكل دندان هاى شان را رفع كنند 
ــنتى به اين افراد اين است كه  اما راهنماى طب س
ــتر صدف  تركيب كف دريا، نمك دريايى و خاكس
ــوط و روى دندان ها  را (اگر پيدا كردند) با هم مخل
ــدا نكردند،  ــتر صدف پي ــر هم خاكس بگذارند. اگ
تركيب نمك دريايى و كف دريا كفايت مى كند. اين 
كار كمك مى كند مشكالت دندان ها كمتر و بوى بد 

دهان هم كاهش پيدا كند. 
سركه غرغره كنيد

نوع ديگرى از بوى بد دهان هم مربوط به لثه هاست؛ 
ــواد عفونى  ــع م ــل و محل تجم ــه ش لثه هايى ك
ــواك مى زنند،سريع  مى شوند. اين افراد وقتى مس
دندان هاى شان شروع به خونريزى مى كند. درمان 
ــت كه  ــب براى اين افراد حجامت يا فصد اس مناس
خونگيرى از يكسرى رگ هاى خاص انجام مى شود. 

به غير از اين قرقره كردن 
ــركه از هر نوعى  س

ــن افراد  براى اي
ــت.  ــد اس مفي

ــوى بد  اگر ب
دهان زياد 

ــت،مى توانيد از تركيب گياه مورد و سركه براى  اس
قرقره كردن استفاده كنيد. اگر پودر مورد اذيت تان 
مى كند، اين گياه را در سركه بجوشانيد، صاف كرده  

و از آن براى قرقره كردن استفاده كنيد. 
برگه زردآلو را امتحان كنيد 

بوى بد دهان داليل متفاوتى دارد. در طب سنتى هم 
ــده است.  در رابطه با آن علت هاى مختلفى بيان ش
برخى از افراد به دليل مشكالت معده، دهان شان در 
اكثر مواقع بد بو است كه حرارت معده شان يا زياد 

است يا كم. 
ــده باقى  ــدى كه در مع ــواد زائ ــواردى هم م در م
ــايند در دهان  ــاد بويى ناخوش ــث ايج مى ماند،باع
مى شود. در حالتى كه حرارت معده زياد است، بوى 

بد دهان با خوردن غذا بهتر مى شود.
ــانده زردآلو يا آرد  ــوردن خيس براى درمان هم خ
ــود. به همين منظور بايد آرد جو  جو توصيه مى ش
ــكر بخوريد يا آن را تفت دهيد. اگر هم  را با كمى ش
ــان را كاهش  ــا زردآلو بوى بد دهان ت مى خواهيد ب
دهيد، 7،8 عدد زردآلو را در آب خيس و صبح آب و 

خود آن را ميل كنيد.
 در مواقعى هم كه زردآلو در دسترس نيست، برگه 
ــك زردآلو را داخل آب بريزيد و آن را مصرف  خش
ــيده، تيره يا كرم  كنيد. اگر فردى دندان هاى پوس
ــفافيت دندان هايش كم شده،  خورده دارد يا از ش
براى درمان بوى بد دهانش 
ــن موارد  رعايت همي

توصيه مى شود. 

بـا طب سنتى از بـوى بـد دهـان خالص شـويد

بد دهان تان را تشديد مى كند. بهترين درمان براى 
ــكنجبين عسلى است.  اين افراد خوردن شربت س
يعنى سكنجبين را كه اصوال با سركه و شكر درست 
مى كنيد، اين بار با سركه و عسل آماده و ميل كنيد. 
استفاده از خوشـبوكننده ها راه حل درمانى 

فردى كه حرارت معده اش باالست، هر خوراكى 
مثل هل، دارچين، بهارنارنج، گالب و هر چيزى 

را كه عطر ايجاد مى كند بخورد سرپوشى مى شود 
ــرف هر خوراكى  ــش. در واقع مص بر بوى بد دهان

ــد خواهد بود  ــت مفي ــه صورت موق معطرى ب
ــيد كه خوردن اين مواد  ــته باش اما به ياد داش

به غير از اين قرقره كردن 
ــركه از هر نوعى  س

ــن افراد  براى اي
ــت.  ــد اس مفي

ــوى بد  اگر ب
دهان زياد 

ــفافيت دندان هايش كم شده،  خورده دارد يا از ش
براى درمان بوى بد دهانش 
ــن موارد  رعايت همي

توصيه مى شود. 

نسخه اى گياهى براى فصل سرمانسخه اى گياهى براى فصل سرما



11 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1735  شنبه 30 آبان 1394  9صفر 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1735 | November 21 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

گردشگری

قلعه تاریخی زیویه در ش��مال روس��تایی به همین ن��ام در 55 کیلومتری 
شهرستان سقز در استان کردستان با 40 هکتار وسعت قرار دارد.

این قلعه تاریخی و باستانی 3500 ساله، یکی از شاهکارهای معماری بشریت 
در سده نهم تا ششم پیش از میالد است و به دلیل عدم توجه مناسب مسووالن 
در آس��تانه تخریب و نابودی قرار دارد. زیویه هم از نظر معماری و هم از نظر 
آثار هنری یکی از شاخص ترین مکان های دوره تاریخی محسوب می شود و 
احتماال مربوط به اقوام مانایی است که محل حکومت آنها شمال غرب ایران 
بوده است. موقعیت خاص طبیعی تپه زیویه در یک چشم انداز، علت اصلی و 
اساسی برای بنای چنین دژی را مسجل و مستدل می  کند، به عبارت دیگر 
وضعیت تپه نسبت به ارتفاعات مجاور از نظر استراتژیک دارای اهمیت خاصی 
است. برای نخس��تین بار از این بنای تاریخی در سالنامه های آشوری ذکری 
 به میان آمده است و بیان ش��ده که به دنبال ش��ورش و طغیان اقوام مانایی 
)سده نهم تا ششم پیش از میالد( از طریق قلعه این تپه عملیات های جنگی 

صورت گرفته است.
اعتبار و شهرت جهانی زیویه به سال 1325 باز می گردد که در اثر عوامل جوی 
و ریزش برف و باران قسمتی از راس تپه تخریب و آثار و اشیاء به صورت اتفاقی 
کشف ش��دند. اولین عملیات باستان شناس��ی در این منطقه توسط رابرت 

رایسون آمریکای در سال 1945 انجام گرفت.
در فاصله سال های 1325 تا 1323 یک یهودی به نام ایوب رب نوع به مدت 
8 سال اقدام به کاوش کرد که متاسفانه در طول این 8 سال صدمات جبران 
ناپذیری متوجه این اثر باستانی شد. بیش از 80 درصد تپه زیویه مورد اکتشاف 
قرار گرفت و هدف این گروه تنها پیدا کردن اشیاء و آثار تاریخی برای فروش 

و تجارت بود.
در س��ال 1354 نصراهلل معتمدی، کاوش و بررسی اشیاء کشف شده در تپه 
باستانی زیویه را آغاز کرد و فعالیت وی در دو فاصله زمانی تا سال 1373 ادامه 
یافت. در دور دوم فعالیت های باستان شناسی معتمدی که 6 سال به طول 

انجامید آثار بسیار ارزشمندی در آن کشف شد.
فعالیت های باستان شناسی در تپه باس��تانی زیویه از سال 1378 و توسط 
 س��یمین لک پور ادامه پیدا ک��رد و وی نیز حدود 11 فص��ل در این منطقه 

فعالیت های باستان شناسی و کاوش خود را ادامه داد. 
ت��االر س��تون دار تپ��ه باس��تانی زیوی��ه دارای 16 س��تون در دو ردی��ف 
 8 عددی اس��ت که پایه س��تون ها س��نگ و خود س��تون ها نیز از خش��ت 
بوده اند که متاسفانه هم اکنون از ستون ها هیچ گونه اثری باقی نمانده است.

کلیه فعالیت های باستان شناس��ی و محافظتی این اثر باستانی در سال 82 
متوقف و پس از وقفه ای 4 ساله دوباره از اواخر سال 86 از سر گرفته شد.

قلعه تاریخی زیویه

در چنین روزی

مرگ  » عبدالحسين فرمانفرما«
 سياستمدار دوران قاجار و پهلوي

شهادت شهيد 
غالمحسين  لطفی

عبدالحس��ین فرمانفرم��ا ملق��ب ب��ه نصرت الدول��ه، 
س��االر لش��کر و فرمانفرما، برادرزاده محمدشاه قاجار 
و پس��رعموي ناصرالدی��ن در حدود س��ال 1232ش 
)1273ق( در تهران به دنیا آم��د و پس از پایان دروس 

دارالفنون به خدمت نظام درآمد.
 وي در مقام نظام��ي ترقي کرد به طوري که در س��فر 
ناصرالدین ش��اه به اروپا، ریاس��ت گارد حفاظت از شاه 
را بر عه��ده گرفت و پس از بازگش��ت از اروپ��ا، با لقب 
فرمانفرما، ب��ه حکمراني کرمان و بلوچس��تان منصوب 
ش��د. فرمانفرما از آن پس باره��ا در مقام هاي گوناگون 
 جابه جا ش��د تا اینکه در دولتي کوت��اه، صدارت یافت، 
ولي پس از کودتاي اس��فند 1299، در زمره رجالي بود 
که به بند و زنجیر گرفتار آمد و در تمام دوران حکومت 
سه ماهه سیدضیاءالدین طباطبایي، در زندان به سر برد. 
پس از کنار رفتن س��یدضیاء و آزادي فرمانفرما، کاري 
به وي واگذار نش��د و فقط در مراسم و جشن هاي دربار 

شرکت مي کرد.
 فرمانفرم��ا، برخ��الف نزدیکي زیادي که ب��ه رضاخان 
داش��ت، در زم��ان حکوم��ت او، داراي پس��ت دولتي 

نش��د و به عنوان رجل سیاسي که چهل س��ال در این 
عرصه فعالیت داش��ت، مط��رح ب��ود. فرمانفرما جمعا 
 ده ب��ار اس��تاندار و حاک��م والیت ه��اي گوناگ��ون، 
نه بار وزیر و دو بار رییس دولت شد. وي مردي پرکار و 
مستبد بود، درکارها، بیشتر حیله را به کار مي بست و در 
هنگام ضرورت، چاپلوسي مي کرد. در سیاست خارجي 
معتقد به همکاري ب��ا انگلیس ها ب��ود و مطامع آنان را 

دنبال مي کرد. 
زندگاني فرمانفرماي شبیه یک وزارتخانه کوچک بود. به 
علت امالك وسیعي که در تهران و شهرستان ها تدارك 
دیده بود، مباشریني از طرف وي، آنها را اداره مي کردند 
 و او در س��ال هاي آخ��ر عمر، ب��ه این کارها مش��غول 

بود. 
او براي نگاه داش��تن ث��روت هنگفت خود، ب��ا توجه به 
تغییرات زمان، منعطف مي ش��د چنانک��ه پس از تغییر 
رژیم استبداد به مشروطه و بعد از تزلزل قاجار و استقرار 
پهلوي، ب��ه این خوي انعطاف پذیر، متوس��ل مي ش��د. 
فرمانفرما س��رانجام در س��ي ام آبان 1318 ش در 86 

سالگي در گذشت و در شهر ري مدفون شد.

شهید غالمحسین لطفی در شانزدهمین روز از اولین ماه 
بهار سال 1338ش در شهر تهران، در خانواده ای متدین 

و مذهبی پا به عرصه هستی نهاد.
 دوران کودکی را در جوار آغوش امن خانواده سپری کرد 
و با فرارسیدن هفتمین بهار زندگی، جهت آموختن علم 
و دانش راهی دبستان ش��د و تحصیالت خود را تا اخذ 

مدرك سیکل ادامه داد.
 با اوج  گیری مبارزات انقالبی مردم بر علیه رژیم پهلوی، 
در صف مب��ارزان روح   اهلل )ره( قرار گرف��ت و با پخش 
اعالمیه و شعارنویسی و حضور فعال در راهپیمایی ها در 

براندازی نظام شاهنشاهی کوشید.
 غالمحسین سپس به خدمت سربازی رفت و بنا به امر 
 امام خمین��ی )ره( مبنی بر فرار س��ربازان از پادگان ها، 
او نیز س��ر تس��لیم در مقابل این فرمان فرود آورد و از 
پادگان نیروی هوایی هم��دان فرار کرد و به جمع مردم 

مبارز پیوست.
 غالمحسین پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
در آبان  ماه سال 1358ش ازدواج کرد. وی با آغاز جنگ 
تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه نظام مقدس جمهوری 

اس��المی ایران، جهت دفاع از مرز و بوم میهن، از طریق 
 سپاه پاس��داران انقالب اس��المی به گیالن غرب اعزام

 شد. 
تج��اوزات دش��من،   غالمحس��ین در گرماگ��رم 
 لحظ��ه ای می��دان نب��رد را ترك نگف��ت و ب��ا حضور 
فعاالن��ه خ��ود در عملیات ه��ای متع��ددی از جمل��ه 
 والفجر مقدماتی، والفجر 1 و مس��لم بن عقیل شرکت 

کرد.
 لطفی در خط پدافندی ش��یاکوه در سال 1360ش از 
ناحیه پا دچار مجروحیت شد و مدتی نیز در بیمارستان 

امام خمینی )ره( بستری شد. 
سرانجام، در تاریخ س��ی  ام آبان  ماه سال 1363 هجری 
شمسی )مصادف با شب 28 صفر( در میدان مین خط 
پدافندی گ��ردان کمیل در ارتفاعات ش��اخ   ش��میران 
 عراق ب��ر اثر انفجار می��ن به درجه رفیع ش��هادت نائل 

شد.
 مزار این شهید گران  قدر در بهش��ت  زهرا )س(، قطعه 
27، ردیف 87، شماره 1 قرار دارد. از شهید غالمحسین 

لطفی، دو فرزند به یادگار مانده است.

آیت اهلل میرزاجواد تبریزی در س��ال 1305ش در شهر 
تبریز در میان خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. 
تحصیالت علوم جدید را تا پایان سال دوم دبیرستان در   
همان شهر به پایان رساند تا این که عشق و عالقه فراوان 
به مکتب اهل بیت علیهم السالم و روحانیت شیعه، او را 
به سوی تحصیل در حوزه کشاند. این گونه بود که پس از 
گذراندن تحصیالت جدید، با شوق فراوان، در سن هجده 
سالگی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و طی چهار سال، 
مقدمات و مقداری از دروس س��طح را در شهر تبریز به 
پایان رساند. آیت اهلل تبریزی برای ادامه تحصیل، شهر 
و دیار خویش را در سال 1327ش به قصد ورود به حوزه 
علمیه قم ترك گفت. وی در قم دوره س��طح را به پایان 
برد و در اوج شکوفایی علمی و فقهی، وارد درس خارج 
اس��تادان گران مایه ای چون مرحوم آی��ت اهلل العظمی 
سیدمحمدحجت و مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی 
ش��د. در طول این مدت، ش��اگردی نزد آیت اهلل زنوزی 
تبریزی و آیت اهلل العظمی بروجردی، از او در فقه و اصول، 
چنان طلبه ممتازی ساخته بود که مرحوم بروجردی، او 
را به عنوان مسوول امتحان گیری از طالب حوزه انتخاب 
کرده بود. عالقه فراوان به ادامه تحصیل آن هم در کنار 
مرقد پاك امیرمؤمنان علی علیه السالم، آیت اهلل تبریزی 
را بر آن داشت تا به نجف اشرف برود. ماجرای این سفر 

مقدس شنیدنی است: آن مرحوم روزی در محضر علما 
و بعضی از مراجع وقت آن زمان در قم نشس��ته بود که 
بحثی علمی پیش می آید و تنها ایشان به خوبی از عهده 
پاس��خ برمی آید. همین امر موجب ش��گفتی حاضران 
می شود. اتفاقا در آن جمع، ش��خص تاجری که فردی 
دین دار و عالقه من��د به روحانیت بوده، حضور داش��ته 
اس��ت. پس از جلس��ه، از آیت اهلل تبری��زی می خواهد 
که قدری صبر کند و س��پس از ایش��ان می خواهد اگر 
 خواس��ته ای دارد، بفرمای��د. آن مرحوم نی��ز می گوید: 
»من خیلی عالقه دارم برای ادامه درس و بحث به نجف 
بروم، ولی به دلیل نبود امکانات نمی توانم.« آن شخص 
تاجر، مخارج س��فر را فراهم می کند و آیت اهلل تبریزی 
پس از پنج سال حضور در حوزه قم، در سال 1332ش 
به نجف اش��رف می رود. آیت اهلل میرزاج��واد تبریزی را 
 باید از شاگردان برجسته مرحوم آیت اهلل خویی دانست؛ 
چه آن که همواره مورد عنایت خاص وی و طرف مشورت 
آن مرد بزرگ ب��ود. آیت اهلل خویی، آینده این ش��اگرد 
ممتاز را بس��یار درخش��ان توصیف می کرد و می گفت: 

»میرزاجواد، فاضل و مجتهد مطلق است.« 
آیت اهلل تبریزی پس از گذشت 23 سال حضور در حوزه 
مقدس نجف اشرف و تحقیق و تدریس و تبلیغ معارف 
اهل بیت علیهم الس��الم، س��رانجام در سال 1355ش 

هنگام بازگش��ت از مرقد سیدالش��هداء علیه السالم از 
س��وی رژیم بعث عراق، دس��تگیر و به ایران فرس��تاده 
ش��د. معظم له پس از ورود به میهن نیز دوباره در حوزه 
 علمیه ق��م، فعالیت های علم��ی خود را از س��ر گرفت. 
آیت اهلل تبریزی در طول س��ال ها تدریس، هزاران طلبه 
فاضل را به جامعه اس��المی تحوی��ل داد و حوزه درس 

وی، جزو شلوغ ترین حوزه های درسی به شمار می آمد. 
پس از درگذش��ت محمدعلی اراکی، وی یکی از هفت 
مرجع تقلیدی بود که از س��وی جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم معرفی ش��د. آیت اهلل میرزاج��واد تبریزی در 
 30 آبان 1385ش، در ش��هر قم درگذش��ت و در حرم 

فاطمه معصومه )س( دفن شد.

پس از آن که امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه الس��الم 
در جنگ صفین ، با اصرار و درخواست بسیاری از فرماندهان 
وس��پاهیان خود، حکمیت را با اکراه پذیرفت و جنگ میان 
سپاهیان خود و سپاهیان معاویه رابه پایان آورد، گروهی از 
لش��کریان آن حضرت ، به پذیرش حکمیت اعتراض کرده و 
آن را اقدامی غیرمش��روع و اهانت آمیز برای خود به حساب 

آوردند.
 آنان م��ی گفتن��د:  آیا م��ردم رادر ام��ر خدا، ب��ه حکمیت 
برمیگزینید؟ آیا پیمانی محکم تر از کتاب خدا و پیمان خدا 
س��راغ دارید؟ آیا آن زمان که مبارزه می کردید در تردید و 

دودلی بودید؟ جز خدا، حکمی برایکسی نیست.

 البته آن های��ی که ب��ا حکمی��ت و نیرنگ ه��ای معاویه و 
عمروبن عاص مبن��ی برباال ب��ردن قرآن ها ب��رروی نیزه و 
درخواس��ت پایان جنگ،مخالف بودند، تنها این هانبودند، 
 بلکه  دو دسته از یاران حضرت علی علیه السالم نیز مخالف 

بودند.
 دس��ته اول، افرادی چون مالک اشترنخعی ، قیس بن سعد، 
احنف ب��ن قی��س ، جاری��ه ب��ن قدام��ه و بس��یاریدیگر 
 چ��ون رهبرش��ان امیرمومن��ان علی��ه الس��الم در براب��ر 
نیرنگ های معاویه ، مقاومت ک��رده و خواهان ادامه جنگ 
 تا پیروزی کامل بودند. ولی چون ش��رایط را نامساعد دیده 
وع��ده ای از فرماندهان و لش��کریانی ک��ه خواهان پذیرش 

حکمی��ت بودن��د، س��ر ب��ه ش��ورش زده وآم��اده جنگ و 
خونری��زی داخلی ش��دند، آنان نی��ز همانن��د امیرمومنان 
 علیه الس��الم بااکراه تمام ، حکمیت را مش��روط بر این که 
 بر اساس   کتاب خدا باشد، نه از روی هوا وهوس ، پذیرفتند و 

بر آن پایبند ماندند.
ولی دسته دوم ، کسانی بودند که حکمیت رادر آغاز پذیرفته 
و س��پس از پذیرش آن پش��یمان ش��ده و آن را نامش��روع 
دانس��ته و بر حضرت علی علیه الس��الم مبنی ب��ر رضایت 
آن ، اعت��راض کردن��د. این��ان خواهان ادامه جنگ ش��دند 
 وجز نابودی معاویه و س��پاه ش��ام به چیز دیگ��ری رضایت 

نمی دادند.
پس از مراجعت دو س��پاه به سوی ش��هرهای خویش ، این 
عده با نارضایتی تمام در میان س��پاهیان امام علیه الس��الم 
به ش��ایعه پراکن��ی ،ایجاد ش��بهه و دودل��ی ، و پراکندگی 
 مب��ارزان پرداختند و از ای��ن راه ، تعداد زی��ادی رامنحرف 

کردند.
آنان می گفتند: آن هنگامی که ما فریب نیرنگ های معاویه و 
عمرو بن عاص را خوردیم و حکمیت را پذیرفته و به حضرت 
علی علیه السالم و یاران فداکارش ،جهت پذیرش حکمیت 
اصرار و تاکیدکردیم ، در آن زمان ما اش��تباه کرده و مرتکب 
خطا وگناه ش��دیم . اما به گناه خویش پی ب��رده و در درگاه 
 خداوند متعال توبه کردیم و ازاین کار ناپس��ند برگش��تیم . 
 هم اکن��ون از حضرت علی علیه الس��الم و س��ایر ی��اران او 
می خواهیم از گناه خویش ، توبه کرده و ب��ه عقیده ثابت و 
 سابق ما که نبرد با ش��امیان تا پیروزی کامل است برگردند؛ 
در غیر این صورت ، م��ا از آنان تبری جس��ته و آنان را ترك 

خواهیم کرد و دیگر با آنان نخواهیم بود.
 حضرت علی علیه السالم در پاس��خ آنان فرمود: من از آغاز، 
نیرنگ های معاویه و عمروبن عاص را می دانستم و باال بردن 
قرآن ها را بر روی نیزه ها، جز فریب ، چیز دیگری نمی دیدم . 
ولی شما فریفته نیرنگ هایآنان شدید و بر روی من شمشیر 
کشیده و گفتید: یا علی ! یا دستور آتش بس و خاتمه جنگ 
را بده و یا با تو می جنگیم و ت��و را همانند عثمان مقتول ، به 

قتل می آوریم!
حال ک��ه با اص��رار ش��ما، حکمی��ت را پذیرفتی��م و به آن 
 رضایت دادیم ، نمی توانیم ب��ی جهت برگردیم و نقض عهد 

کنیم . 
از آن پس ،آن��ان راه خ��ود را از حضرت علی علیه الس��الم 
 جدا کردن��د و حضرت علی علیه الس��الم نی��زاز آنان تبری 

کرد.
هنگامی که حضرت علی علیه الس��الم پ��س از پایان جنگ 
صفین، درربیع االول سال 37 قمری به کوفه بازگشت ، این 
دس��ته از معترضان که به خوارج معروف ش��دند، از ورود به 
کوفه خودداری کرده و به » حرورا« در ناحیه کوفه رفتند و 

در آن جا متمرکزشدند.
سایر همفکران آنان و کسانی که از حکومت عدل پرور امام 

علی علیه السالم ناراضی بودند، به آنان پیوستند.

هم��گان ، منتظر اع��الم نتیج��ه حکمیت ماندن��د. خوارج 
در این م��دت ، اقدام به خ��الف کاری های زی��ادی کردند 
و مرتکب جنایاتی ش��دند. ازجمل��ه چند ت��ن از مومنان و 
هواداران حضرت علی علیه السالم ، مانند عبداهلل بن خباب 
و همس��رش و عدی بن حارث را ناجوانمردانه به ش��هادت 
رس��انیدند. تا این که َحکمین س��پاه عراق و س��پاه شام در 
اجتماع بزرگان دو ط��رف ، اعالم نتیجه ک��رده و با خیانت 
ابوموس��ی اش��عری و نیرنگ های عمروبن عاص، حکمیت 
به سود معاویه بن ابی س��فیان به پایان رسید. این امر، آتش 
اختالف های داخلی و آتش اف��روزی های خوارج و منافقان 

را شعله ورتر کرد.
منافقان که ضدیت خود با امام علی علیه الس��الم را ش��دت 
بخش��یده بودند، از حرورا خارج ش��ده و به منطقه ای به نام 
نهروان رفته و در آن جا، همه منافقان و دشمنان آن حضرت 

گردآمده و اعالن جنگ کردند.
حضرت علی علیه الس��الم ک��ه همیش��ه از خونریزی میان 
مس��لمانان گریزان بود، تالش زیادی به عم��ل آورد که بار 

دیگر، آتش جنگ شعله ورترنشود.
به همین جهت برخی از یاران اهل سخن و بیان خود، مانند 
 عبداهلل بن عباس وصعصعه بن صوحان را به نزد آنان فرستاد، 
تا با آنان به تفصیل گفت وگو کنند؛ ولی ازاین راه نیز نتیجه 

مطلوبی به دست نیامد.
منافقان ، برای امام علی علیه الس��الم مزاحمت های زیادی 
به عمل آورده و هر روز مرتکب جنایت دیگری می شدند که 
صحنه را برآن حضرت ، تنگ کرده و آن حضرت را ناچار به 

مقابله کردند.
آن حضرت اعالم بسیج عمومی کرد و با فراهم آوری لشکری 

توانمند به سوی نهروان حرکت کرد.
امام علی علیه الس��الم در آغاز، از آنان درخواس��ت کرد که 
قات��الن عدی بن ح��ارث ، عب��داهلل بن خباب وهمس��رش 
 را به آن حض��رت تحویل داده ، ت��ا به کیف��ر جنایات خود 

برسند.
ول��ی خ��وارج ازتحوی��ل قات��الن و جنای��ت کاران امتناع 
 ک��رده و در پاس��خ آن حضرت گفتن��د: ما هم��ه قاتل آنان 

هستیم!
امام علی علیه السالم خود، با آنان چندین بار گفت وگو کرد و 
درآخر درمیدان نهروان ، ضمن خطبه ای با آنان اتمام حجت 
کرد و آنان را از آتش افروزی و خونریزی بی حاصل مسلمانان 

برحذر کرد.
هنگامی که سخنان آن حضرت به پایان آمد، شیون و صدای 
گریه و ناله تعداد زیادی از منافقان برخاست و از آن حضرت 
عذرخواهی وتوبه کردند و س��پاه نفاق پیشه نهروان را ترك 

کرده و به آن حضرت پیوستند.
حض��رت عل��ی علی��ه الس��الم ب��ه آن��ان ام��ان داد و آنان 
را ب��ه ش��هرهای خ��ود بازگردانی��د. از تع��داددوازده 
ه��زار نف��ر از منافق��ان ک��ه آم��اده نب��رد بودن��د، حدود 
 هش��ت ه��زار نف��ر، پ��س از س��خنان حض��رت عل��ی 

علیه الس��الم اظه��ار ندام��ت و پش��یمانی کردن��د و به آن 
حضرت پیوس��تند. ولیچهاره��زار نفر دیگر ب��ر لجاجت و 
جهالت خود ادامه داده و آماده نبرد ش��دند و باشمشیرهای 
 کش��یده به س��وی یاران حضرت علی علیه الس��الم حمله 

آوردند. 
امام علی علیه الس��الم در این نبرد، فرماندهی بخش میمنه 
س��پاه خویش را بر عهده حجر بن عدی کندی ،فرماندهی 
بخش میسره را بر عهده ش��بث بن ربعی ، فرماندهی سواره 
نظام را بر عه��ده خالدب��ن زیدانص��اری ، فرماندهی پیاده 
 نظ��ام را بر عهده ابوقت��اده انص��اری و فرماندهیرزمندگان 
 اهل مدین��ه را که هفتصد یا هش��تصد نفر بودن��د، بر عهده 
قیس ب��ن سعدانصاریگذاش��ت و خ��ود فرمانده��ی باقی 

رزمندگان را در قلب سپاه بر عهده گرفت.
آن حضرت ب��ه یاران خ��ود فرم��ان داد که آغازگ��ر حمله 
نباش��ند و منتظ��ر هج��وم دش��من بمانن��د. ولی س��ران 
 خوارج که وضعی��ت را به زی��ان خود می دیدند و دوس��وم 
نیروهای ش��ان به امام علی علیه الس��الم پیوسته و ضربت 
مهلک روانی بر آنان وارد ش��ده بود، تحم��ل را از کف داده و 

دستور حمله را صادر کردند.
 ش��عله ه��ای جن��گ ب��ار دیگ��ر در روز نه��م م��اه صف��ر 
 سال 38 هجریقمری برافروخته ش��د و یاران حضرت علی 
علیه الس��الم و دش��منان آن حض��رت به نب��ردی بیامان 

پرداختند.
نیروهای خوارج ، در مقابل سپاهیان حضرت علیعلیه السالم 
پس از س��اعتی نبرد تن به تن ، توان خویش را از دست داده 
و به شکست قاطع و ش��کننده ای مبتال ش��دند؛ به طوری 
که تمامی جنگ افروزان خ��وارج ، در این صحنه بیامان به 
هالکت رسیدند و تنها نُه نفر از آنان ، از میدان نبرد گریخته 

و جان سالم به در بردند.
هم چنین چهارص��د نفر از آنان به ش��دت زخمی ش��دند. 
حضرت علی علیه الس��الم از کش��تن آنان منع کرد و آنان 
 را به خانواده و عش��یره های ش��ان بازگردانید. حضرت علی 
علیه الس��الم پس از پیروزی ب��ر منافقان وشکس��ت قاطع 
خوارج، به تسلیم ش��دگان امان داد و با ظفرمندی به کوفه 
 برگشت. بدین ترتیب ، فتنه ای که به تدریج می رفت نظام 
عدالت پرور اس��المی و حکومت علوی را با مش��کل جدی 
روبه رو کن��د و مس��لمانان و مومنان رااز داخ��ل تهی کرده 
و به اخت��الف و پراکندگی ریش��ه ای دچار کند، به دس��ت 
 حضرت علی علیه السالم و یاران باوفایش به نابودی کشیده

 شد.  
 ول��ی باقی مان��ده های ف��راری که پ��س ازواقعه نه��روان ، 
 دوب��اره ب��ه اخت��الف و فتن��ه انگی��زی مب��ادرت کردند، 
 سرانجام کار خود راکرده و به دس��ت یکی از جنایت کاران ، 
 به ن��ام عبدالرحمن ب��ن ملجم م��رادی ، در ش��ب نوزدهم 
ماه مبارك رمضان سال 40 قمری ، ضربتی بر امیرالمومنین 
 علی��ه الس��الم وارد ک��رده و آن حض��رت را ب��ه ش��هادت 

رسانیدند.

آیت  اهلل تبریزی؛ از مراجع تقليد شيعه

   وقـوع جنـگ نـهروان
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ــوء مصرف  ــر 387 واحد درمان س ــتاندار اصفهان گفت: در حال حاض اس
ــات الزم در زمينه  ــد اقدام ــد، كه  باي ــتان فعاليت مى كنن مواد مخدر اس
ــت پيگيرى  ــادان با جدي ــز درمانى معت ــاماندهى مراك ــامانه س ايجاد س

شود.
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان  ــه ش رسول زرگرپور در جلس
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان  ــاره به اينكه ش اصفهان با اش
اصفهان به عنوان فعال ترين شوراى استان از نظر تشكيل جلسات با حضور 
مديريت استان شناخته شده، اظهارداشت: اين استان در جايگاه چهارم در 

تشكيل جلسات شوراى شهرستان ها قرار گرفته است.
وى با اشاره به آمار كشفيات 8 ماهه نخست امسال بيان كرد: در اين مدت 
26 هزار و 404 كيلوگرم مواد مخدر در استان اصفهان كشف شده كه نسبت 

به مدت مشابه در سال 93، 13 درصد رشد داشته است.
استاندار اصفهان به آموزش روحانيون، دبيران و مربيان آموزش و پرورش 
در 6 ماهه نخست سال 94 اشاره كرد و افزود: در اين مدت آموزش هاى الزم 
به 137 نفر در استان اصفهان در زمينه پيشگيرى و درمان اعتياد داده شده 

كه اين امر مى تواند در مبارزه با مواد مخدر با رويكرد اجتماعى موثر باشد.
ــتاد و ضرورت ايجاد موج علمى با  وى به عناوين و اولويت هاى پژوهشى س

ــعه مطالعات و پژوهش هاى  همكارى دانشگاه ها اشاره و تصريح كرد:  توس
كاربردى در امر مبارزه با مواد مخدر و پيشگيرى و درمان معتادان با تكيه بر 
دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت هاى علمى و تخصصى كشور، ضرورت 
پرداختن به ابعاد مبارزه با مواد مخدر به صورت علمى را نمايان تر مى سازد.

ــت: تا  ــان اعتياد گف ــات درم ــاى خدم ــه تعرفه ه ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
ــى  ــاى قبل ــد، تعرفه ه ــاى جدي ــالغ تعرفه ه ــى و اب ــوب نهاي ــان تص زم
ــط برخورد  ــع ذى رب ــق مراج ــان از طري ــا متخلف ــوده و ب ــالك عمل ب م

مى شود.
ــكى و بهزيستى استان اصفهان  ــاره به گزارش دانشگاه علوم پزش وى با اش
ــان كرد: در حال حاضر 387 واحد درمان سوء مصرف مواد مخدر  خاطرنش
ــتان فعاليت مى كنند، كه  بايد اقدامات  به صورت خصوصى و دولتى در اس
ــاماندهى مراكز درمانى معتادان با جديت  ــامانه س الزم  در زمينه ايجاد س

پيگيرى شود.
استاندار اصفهان با بيان اينكه بايد به مسائل روحى و روانى معتادان توجه 
ــت:  عالوه بر اينكه به مسائل درمان جسمى معتادان توجه  شود، اظهارداش
مى شود، بايد به درمان روحى و روانى آن ها نيز اهميت داده شود ولى به طور 

معمول هميشه درمان جسمى مقدم است.

خبر خبر 

ــكلى  ــر مش ــت: اگ ــان گف ــل داران اصفه ــه هت ــس اتحادي ريي
ــه مى خورد  ــن موضوعى كه لطم ــد اولي ــان پيش بياي براى اصفه
ــاى  ــا و كاره ــى تدبيرى ه ــه ب ــود و هم ــد ب ــگرى خواه گردش
ــان بوده ــروز و آينده اصفه ــته خيانت به ام ــده در گذش انجام نش

است.
مهدى نريمانى در اولين جلسه ستاد گردشگرى استان و كالنشهر 
ــال جارى 16 هزار تخت آماده پذيرايى از  اصفهان اظهار كرد: در س

مسافران خارجى و داخلى اصفهان هستند.
ــان پذير آماده پذيرايى  وى با بيان اينكه امروز 93 هتل و 75 مهم
هستند، افزود: تا پايان سال جارى دو يا سه هتل به مجموع هتل هاى 
اصفهان افزوده مى شود و ميزان تخت ها نيز بر اين اساس از 12 هزار 

به 16 هزار تخت افزايش پيدا مى كند.
ــتاره هاى  ــاره به اينكه س رييس اتحاديه هتل داران اصفهان با اش
هتل هاى اصفهان واقعى هستند، ادامه داد: ارائه خدمات گردشگرى 

نيازمند رعايت بسترهاى فرهنگى، اجتماعى و امنيتى است.
ــعه پايدار  ــك توس ــگرى ي ــعه گردش ــى تصريح كرد: توس نريمان
ــوب و با  ــه زمانى باال خروجى خ ــاركت هايى با پروس ــت و مش اس
ــر ارگان و نهادى  ــعه به ما نمى دهد پس اگر ه كيفيتى از اين توس
ــود اجراى  ــه كارى خ ــط در حيط ــش فق ــوع فعاليت ــاس ن بر اس
ــرى خواهيم  ــى بهت ــگرى خروج ــد در بخش گردش ــت كن فعالي

داشت.
ــكلى براى اصفهان پيش بيايد اولين  ــاره به اينكه اگر مش وى با اش
ــود، افزود: همه  ــگرى خواهد ب موضوعى كه لطمه مى خورد گردش
ــته خيانت به امروز و  ــده در گذش بى تدبيرى ها و كارهاى انجام نش

آينده اصفهان بوده است.
رييس اتحاديه هتل داران اصفهان بايد بپذيريم كه اصفهان جزء 10 
شهر برتر جهان از نظر ميراث فرهنگى و صنايع دستى است، اظهار 
ــوم كل صنايع  ــتى جهان با وجود يك س كرد: پايتخت صنايع دس
ــووليت كوچكى را متوجه ما نمى كند  دستى موجود در جهان مس
ــنگين هر فرد را در اين  ــووليت س اتفاقا درك چنين موضوعى مس

استان و كالنشهر نمايان مى كند.
ــكارى همه  ــگرى در گرو هم ــعه گردش ــه داد: توس نريمانى ادام
دستگاه ها و نهادها با يكديگر است كه گاهى در پيك سفر و ايام نوروز 

اين هماهنگى ها ايجاد نمى شود.
ــته باشيم كه  ــان كرد: اگر مى خواهيم اصفهانى داش وى خاطرنش
ــهرى داشته باشيم كه  ــهيدان را يدك مى كشد و ش عنوان شهر ش
ــمى  ــمى كار كنيم و نه فقط اس بتوانيم به آن افتخار كنيم بايد رس

فعاليت انجام دهيم.

ــازى ، شوراى اسالمى   ــيون عمران معمارى وشهرس  رييس كميس
شهر اصفهان با بيان اينكه شيب برون سپارى در شهردارى كم است، 
گفت:برون سپارى بايد در اكثر فرآيند هاى شهر سازى صورت گيرد 

اما فقط درحوزه استعالمات اين اقدام صورت گرفته است.
ــهردارى اصفهان در  ــاره به اينكه ش ــول جان نثارى با اش عبدالرس
ــت،  ــپارى وظايف خود، اقداماتى را انجام داده اس خصوص برون س
ــت: در حال حاضر طرح باز نگرى آئين نامه برون سپارى  اظهار داش
ــيون عمران، معمارى و شهر سازى  در شهردارى اصفهان در كميس

شوراى اسالمى شهر در حال بررسى است.
ــنهاد طرح باز نگرى آئين نامه برون سپارى در  وى با بيان اينكه پيش
ــالمى شهر مطرح شد، اضافه  شهردارى از سوى اعضاى شوراى اس
ــد كه در اين طرح آئين نامه  ــنهاد قرار ش ــاس اين پيش كرد: براس

برون سپارى در شهردارى مورد  تجديد نظر قرار بگيرد.
رييس كميسيون عمران، معمارى و شهر سازى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با اشاره به اينكه در سال 1390 آئين نامه اى از سوى شوراى 
اسالمى شهر در خصوص برون سپارى فعاليت ها مصوب شده است، 
افزود: برمبناى اين آيين نامه يك سرى برون سپارى ها نيز انجام شده 

بود اما بنا به داليلى اين اقدام تعطيل شده است.
وى افزود: همچنين بايد توجه داشته باشيم كه طى يك سال گذشته 
نيز شهردارى در اين زمينه فعاليت هايى را انجام داده است كه مغاير 

با آئين نامه شورا بوده است.
جان نثارى با اشاره به اينكه اعضاى شوراى شهر اعتراض داشتند كه 
چرا شهردارى بدون اصالح اين آئين نامه اقداماتى را آغاز كرده است، 
گفت: در حال حاضر از شهردارى درخواست شده كه آئين نامه جديد 

پيشنهادى را براى تصويب به شورا ارسال كند.
ــپارى در شهردارى  ــخ به بحث برون س وى با بيان اينكه اعتقاد راس
ــيب برون سپارى در شهردارى  وجود دارد اما به نظر مى رسد كه ش
كم است، افزود: اين برون سپارى بايد در اكثر فرآيند هاى شهر سازى 
صورت بگيرد اما در حال حاضر تنها در حوزه استعالمات اين اقدام 

انجام شده است.
ــازى شوراى اسالمى  ــيون عمران، معمارى و شهر س رييس كميس
ــپارى در شهردارى بايد در  شهر اصفهان، با اشاره به اينكه برون س
حوزه هاى مختلف شامل صدور پروانه، پايان كار و پايان سفت كارى 
ــهردارى بايد يك برنامه زمان بندى  ــت: ش ــود، ابراز داش انجام ش

مشخص براى تحقق اين موضوع ارائه كند.
وى با تاكيد بر اينكه برون سپارى در شهردارى بايد به معناى واقعى 
تحقق پيدا كند، بيان داشت: انتظار از شهردارى اين بوده است كه با 
بحث برون سپارى سرعت انجام كار افزايش، كيفيت انجام كار ارتقاء 

پيدا كند و رضايت مندى شهروندان نيز باال برود.

نريمانى: 

ستاره هاى هتل هاى اصفهان، واقعى 
است

رييس كميسيون عمران شوراى اسالمى شهر اصفهان:
شيب برون سپارى در شهردارى 

اصفهان كم است

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ــهردار اصفهان گفت: فراموش نكنيد كه اصفهان  ش
بايد سه عنوان جهانى را يدك بكشد و اين مسووليتى 

سنگين را ايجاد خواهد كرد.
مهدى جمالى نژاد در اولين ستاد گردشگرى استان و 
شهر اصفهان اظهار كرد: دغدغه امروز اصفهان توسعه 
ــت چراكه محور توسعه استان و شهر  گردشگرى اس
اصفهان بر گردشگرى استوار شده است و اين موضوع 
ــالت همه مديران را در اصفهان سنگين  وظيفه و رس
ــگرى  مى كند.وى با بيان اينكه امروز نبايد به گردش
ــگاه كرد، افزود: وقتى  به عنوان يك موضوع لوكس ن
ــتان مبحث گردشگرى  محور توسعه يك شهر يا اس
است يعنى نگاه ها بايد به چنين مقوله اى تغيير كند و 
بسيار دقيق و ريزبينانه باشد.شهردار اصفهان با اشاره 
ــگرى نيازمند يك نگاه مقدس  به اينكه امروز گردش
ــگرى بايد فقر را در استان و  است، تاكيد كرد: گردش
شهر اصفهان از بين ببرد، توليد ثروت و توسعه پايدار 
ــهر نقش  ايجاد كند و در ارتقاى فرهنگى اين كالنش
ــت: فراموش نكنيد  اصلى را ايفا كند.جمالى نژاد گف

ــه عنوان جهانى را در سال جارى  كه اصفهان بايد س
يدك بكشد امروز اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن 
اسالمى و پايتخت صنايع دستى جهانى است و از سال 
آينده نيز پايتختى گردشگرى جهان اسالم را به خود 
مى بيند و اين مسووليتى سنگين را ايجاد خواهد كرد.

وى با تاكيد بر اينكه امروز ايران جزيره امن خاورميانه 
است، گفت: اكثر كشورهاى اطراف ايران درگير جنگ 
ــعه گردشگرى را  ــتر توس ــتند و اين موضوع بس هس
فراهم كرده است به عالوه آن زمانى كه گفته مى شود 
اصفهان پايتخت گردشگرى جهان اسالم است يعنى 
ــطه آن  ــيم و به واس ــگرى باش بايد پرچم دار گردش

فرهنگ اسالمى را توسعه دهيم.
ــعه گردشگرى با  شهردار اصفهان با بيان اينكه توس
تصميمات عالمانه ممكن مى شود، اظهار كرد: رسالت 
اصفهان و مسووالن آن در سال آينده بسيار سنگين 
است و زمانى كه گفته مى شود بسترها و تجهيزات كم 
است يعنى فوق العاده نسبت بستر و تجهيزات عقب 
ــهرى كه قرار است پايتخت  هستيم و قرار نيست ش

ــود فقط در يك مسير  ــالم ش ــگرى جهان اس گردش
ــاره به اينكه  ــته مدام دور بزند.جمالى نژاد با اش بس
امروز گردشگرى اصفهان به خالقيت احتياج دارد و 
گردشگرى خالق راهى است كه توسعه گردشگرى را 
هموار مى كند، تصريح كرد: اين شهر تشنه خالقيت 
و نوآورى است امروز ما با خالقيت بايد استقبالى گرم 
و بدرقه اى گرم را براى توريسم ها مهيا كنيم ما بايد 
ــل يكديگر ارائه  بازاريابى و بازارگرمى خالق را مكم

دهيم.
ــنگين  ــال آينده ردايى س ــان كرد: س وى خاطرنش
ــالم به دوش  ــگرى جهان اس ــام پايتخت گردش به ن
مسووالن اين كالنشهر انداخته مى شود پس بايد آماده 

فعاليت هاى اساسى در اين زمينه باشيم.
شهردار اصفهان با بيان اينكه شرايط اقتصادى امروز 
كشور در يك ركود عجيب به سر مى برد، گفت: نسخه 
اقتصاددانان متبحر براى خروج از ركود فعلى كشور 
فقط يك كلمه است و آن كلمه گردشگرى است كه 

براى توسعه آن همدلى و هم زبانى نياز است.

فرهنگ سازى مصرف ايمن و بهينه گاز طبيعى
 در «چهارباغ»

آكواريوم ناژوان تا پايان سال به بهره بردارى 
مى رسد

ششمين همايش نكوداشت اصفهان برگزار
 مى شود

ــوتان و  ــا حضور جمعى از پيشكس ششمين همايش نكوداشت روز اصفهان ب
اساتيد حوزه اصفهان شناسى برگزار مى شود.

دكتر فريدون اللهياري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،  
ــدس لطف اهللا ضيايي،  حشمت هللا انتخابي، دكتر سعيد يوسف پور ،  مهن
ــه  ــدس مهرداد بهمني  از جمل علي عربيان ، حسام الدين نبوي نژاد و مهن
ــون پايداري  ــاره موضوعاتى همچ ــه درب ــن مراسم هستند ك سخنرانان اي
زاينده رود، پايداري اصفهان، پيدايش و تكوين اصفهان بر بستر زاينده 
ــادي از  رود، قوچ اصفهان، نماد جانوري اصفهان، فرهنگ مردم اصفهان، ي
ــراد سخنرانى  ــه اي ــه روايت ميرفندرسكي ، ب دو شاعر اصفهاني و اصفهان ب

مى پردازند.
همچنين دكتر سيروس شفقي، دكتر ايران كلباسي، استاد حسين عالقمندان، 
استاد ناهيد دايي جواد، استاد محمدرحيم اخوت و استاد مرتضي مطيعى فرد 

از ميهمانان ويژه در اين مراسم هستند.
اين همايش از سوى انجمن دوستداران اصفهان، جمعيت دوستداران محيط 
ــان ايران، انجمن مهندسان معمار و شهرساز  ــوى پژوه زيست، انجمن مثن
اصفهان، مؤسسه فرهنگي رويش مهر، و سايت معمار نت و با همكارى اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان، سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و  

صنايع دستي اصفهان برگزار مى شود.
ششمين همايش نكوداشت روز اصفهان در تاريخ 4 آذرماه از ساعت 16:30 تا 

19:30 در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار مى شود.

ــاژوان تا پايان سال  ــردارى اصفهان اعالم كرد: آكواريوم ن معاون عمرانى شه
جارى به بهره بردارى مى رسد.

ــى است كه با  ــى از طرح هاى شاخص ــت: آكواريوم ناژوان يك ايرج مظفر گف
همكارى سرمايه گذارى بخش خصوصي به صورت مشاركتي در حال اجراست.

وى افزود: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده آكواريوم ناژوان و راه اندازى باغ 
خزندگان با دكوراسيون جديد تا پايان سال جارى به بهره بردارى و در اختيار 

شهروندان قرار مى گيرد.
معاون عمرانى شهردارى اصفهان تصريح كرد: اين پروژه براى نخستين بار در 
كشور با مساحت حدود 3500متر مربع در ارتفاع منهاى شش متر زيرزمين 

در دست احداث مي باشد.
ــرش و ترويج جاذبه هاي  معاون عمرانى شهردارى اصفهان عنوان كرد:گست
ــي در شهر اصفهان، آموزش و آشنايي  فرهنگي، تفريحي، توريستي و آموزش
مردم با موجودات آبزي سراسر جهان، توسعه فرهنگ همزيستي با جانداران 
ــك پايگاه اقتصادي مطلوب براي  زيست بوم و پرورش آبزيان زينتي، ايجاد ي
ــق ساير كالنشهرها جهت ايجاد  تامين هزينه هاي شهرداري اصفهان، تشوي
سازه هاي چند منظوره، گسترش روابط اجتماعي، سياسي، فرهنگي،اقتصادي 

و... با ساير كشورهاي منطقه از اهداف كلى ايجاد آكواريوم ناژوان است.
ــل 35 آكواريوم است كه گونه هاى  مظفر خاطرنشان كرد: اين مجموعه شام
مختلف آبزيان، ماهيان آب هاى شور و شيرين و ستاره دريايى از 5 اقيانوس 

دنيا به نمايش گذاشته مى شوند.

ــرف بهينه و ايمن گاز  شركت گاز استان اصفهان با هدف فرهنگ سازى مص
طبيعى در برنامه تلويزيونى پربيننده و جذاب «چهارباغ» كه هر شب از شبكه 

استانى در حال پخش است بر روى آنتن مى رود.
ــگ جامعه و القاى  ــار زيادى در فرهن ــه ملى اثر بخشى بسي  از آنجا كه رسان
ــد تا با  ــان اصفهان بر آن ش ــاز است ــن دارد ، شركت گ ــه مخاطبي مفاهيم ب
ــرى درتوسعه فرهنگ صحيح  حضور در اين برنامه تلويزيونى بتواند گام موث
ــت در كاهش  ــاده از اين فرص ــد با استف ــردارد و بتوان ــاز طبيعى ب مصرف گ
ــژه اى داشته ــى نقش وي ــت اين نعمت اله ــى از مصرف نادرس حوادث ناش

 باشد.
گفتنى است، بخش مسابقه اين برنامه تلويزيونى كه 22 قسمت آن به شركت 
ــوزش روش هاى  ــه  به اطالع رسانى و آم گاز استان اصفهان اختصاص يافت
ــواالت تستى و تصاوير  صحيح ، ايمن و بهينه مصرف گاز طبيعى در قالب س

مرتبط  مى پردازد.
ــه از طريق يك برنامه  ــراى نخستين بار است ك شركت گاز استان اصفهان ب
ــرف ايمن و بهينه گاز  ــه اطالع رسانى و فرهنگ سازى مص تلويزيونى اقدام ب
طبيعى كرد و جالب تر آنكه كاركنان اين شركت به همراه خانواده هاى شان 

نيز در استوديوى اين برنامه حضور مى يابند.
الزم به ذكر است، برنامه تلويزيونى چهارباغ  يك برنامه زنده ى اجتماعى است 
كه هرشب از ساعت 21 لغايت 22  از شبكه 5 استانى پخش مي شود و شركت 

گاز به عنوان يكى از حمايت كننده هاى مالى اين برنامه است.

جمالى نژاد: 

اصفهـان ،  تشنه خـالقيت و نـوآورى است

استاندار اصفهان:

مراكز درمانى 
معتـادان 

در اصفهـان  
نيـازمند 

ساماندهـى 
اسـت



 مجل��ه کنفدراس��یون فوتبال آس��یا گفت وگوی��ی را با وحید شمس��ایی
 انجام داده است.

 وحی��د شمس��ایی، قطع��ا ارزش��مندترین بازیک��ن فوتس��ال آس��یا 
محسوب می ش��ود و یکی از بازیکنانی اس��ت که در عرصه جهانی نیز برای 
خود نام و آوازه ای دست و پا کرده اس��ت. بازیکن باتجربه تیم ملی فوتسال 
 ایران که به بازنشستگی نزدیک می شود، در گفت وگو با مجله کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا از آنچه در این س��ال ها بر او گذش��ت صحبت کرده اس��ت. 
افتخارات وحید شمس��ایی به نظر پایانی ندارد. هیچ بازیکن��ی به اندازه او 
نتوانسته در س��طح قاره و یا به صورت انفرادی به این همه عنوان و افتخار 
دس��ت یابد. همچنین هیچ بازیکنی نیز به اندازه این تهرانی خوش صحبت 
اینقدر گل در فوتس��ال ب��ه ثم��ر نرس��انده اس��ت. 390 گل او در عرصه 
 بین المللی او را در بین برترین گلزنان این رشته قرار داده است. این بازیکن

39 س��اله یکی از س��تاره های بی بدلیل فوتسال به ش��مار می آید. او هرجا 
 رفته است توانسته به افتخار برسد و در این سن و سال تاثیر او در قهرمانی 
تاسیسات دریایی نیز مشهود بود و باعث ش��د این تیم به قهرمانی در قاره 
آسیا برسد. حاال پس از این همه افتخار، او در گفت وگو با مجله کنفدراسیون 

فوتبال آسیا صحبت هایی را به زبان آورده است که می خوانیم.
وحید شمسایی در ابتدا گفت: 20 سال سن داشتم و قرار نبود فوتسالیست 
شوم. در آن زمان 106 کیلو وزنم بود. خیلی چاق بودم. وقتی برای فوتسال 
اقدام کردم، مربی از من پرس��ید کش��تی گیر هس��تی یا وزنه بردار؟ بعد از 
 این صحبت خیلی تمرین کردم و تالش کردم تا وزن��م را کم کنم. بیش از 
30 کیلوگرم کم کردم و این را در عرض��ه 6 ماه انجام دادم و این آغازی بود 
 بر راهی که من را به بهترین بازیکن فوتسال آسیا تبدیل کرد. وقتی وزنم را 
 کم کردم در رقابت های قهرمانی آسیا تایلند در سال 2000 وزنم کم تر از

73 کیلوگرم ش��ده بود. حتی در طول مس��ابقه ها نیز تنها ی��ک وعده غذا 
می خوردم و معموال غذاهای کم کالری را انتخاب می کردم. شغلم را از دست 
داده بودم و در زندگی شخصی با مشکل روبه روش��ده بودم. نیاز به چیزی 
داشتم تا استرس��م را برطرف کنم به همین خاطر شروع به فوتسال کردم 
و این آغاز راه من بود. البته برادرم نیز قبال بازیکن فوتس��ال بود و خیلی به 

من کمک کرد تا مشکالتم را فراموش کنم و تنها به فوتسال تمرکز کنم.
 شمس��ایی به جای پرخوری در میز غذا اش��تهایش را در زمین فوتس��ال 
نشان داد و توانست موفقیت های زیادی کس��ب کند. دوران فوتسالی او از 
سال 1999 و 2000 شروع شد که توانست ایران را در رقابت های قهرمانی 
آس��یای بانکوک تایلن��د همراهی کند و به ای��ران کمک کند ت��ا از عنوان 

قهرمانی اش که 4 سال پیش در مالزی کسب شده بود دفاع کند.
او س��پس با س��رعتی خیره کننده روند موفقی��ت را پیم��ود و نامش را در 
بین برترین های فوتسال نشان داد. شمس��ایی با ایران توانست 8 قهرمانی 
 درآسیا را در طول دوران ورزشی اش تجربه کند. او دو بار به عنوان مرد سال 
فوتس��ال آس��یا انتخاب ش��د و به ط��ور مرتب در س��طح قاره ب��ه عنوان 
ارزش��مندترین بازیکن انتخاب ش��د. او بیش تر در لیگ ای��ران بازی کرد 
اما مقطعی در تیم التزیو ایتالیا و شنژن چین س��پری کرد ولی او بیش تر 

تیم هایش را از داخل ایران انتخاب کرد.
او در ادامه گفت: وقتی فوتسال را شروع کردم هیچ کس من را نمی شناخت 
و این هواداران بودند که من را مع��روف کردند. خیلی از مردم ایران زندگی 
سختی دارند و من سعی می کنم که آن ها را خوش��حال کنم و برای مردم 
بهترین بازی هایم را نشان دهم. به همین خاطر است که همیشه رابطه خوبی 
با هواداران و مردم ایران داشته ام. انگیزه ام برای من خیلی مهم بوده و در هر 
تورنمنت آن را حفظ کرده ام و همیشه سعی کرده ام یک سطح باالتر بازی 

کنم و به قهرمانی برسم.
شمسایی دیگر در تیم ملی فوتس��ال ایران حضور ندارد و نسل جدیدی از 
بازیکنان وارد تیم ملی ایران شده اند. او در این باره گفت: بازیکنان جدید و 
باکیفیتی به تیم ملی ایران دعوت شده اند که همه آن ها این قابلیت را دارند 
تا موفقیت های قب��ل را برای ایران تکرار کنند. هرچند نام امیر شمس��ایی 
به عنوان مربی در تیم تاسیس��ات به چش��م می خورد ول��ی این وحید بود 
که کنترل اوضاع اوضاع در دس��ت داش��ت و توانس��ت تیمش را به عنوان 
قهرمانی برس��اند. او چند ماه قبل توانسته بود تیم تاسیس��ات را به عنوان 
 قهرمانی در لیگ داخل ایران نیز برس��اند. او درباره رمز موفقیتش با وجود 
پا به سن گذاشتن گفت: به هر حال همیشه س��عی کرده ام شرایط بدنی ام 
 را در ش��رایط خوبی نگه دارم ولی هرچه س��ن باالتر م��ی رود این موضوع
  س��خت تر می ش��ود و من نیز از این قاعده مس��تثنی نبودم. من هنوز از

 بازی کردن لذت می برم و این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد. عالوه 
بر آن باید برای آینده نیز با دقت قدم برداشت و تصمیم گرفت. دوست دارم 
به بازیکنان جوان راه موفقیت را نشان دهم و به آنها کمک کنم تا پیشرفت 
کنند. این چیزی است که من دوست دارم. یکی از این جوانان که زیر نظر 
شمسایی رشد کرده است محمدرضا س��نگ سفیدی بوده است که نه تنها 
در قهرمانی تاسیس��ات دریایی س��هیم بود بلکه برای تیم ملی ایران نیز به 

میدان رفت.
او درباره جایگاه فوتسال در ایران گفت: فوتسال در ایران از فوتبال خیابانی 
سرچش��مه گرفته اس��ت و همه بچه هایی که امکانات زیادی نداش��تند با 
یک دروازه کوچک و بازی در خیابان گل کوچیک ب��ازی می کردند و این 
استعدادها که در فوتسال می بینیم همه از این شرایط عبور کردند. اگر هر 
جای  ایران بروید این موضوع را می بینید که م��ردم در خیابان ها فوتبال 

بازی می کنند و استعدادهای زیادی هم دارند.
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سیری در دنیای ورزش

شمسایی:

هنوز از بازی کردن لذت می برم

لوئیس فان خال، س��رمربی منچس��تریونایتد، اعالم کرد در این باشگاه 
آن قدر دس��تیار دارد که تقریبا خودش  هیچ کاری انجام نمی دهد. این 
مربی هلندی که فصل گذش��ته هدایت شیاطین سرخ را برعهده گرفت، 
 این تیم  را به لی��گ قهرمانان برگردان��د و تیمش در ح��ال حاضر، تنها 
 دو امتی��از ب��ا منچسترس��یتی و آرس��نال صدرنش��ین  فاصل��ه دارد. او 
معتقد است نقش مربی در تیم نس��بت به اولین سال های مربیگری اش 
تغییر کرده و به شوخی اعالم کرد  تقریبا بدون اینکه کاری انجام دهد، از 

منچستریونایتد پول می گیرد. 
او به خبرنگاران گفت: من از دوره ای می آیم که مربی همه کار می کرد. 
اکنون من سرمربی هستم و  یک دپارتمان علوم ورزشی در اختیار دارم. 
من دپارتمان بازیکن یابی دارم، دپارتمان پزش��کی و چند کمک  مربی. 
 من کاری انجام  نم��ی دهم؛ فقط پ��ول می گیرم.فان خ��ال همچنین 
 تاکی��د ک��رد فلس��فه فوتبال��ی اش، بیش ت��ر ب��ر آم��وزش بازیکنان

 استوار است، تا افزایش توانایی  های بدنی. 
  وقتی کنفرانس های مطبوعاتی من را تماش��ا می کنی��د، می بینید که 
در مورد فلس��فه کاری ام خیلی بحث  می کنم. گاهی اوقات رسانه های 
 خیلی به این مساله اهمیت نمی دهند اما گاهی هم دیوانه وار آن را دنبال 

 می کنند زیرا من خیلی در این مورد توضیح می دهم.
من روی تمرین ذهن کار می کنم؛ چیزهای زیادی در مغز هس��ت زیرا 

فوتبال ورزش پاها نیست، ورزش  مغز است، ورزش تاکتیک ها. 

در رده بندی فیفا تیم ملی فوتبال ایران برترین تیم قاره آس��یا در س��ال 
2015 معرفی شد.

در حالی که قرار اس��ت آخرین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال 
در سال 2015 در تاریخ 3 دسامبر منتشر شود، یکی از سایت های معتبر 
برترین های فوتبال جهان در آخرین ماه میالدی سال 2015 در رده بندی 
فیفا را فاش کرد.تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر گوام و ترکمنستان 
توانست جایگاه خود را در گروه خود در انتخابی جام جهانی روسیه قطعی 
 کند. در جدیدترین رده بندی فیفا که آخرین رده بندی سال 2015 نیز

 محس��وب می ش��ود فوتبال ایران جایگاه خود را در رده نخس��ت آسیا 
حفظ کرد ولی دو پله نس��بت به رده بندی ماه گذش��ته سقوط کرد و به 
 رده 45 رسید.تیم ملی بلژیک برترین تیم فوتبال جهان در سال 2015 
باقی ماند. آرژانتین در رتب��ه دوم قرار گرفت و اس��پانیا نیز جای آلمان 
را در رده س��وم گرفت تا الروخا بعد از جام جهانی تاس��ف بار خود که از 
بین 5 تیم برتر جهان دور ش��دند بار دیگر در بین 5 تیم برتر قرار گیرند. 
اسپانیایی ها با 3 پله صعود نسبت به ماه قبل توانستند به رده سوم برسند.

بیش ترین صعود را تیم ملی اکوادور داشته که توانسته با نتایج خوبی که 
در انتخابی جام جهانی گرفته با 20 پله صعود در رده سیزدهم جهان قرار 
 گیرد. همچنین تیم ملی مجارس��تان پس از تنها صعود تاریخی اش به 
 جام ملت ه��ای اروپ��ا در رده بیس��تم جه��ان ق��رار گرف��ت و 13 پله

 صعود کرد.

فان خال؛

بدون کار کردن پول می گیرم!
فوتبال ایران برترین تیم آسیا در آخرین 

رنکینگ سال 2015 فیفا
رییس هیات هاکی اس��تان اصفهان گفت: بدون امکان��ات و تجهیزات 

ریاست در هیات های ورزشی تنها یک نام است و سود دیگری ندارد.
 مجید معین اظهار کرد: هاکی جزو رش��ته هایی اس��ت ک��ه امکانات و 
تجهیزات مخصوص خود را الزم دارد اما مش��کالت مالی موجب شده تا 

امکان تهیه وسایل مورد نیاز را نداشته باشیم.
 وی با اش��اره به نزدیک ش��دن پای��ان دوران ریاس��تش در این هیات 
 یادآور ش��د: مدت��ی قب��ل دی��داری را ب��ا مدی��ر کل ورزش و جوانان

 استان اصفهان داشته و مش��کالت هیات را با وی در میان گذاشتم که 
مدیرکل نیز قول های مساعدی داد.

رییس هیات هاکی استان اصفهان تاکید کرد: در صورتی که این قول ها 
عملی شود، برای ریاس��ت دوره آینده کاندیدا می ش��وم اما در غیر این 

صورت ادامه فعالیت من در هیات سودی به حال این رشته ندارد.
وی با بی��ان اینکه از ابتدای امس��ال تاکن��ون بودجه ای ب��ه این هیات 
اختصاص پیدا نکرده اس��ت، تصریح کرد: به منظ��ور درآمدزایی برای 
هیات، در مزایده سالن های ورزشی شرکت کرده و از اردیبهشت ماه سال 

جاری تاکنون سالن آزادی خوراسگان را در اختیار گرفته ایم.
 معی��ن اف��زود: ب��ا توجه ب��ه برخی مش��کالت ک��ه وجود داش��ت، در 
شش ماهه نخست سال نتوانستیم از این سالن درآمدزایی داشته باشیم 
اما امیدواریم برای شش ماهه دوم شرایط مساعد بوده و بتوانیم از درآمد 

حاصله از این سالن برای پیشبرد برنامه  های هیات استفاده کنیم.

رییس هیات هاکی استان اصفهان:

قول ها عملی نشود، ازهیات خداحافظی می کنم

مهاجم برزیلی بارسلونا به شرطی قرارداد خود را با این تیم تمدید می کند که مشکالت مربوط 
به مالیاتش حل شود.

 تیم فوتبال بارسلونا سرگرم مذاکره با نیمار اس��ت تا قرارداد او را که  کمتر از
 سه سال دیگر از آن باقی مانده است، تمدید کند.

اوایل سال جاری بارسلونا پیشنهادی از سوی منچس��تر یونایتد را رد کرد و 
نیمار نیز ش��خصا عنوان کرده دوس��ت دارد در نیوکمپ بماند. اما پدر نیمار 
مدعی است که اگر فرزندش همچنان از سوی نهادهای مالیاتی اسپانیا و برزیل 

تحت فشار باشد ، پس از اتمام قراردادش بارسا را ترک می کند.
 او گفت از وقتی ما وارد اس��پانیا ش��ده ایم از س��وی اداره مالیات تحت فشار

بوده ایم و کار به برزیل نیز کش��یده شده است . در دو س��ال و نیم گذشته ما 
مجبور بوده ایم در برابر اتهامات از خودمان دفاع کنیم.

وی افزود: برای تمدید قرارداد ، ما قراردادی می خواهیم که به نیمار، خانواده 
من و شرکت هایم آرامش بدهد.

  قهرمان ووش��وی جهان مدال طالی خ��ود در س��یزدهمین دوره پیکاره��ای جهانی را به 
رهبر معظم انقالب اسالمی تقدیم کرد.

مریم هاش��مي که روز  چهارش��نبه مدال طالي ساندا در ووش��وي قهرماني 
 جهان در اندونزي را از آن خود ک��رد، این مدال طال را با  انتش��ار بیانیه اي به 

رهبر معظم انقالب اسالمي تقدیم کرد.
در متن این بیانیه آماده اس��ت:در آستانه هفته بس��یج به عنوان یک پاسدار و 
خواهر بسیجي در سنگر ورزش براي کشورم جنگیدم و مدال طالي مسابقات 

قهرماني جهان را به دست آوردم.
با تمام وجود جنگی��دم تا پرچم مقدس جمهوري اس��المي ایران را در حضور 
نمایندگان 82 کشور در شهر جاکارتاي اندونزي به اهتزاز در آورم و این افتخار 
و مدال را به رهبر عظیم الشان انقالب اس��المي تقدیم مي کنم تا به دشمنان 
ثابت کنیم ما همواره پیرو خط امام و والیت هستیم.امیدوارم این مدال مورد 

قبول رهبر انقالب قرار بگیرد.

شرط نیمار برای تمدید قرارداد با بارسلونا مریم هاشمی مدال طالی خود را به رهبر معظم انقالب تقدیم کرد

»لوئیس آراگونس« فقید اگرچه توانست اس��پانیایی ها را بعد از چندین 
سال حسرت، قهرمان جام ملت های 2008 و جام جهانی 2010 کند اما 
برای هواداران مادرید نقطه س��یاهی در کارنامه اش دارد. آراگونس اولین 
 س��رمربی بود که جرات کرد کاپیتان افس��انه ای رئالی ه��ا را به تیم ملی 
 دعوت نکند. بعد از جام جهان��ی 2010 و قهرمانی اس��پانیا رائول دوران 
تلخ تری را گذران��د و بعد از یک دوره تلخ همراه ب��ا پیگیرینی در نیمکت 

مادرید با ورود مورینیو مجبور شد باشگاهش 
را بعد از 14 س��ال با 550 بازی و 228 گل زده 
برای همیشه ترک کند تا لقب » پسر برنابئو« 
تبدیل به یک خاطره شود. رائول به شالکه رفت 
و این بار شماره 7 آبی ها را پوشید تا با درخشش 
در این تیم آلمانی 28 گل به ثمر برساند. این بار 
آلمانی ها قدردان تر از اسپانیایی ها حاضر شدند 
و بعد از پایان کار رائول در این تیم، سران باشگاه 
شالکه تصمیم گرفتند به احترام رائول پیراهن 
 ش��ماره 7 تیم ش��ان را برای مدتی بازنشسته 
اعالم کنند. رائول بعد از ش��الکه به السد قطر 
رفت و در فصل گذشته در یک بازی تشریفاتی 
بین رئال مادرید و السد با پیراهن شماره 7 رئال 
وارد زمین ش��د تا رس��ما با این بازی از فوتبال 

حرفه ای خداحافظی کند. 

گوتی ش��اید هی��چ وق��ت ب��رای مادریدی ها اس��طوره نش��ده 
 باش��د. اما بی ش��ک یک��ی از وفادارتری��ن بازیکنان این باش��گاه

 بی شمار می آید. گوتی از سال 1986 وارد تیم رده های سنی رئال 
شد تا در آکادمی این باشگاه رشد کند.

 او تقریبا در تمام سال های ورزشی خود فقط برای رئال بازی کرد و 

همیشه یکی از متعصبان این باشگاه به 
شمار می آمد. این هافبک پرتالش بعد از 
رائول کاپیتان دوم رئال مادرید بود. اما با 
ورود مورینیو به رئال مادرید او نیز همراه 
رائول بعد از 25 س��ال حضور مجبور به 
ترک مادرید شد تا مادریدی ها در یک 
فصل نقل و انتقاالت دو کاپیتان خود را 

از دست بدهند. 
گوتی بعد از مادرید به بش��یکتاش رفت 
اما انگار دوری از مادرید را طاقت نیاورد 
و بع��د از اختالف با س��ران بش��یکتاش 
 تصمی��م گرف��ت از دنی��ای فوتب��ال

 کناره گیری کند.

دروازه بان محبوب مادریدی ها از سال 1990 وارد 
تیم های رده سنی باش��گاه رئال مادرید شد و بعد 
از سال ها درخش��ش در دروازه این تیم و تیم ملی 

اس��پانیا در س��ال 2010 لقب » ایکر مقدس« 
 را از س��وی هموطنانش گرفت تا اسپانیایی ها
  قهرمان��ی ش��ان در ج��ام جهان��ی را مدیون
ش��ان اخ��الق  خ��وش  ب��ان  دروازه    

 بدانند. 
کاس��یاس تنه��ا بازیکنی اس��ت که توانس��ته 
در  موج��ود  ورزش��ی  افتخ��ارات  تم��ام 
 جه��ان را در رده ه��ای مل��ی و باش��گاهی

 درو کند.
 ام��ا جای��گاه کاس��یاس ب��ا ورود مورینی��و 
 در دروازه رئ��ال بس��یار متزل��زل ش��د و
  آق��ای خاص بدش نم��ی آمد گاه��ی بی هیچ

  بهان��ه ای دروازه ب��ان محب��وب برنابئ��و را 
نیمکت نشین کند.

 ازطرف��ی دی��ه گ��و لوپ��ز جایگزی��ن کاس��یاس در دروازه رئ��ال ب��د 
کار نک��رد ت��ا مورینی��و ب��رای نیمک��ت نش��ینی کاپیتان��ش دلی��ل 
 مناس��بی داش��ته باش��د. نیمک��ت نش��ینی کاس��یاس در دوران

 کارل��و آنجلوتی نی��ز ادامه پی��دا کرد ت��ا در نهای��ت کاس��یاس بعد از 
 سال ها بازی در تیم اول ش��هر مادرید با چشمانی اش��کبار راهی پورتو 

شود.

بعد از به قدرت رسیدن »فلورنتینیو پرز« به 
عنوان نفر اول باش��گاه رئال مادرید، دوران 
ولخرجی ها ی کهکش��انی شدن ها آغاز 
 شد. دورانی که خوش تیپ ها و اسمی ها 
وارد باش��گاه ش��دند و قدیمی ترها باید 
 تیم را ترک می کردند ت��ا به خیال آقای 
جاه طل��ب افتخارآفرینی های گذش��ته 

دوباره تکرار شود. 
گل سرس��بد ای��ن ولخرجی ه��ا خرید 
»دیوی��د بکه��ام« از منچس��تریونایتد 
در  برزیل��ی  چندی��ن  ریخت��ن  و 
 ترکی��ب اصل��ی رئ��ال مادرید ب��ود. اما 
 هیچ کدام از این خری��د ها جامی را برای

 رئالی ها به همراه نداشت. 
خریده��ای پرز ی��ک قربانی ب��زرگ هم 

داشت. کاپیتان »فرناندو هیرو« حاال باید بعد از 14 سال ساکش 
را جمع می کرد و از مادرید به الریان قطر می رفت. 

 هیرو یک س��ال پی��ش از ای��ن اتف��اق در فهرس��ت منتخب 
 ج��ام جهان��ی حض��ور داش��ت ام��ا با ب��ی مه��ری باش��گاه

 مواجه شد.

باشـگاهـی که به اسـطوره هـایش وفـا نـکرد

ب��رای بس��یاری از ه��واداران دو آتش��ه رئ��ال مادری��دی ش��ب س��ختی 
 ب��ود، ش��بی ک��ه بای��د از فاصل��ه چنده��زار کیلومت��ری ب��رای همیش��ه ب��ا 
اس��طوره ش��ان خداحافظی می کردند و او را به خانه می فرس��تادند.»وفادارها« 
همیش��ه در فوتبال محبوب ب��وده اند. همان هایی که همیش��ه چش��م ش��ان را 
 روی پیش��نهادات وسوس��ه انگیز بس��ته اند و هربار پیراهن تیم ش��ان را با افتخار 
 بیشتری به تن می کنند مثل »فرانچسکو توتی«، » پل اسکولز«، »خاویر زانتی«،
 » پائول��و مالدین��ی« و »رائ��ول«. رائ��ول گونزال��س، اس��طوره خ��وش اخ��الق

  اسپانیایی ها شاید اگر در تیم دیگری به جز رئال مادرید بازی می کرد خداحافظی 
 ش��کوهمندانه تری میان هواداران هم زبانش داش��ت. اما در نهای��ت این مهاجم

 خوش اخالق اس��پانیایی با پیراهن تی��م »نیویورک کاس��موس« در فینال لیگ 
شمال ایاالت متحده در مقابل تیم »فیور اوتاوا« با نتیجه 3 بر2 به پیروزی رسید و 
 از دنیای فوتبال برای همیشه خداحافظی کرد. اما بی اعتنایی ماتادورها نسبت به
  اسطوره های ش��ان همیش��ه مثال زدنی بوده اس��ت. بی اعتنایی که باعث شد تا

 اسطوره ها اشک های خداحافظی شان را بیرون از سانتیاگو برنابئو بریزند.

فرناندو هیرو:

گوتی:رائول گونزالس:

 ایکرکاسیاس:

 عل��ی فت��ح ا... زاده، مدی��ر عام��ل س��ابق اس��تقالل س��الگرد درگذش��ت 
غالمحسین مظلومی را با انتشار متن و عکس زیر تسلیت گفت.

»یک س��ال از پرواز غریبان��ه ات گذش��ت. روز رفتنت همه داغدارت ش��دیم 
سرطالیی... هنوز هم سخت مان است باور دیگر نداشتنت را... تسلیت به خانواده 

محترم ایشان و هواداران محبوب و ارزشمند استقالل... روحش شاد.«

لنز دوربین

یکسال از پرواز غریبانه ات گذشت سرطالیی
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بازى هاى محلىراز موفقيت

وقتى انگيزه باشد ناممكن وجود ندارد
اگر راه هاى كسب درآمد آسان بود همه مردم پولدار بودند اما موضوع اين است 
كه شما مثل بقيه مردم نيستيد و براى شما كه انگيزه داريد هر مانعى از سر راه 

برداشته مى شود.
بعضى وقت ها شانس آهسته در مى زند، مواظب باشيد

گاهى وقت ها دوستى از روى صداقت به ما پيشنهاد همكارى مى دهد و ما آن 
را يك شوخى فرض مى كنيم يا اينكه به خاطر غرور حاضر به صحبت كردن با 
افراد موفق دور و برمان نيستيم. وقتى اطالعيه يك دانشگاه مبنى بر پذيرش 
ــه اخبار تلويزيونى از  ــژه را ناديده مى گيريم يا زمانى ك دانشجو با شرايطى وي
ــط صحبت مى كند و در خيلى  اعطاى تسهيالت ويژه بانكى به واجدين شراي
ــوب باشيم و بايد ــال از دست دادن فرصتى خ موارد ديگر ممكن است در ح

 نتيجه گيرى كرد كه آماده پذيرش كارآفرينى كه نياز عصر ماست نيستيم.
اگر انتظار معجزه داريد از شما كارى ساخته نيست

اگر بخواهيد در عرض مدت كوتاهى به همه چيز برسيد هيچ پيشرفتى نخواهيد 
ــول فكر كنيد. هميشه در ابتدا روند  كرد و فقط زمانى به جلو مى رويد كه معق
ــن روند تصاعدى ــك بيفتيد اي ــى وقتى روى غلط پولسازى آهسته است ول
 مى شود. چاره اى نيست مى بايستى از همين جايى كه هستيد شروع كنيد. 
اگر در ابتداى كار پول زيادى به دست نمى آيد ولى تجربه و مهارت هايى كه به 

دست مى آوريد سرمايه اى بزرگ براى شما خواهد شد.
ياد بگيريد كه بزرگ فكر كنيد و همه چيز را از باال بنگريد

اصطالحى عاميانه مى گويد: هر كس به اندازه دلش نان مى خورد و اين همان 
بزرگ فكر كردن است. اگر به جاى متمركز شدن بر مسايل و مشكالت فراتر از 
آنها بينديشيم يا اينكه كارهاى خود را در ابعاد بزرگ ترى به اجرا درآوريم سهم 

بيشترى از موفقيت خواهيم داشت.
ترس از عدم تاييد ديگران را از خودتان دور كنيد

اگر مطمئن هستيد كه حق با شماست روى حرف خود بايستيد. اين ايستادگى 
ثبات و شجاعت شما را مى رساند و تمرينى براى موفقيت و نفوذ است.

افكار شما حتى اگر به زبان آورده نشوند روى ديگران تاثير دارند
ــد خودتان را  ــه دوستش داري ــى بفهمانيد ك ــراى اينكه به كس الزم نيست ب
ــد. اگر مى خواهيد به  ــه كسى بگوييد كه از او متنفري تكه تكه كنيد يا اينكه ب
كسى ابراز عالقه كنيد او را در ذهن خود دوست بداريد و حتى در غياب او هم 
ــن باشيد نيازى نيست به طور خاصى اينها را  برايش احترام قائل شويد. مطمئ

ابراز كنيد.
مى دانيد كه وقتى فكـر مى كنيد به آخر خط رسـيده ايد چه اتفاقى 

افتاده؟
در چنين مواقعى فكر مى كنيم كه دنيا به آخر رسيده ولى در واقع دنيا همان 
دنياست و ادامه دارد ولى ذهن و روح ما آسيب ديده و تنها كارى كه بايد بكنيم 

اين است كه آن را ترميم  كنيم.
شخصيت هر كسى تحول پذير است اما تغييرپذير نيست

مسلما شما نمى توانيد كاركنان يا همكاران خود را تغيير دهيد ولى كافيست از 
آنها بخواهيد رفتارهايى را كه به شما و كارتان مربوط است فقط در صدد اصالح 

رفتار آنان باشيد نه تغيير شخصيت آنها.
گاهى هنگام عصبانيت تصميم بگيريد!

شايد شنيده باشيد يا خوانده باشيد كه در هنگام عصبانيت تصميم نگيريد اما 
بعضى اوقات فقط در موقع عصبانيت مى توانيد تصميم درست را بگيريد چرا 
ــد برابر مى شود. به طور مثال اگر با  كه در اين حالت جرات و جسارت شما چن
ــده ايد مى توانيد با  كسى رودربايستى داريد موقعى كه از كارش به خشم آم
كمى كنترل موضوع را مطرح كنيد مطمئنا او خواهد فهميد  كه علت عصبانيت 

شما خود اوست.

ــا دوستى  مال نصر الدين ب
صحبت مى كرد. 

خوب مال، هيچ وقت به فكر 
ازدواج افتاده اى؟ 

ــن پاسخ داد:  مال نصر الدي
فكر كرده ام. جوان كه بودم، 
ــم زن كاملى  تصميم گرفت
پيدا كنم. از صحرا گذشتم 
ــم و با زن  ــه دمشق رفت و ب
ــرارت و زيبايى آشنا  پر ح
ــا او از دنيا بى خبر  شدم ام
ــه اصفهان رفتم؛  بود. بعد ب
آن جا هم با زنى آشنا شدم 

ــا نبود. بعد به  ــاره ى آسمان داشت، اما زيب كه معلومات زيادى درب
ــان و تحصيل كرده اى  ــم و نزديك بود با دختر زيبا با ايم قاهره رفت

ازدواج كنم.
- پس چرا با او ازدواج نكردى؟ 

-آه، رفيق! متاسفانه او هم دنبال مرد كاملى مى گشت! 
چگونه جهنم را پر نگه مى دارند 

در قصه اى قديمى آمده است كه وقتى حضرت عيسى روى صليب 
درگذشت، بى درنگ به دوزخ رفت تا گناهكاران را نجات دهد. 

شيطان بسيار ناراحت شد و گفت: 
ــه ى تبهكارها،  ــدارم. از حاال به بعد هم - ديگر در اين دنيا كارى ن
ــك راست به بهشت  ــا، بى ايمان ها همه ي خالف كارها، گناهكاره

مى روند! 
عيسى به شيطان بيچاره نگاه كرد و خنديد:  - ناراحت نباش. تمام 
ــد و تمام عمرشان،  ــا تقوا مى دانن ــه خودشان را بسيار ب آن هايى ك
كسانى را كه به حرف هاى من عمل نمى كنند، محكوم مى كنند، به 
اينجا مى آيند. چند قرن صبر كن و مى بينى كه دوزخ پر تر از هميشه 

مى شود.

شعر  حكايت 

مثل آهو مى كشد گردن ولى رم مى كند
با رميدن هاى خود از عمر من كم مى كند

مى نهد بر شانه هاى خسته ام بار نگاه
بار سنگينى كه پشت كوه را خم مى كند

گرچه مى ريزد شراب از چشم هاى مست او
كاسه صبر مرا لبريز از غم مى كند

با رقيبان مى نشيند باده نوشى مى كند
چون مرا مى بيند از غم چهره در هم مى كند
بس كه دور از چشم هايش سوگوارى كرده ام

هر كه مى بيند مرا ياد از محرم مى كند
در عبور از لحظه هاى زندگى جز عشق نيست

آن كه اسباب غم ما را فراهم مى كند

آرزويم اين است
نرود اشك در چشم تو هرگز، مگر از شوق زياد

نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز
و به اندازه ي هر روز تو عاشق باشي

عاشق آن كه تو را مي خواهد
و به لبخند تو از خويش رها مي گردد
و تو را دوست بدارد به همان اندازه

كه دلت مي خواهد

كاريكاتور(يارانه تاكسى)

جواب سودوكو  شماره 1734سودوكو  شماره 1735

جواب معما 1734 معما 1735
ــى، به تمساح نگو  قبل از آن كه از رودخانه عبور كن

«دهن گنده».
(تفسير: تا وقتى به كسى نياز دارى، او را تحمل كن 

و با او مدارا كن.)
ــر از تخم بيرون  ــه جوجه هايت س اگر مى خواهى ك

آورند ، خودت روى تخم مرغ ها بخواب.
ــارت را به  ــال آن هستى كه ك ــه دنب (تفسير: اگر ب
ــى، آن را به شخص ديگرى  بهترين شكل انجام ده

غير ازخودت مسپار.)
ــود سه ورودى  يك خرگوش احمق، براى النه ى خ

تعبيه مى كند.
ــى، عقل حكم  ــان امنيت هست ــر خواه (تفسير: اگ

ــران را در امور خودت بر  مى كند كه راه دخالت ديگ
آن ها ببندى)

هر سوسكى از ديد مادرش به زيبايى غزال است.
معادل فارسى: اگر در ديده ى مجنون نشينى، به غير 

از خوبى ليلى نبينى.
بشكه ى خالى بلندترين صدا را ايجاد مى كند.

ــان از ميان تهى  ــو و ادعاى بسيار نش (تفسير: هياه
بودن دارد.)

ــل بايد يك  ــك املت خوشمزه، حداق براى پختن ي
تخم مرغ شكست.

(تفسير: بدون صرف هزينه، به نتيجه ى مطلوب دست 
نخواهى يافت)

-برادردخترخواهر و يا برادر دختر برادرتان 
با شما چه نسبتى دارد؟

ــد روز تولد  ــه طور متوسط چن -هركسى ب
دارد؟

-بعضى از ماه ها سى ويك روزه اند.چند ماه 
بيست و هشت روزه است؟

-آيا مردى در اسكاتلند مي تواند با خواهر 
همسر بيوه اش ازدواج كند؟

ــم تقسيم كنيد و عدد به  -عدد سى را بر ني
ــا ده جمع كنيد. چه عددى  دست آمده را ب

به دست مى آيد؟

ــه آمبوالنسى بيرون خانه  علت اول اين بود ك
ــل ديگر اينكه گزارش  منتظر بهيار نبود و دلي
ــده باشد، ــه او شليك ش ــرد مجروحى كه ب ف

ــار اگر در  ــود و ديگر اينكه بهي  اعالم نشده ب
ــدون حضور پليس و  حال انجام وظيفه بود ب

همكارانش وارد صحنه جرم نمى شد.

معما ايستگاه ضرب المثل
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ضرب المثل هاى زيبا

داستان

راه شناختن آن گل را خيلى زود پيدا كردم: 
ــه يك مشت  ــار كوچولو هميش ــرِك شهري تو اخت
ــده. گل هايى با يك  ــاده در مى آم گل هاى خيلى س
ــى نمى گرفته، دست  رديف گلبرگ كه جاى چندان
و پاگيِر كسى نمى شده. صبحى سر و كله شان ميان 

علف ها پيدا مى شده شب از ميان مى رفته اند.
ــه زده بود كه  ــك روز از دانه اى جوان ــن يكى ي اما اي
ــر كوچولو با  ــت از كجا آمده رود و امي خدا مى دانس
ــه به هيچ كدام از  جان و دل از اين شاخِك نازكى ك
شاخك هاى ديگر نمى رفت مواظبت كرده بود. بعيد 
ــاب باشد اما بته  ــن هم نوِع تازه اى از بائوب نبود كه اي
ــد و دست به كار آوردن گل  خيلى زود از رشد بازمان
شد. شهريار كوچولو كه موقِع نيش زدن آن غنچه ى 
ــاد كه بايد چيز  بزرگ حاضر و ناظر بود به دلش افت
ــل در پناِه  ــرون بيايد. اما گ ــى از آن بي معجزه آساي
ــت دست اندكار خودآرايى  خوابگاه سبزش سر فرص
بود تا هرچه زيباتر جلوه كند. رنگ هايش را با وسواس 
ــاس مى پوشيد و  ــرد سر صبر لب تمام انتخاب مى ك
ــودش مى بست. دلش  ــا را يكى يكى به خ گلبرگ ه
ــه ى مچاله ــا جام ــل شقايق ها ب ــت مث نمى خواس

 و پر چروك بيرون بيايد.
ــى زيباييش رو  نمى خواست جز در اوج درخشندگ

نشان بدهد!..
ــود! آرايِش پر راز و  ــرى تمام عيار ب هوه، بله عشوه گ
رمزش روزها و روزها طول كشيد تا آن كه سرانجام 
يك روز صبح درست با بر آمدن آفتاب نقاب از چهره 
ــه دقت و ظرافت روى  برداشت و با اين كه با آن هم
آرايش و پيرايش خودش كار كرده بود خميازه كشان 

گفت:
ــده ام.. عذر  ــواب پا ش ــازه همين حاال از خ – اوه، ت

مى خواهم كه موهام اين جور آشفته است..
ــو خودش را بگيرد و از  شهريار كوچولو نتوانست جل

ستايش او خوددارى كند:
– واى چه قدر زيبائيد!

گل به نرمى گفت:
– چرا كه نه؟ من و آفتاب تو يك لحظه به دنيا آمديم..

ــد كه طرف  ــش خبردار ش ــار كوچولو شست شهري
آن قدرها هم اهل شكسته نفسى نيست اما راستى كه 

چه قدر هيجان انگيز بود!
ــت. بى زحمت  ــت خوردن ناشتايى اس -به نظرم وق

برايم فكرى بكنيد.
و شهريار كوچولوى مشوش و در هم يك آبپاش آب 

خنك آورده به گل داده بود.
با اين حساب، هنوز هيچى نشده با آن خودپسنديش 
ــش آب مى خورد دل او را  كه بفهمى نفهمى از ضعف
شكسته بود. مثال يك روز كه داشت راجع به چهارتا 

خارش حرف مى زد يك هو در آمده بود كه:
– نكند ببرها با آن چنگال هاى تيزشان بيايند سراغم!

شهريار كوچولو ازش ايراد گرفته بود كه:
ــد. تازه ببرها كه  – تو اخترك من ببر به هم نمى رس

علف خوار نيستند.
گل به گاليه جواب داده بود:

– من كه علف نيستم.
و شهريار كوچولو گفته بود:

– عذر مى خواهم..
ــا از جريان  ــدارم ام ــچ ترسى ن ــا هي ــن از ببره – م
ــان تجير به هم  ــو دستگاه ت ــت مى كنم. ت هوا وحش

نمى رسد؟ 
ــت: «وحشت از جريان  شهريار كوچولو تو دلش گف
هوا.. اين كه واسه يك گياه تعريفى ندارد.. چه مرموز 

است اين گل!»
ــك سرپوش. اين جا هواش  – شب مرا بگذاريد زير ي
ــادم! جايى كه  ــت. چه جاى بدى افت خيلى سرد اس

پيش از اين بودم..
ــر، آمدنا هنوز به شكل  اما حرفش را خورده بود. آخ
دانه بود. امكان نداشت توانسته باشد دنياهاى ديگرى 
را بشناسد. شرم سار از اين كه گذاشته بود سر به هم 
بافتن دروغى به اين آشكارى مچش گيربيفتد دو سه 
بار سرفه كرده بود تا اهمال شهريار كوچولو را به اش 

يادآور شود:

-تجير كو پس؟
– داشتم مى رفتم اما شما داشتيد صحبت مى كرديد!
و با وجود اين زوركى بنا كرده بود به سرفه كردن تا او 

احساس پشيمانى كند.
به اين ترتيب شهريار كوچولو با همه ى حسن نيتى 
ــار به او بد  ــش آب مى خورد همان اول ك كه از عشق
ــر و تهش را جدى  ــود. حرف هاى بى س گمان شده ب

گرفته بود و سخت احساس شوربختى مى كرد.
يك روز درِددل كنان به من گفت:

– حقش بود به حرف هاش گوش نمى دادم. هيچ وقت 
نبايد به حرف گل ها گوش داد. گل را فقط بايد بوئيد 
ــاِم اختركم را معطر مى كرد  و تماشا كرد. گِل من تم
ــذت ببرم.  ــورى از آن ل ــد نبودم چه ج گيرم من بل
ــه آن جور َدَمغم كرده بود  قضيه ى چنگال هاى ببر ك

مى بايست دلم را نرم كرده باشد..»
ــت: «آن روزها نتوانستم  يك روز ديگر هم به من گف
ــاِر او در  ــت روى كرد و ك ــم. من بايس چيزى بفهم
ــارش..  ــه روى گفت ــردم ن ــاوت مى ك ــاره اش قض ب
ــرد. ــن مى ك ــم را روش ــرد. دل ــم مى ك عطرآگين
 نمى بايست ازش بگريزم. مى بايست به مهر و محبتى 
كه پشِت آن كلك هاى معصومانه اش پنهان بود پى 
ــا. اما خب  ــد از اين جور تضاده مى بردم. گل ها پَُرن
ديگر، من خام تر از آن بودم كه راِه دوست داشتنش 

را بدانم!».

عشق و غمزن كامل

آرزويم اين است

شازده كوچولو – قسمت هفتم

بازى محلى قطور 
ــدد ديگر را  ــه و چهار ع ــت گرفت ــا را در دس ــى از سنگ ه ابتدا يك
ــت دارند به  ــه در دس ــد سنگى را ك ــرار مى دهند. بع روى زمين ق
ــد، يكى از ــن برس ــه زمي ــل از آنكه ب ــد و قب ــى كنن ــوا پرتاب م ه
ــه برداشته اند،  ــى دارند، سپس سنگى را ك  سنگ ها را از زمين برم
ــى كنند تا  ــن كار را تكرار م ــرار داده و دوباره همي در دست ديگر ق
ــه اول بازى ــد كنند. اين مرحل ــا را از زمين بلن اينكه همه سنگ ه

 است.
ــرده و بقيه  ــاب ك ــه هوا پرت ــگ ها را ب ــى از سن ــه دوم يك در مرحل
سنگ هائى را كه روى زمين قرار دارد، دوتا دوتا برمى دارند. در مرحله 
بعدى سنگ ها را سه تا سه تا برمى دارند و بعد چهارتا، چهارتا. نوبت 

بعد، پنج سنگ را به هوا انداخته و با پشت دست آنها را مى گيرند. 
ــدن شير  ــور باعث خشك ش ــازى قط ــد هستند كه ب ــى معتق بعض

گوسفندان و گاوها مى شود.
 يعنى انجام اين بازى شير گوسفندان و گاوها را كم و كمتر مى كند. 

به اين ترتيب بازى قطور در باورها و اعتقادات مردم نيز جايى دارد.

اين بازى در واقع ترانه اى است كه بين استاد و شاگرد يا شاگردان رد و بدل 
ــب استعداد استاد و  ــان مشخصى ندارد و مى تواند برحس مى شود. ترانه پاي
ــود : استاد: يه مرغ  ــه اين گونه آغاز مى ش ــردان ادامه يابد. تران حوصله شاگ
زردى داشتم، خيلى دوسش مى داشتم، توله هه اومد و بردش، سرپا نشست 
و خوردش … سگ اومد . شاگردها: كدوم سگ؟ استاد: همون سگ كه مرغو 
خورده . شاگردها: كدوم مرغ؟ استاد: همون مرغ زرد پاكوتاه، گردن هما كه 

شيش قرون تا هش قرون مى خريدنش، نمى دادمش …

بازيكنان دست يكديگر را گرفته و دايره وار مى ايستند. يكى از آنها استاد شده 
و خطاب به بازيكنان مى گويد: آسياب بشين.

ــد از آن هربار كه استاد  ــد: مى شينم . بع  آن گاه همگى نشسته و مى گوين
مى گويد: جون خاله جون يا جون عمه جون، همگى مى گويند: پا نمى شم 
و زمانى كه استاد مى گويد: جون چمدون همگى مى گويند: پا مى شم و بعد 

بلند مى شوند. 
ــى گويد: آسياب قليان بكش؛  دوباره استاد آنها را مورد خطاب قرار داده و م

آن گاه همگى قليان كشيده و در واقع اداى قليان كشيدن را درمى آورند.
 سپس استاد مى گويد: آسياب بخواب و همگى خود را كج مى كنند و در آخر 
استاد مى گويد: آسياب بچرخ، كه همگى دست يكديگر را گرفته و دور خود 

مى چرخند و بازى پايان مى گيرد .

آب اومد، كدوم آب

آسياب بشين



پسر جوانى كه دوست خود را قربانى اختالف حساب 
شان كرده بود، با رضايت اولياى دم از جنبه عمومى 

جرم محاكمه شد.
ــال 90 ماموران پليس دماوند در جريان  11 مهر س
وقوع يك قتل قرار گرفتند و بالفاصله موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه 

به تحقيق در اين رابطه پرداختند.
ــد كه  ــخص ش ــوران در محل مش ــور مام ــا حض ب
ــيده ــر جوانى با ضربه چاقو و چوب به قتل رس پس

 است.
ــد و در نهايت   بنابراين تحقيقات دراين باره آغاز ش
ــايى قاتل كه با وى اختالف  ماموران موفق به شناس
حساب داشت و روز حادثه با او قرار مالقات گذاشته 

بود، شدند.
ــراف كرد و  ــل اعت ــم وى به قت ــتگيرى مته با دس
ــاب  ــول اختالف حس ــا مقت ــوران گفت: ب ــه مام ب

داشتم.
ــى كرد. روز  ــا من دعوا م ــه زنگ مى زد ب  او هميش
ــك داد و گفت كه پيش او بروم تا  حادثه به من پيام

اختالف مان را حل كنيم.
ــروع  ــر قرار رفتم اما مقتول تا مرا ديد ش  من هم س
ــزا گفتن و كتك زدن من. او با چوب مرا  كرد به ناس
زد و بعد از آن وقتى چوب را از دستش گرفتم چاقو 
درآورد. او مى خواست با چاقو هم مرا بزند كه چاقو 

را از دستش گرفتم.
ــينه  ــه اى به س ــد كه ضرب ــم چه ش ــى دان  اما نم
ــاد كه من  ــك گودال افت ــد. او درون ي اش وارد ش

ــوب به او ــه چ ــد ضرب ــت چن ــم از روى عصباني ه
 زدم.

ــر پرونده وى براى رسيدگى به  با اعترافات اين پس
شعبه چهارم دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده 
شد.قضات اين شعبه پس از برگزارى جلسه محاكمه 
ــه قصاص محكوم  ــنيدن دفاعيات متهم، او را ب و ش

كردند.
ــوان عالى  ــعبه 16 دي ــم به تاييد قضات ش اين حك
ــيد و به مرحله اجرا درآمده بود كه  ــور نيز رس كش
متهم توانست در روزهاى آخر از خانواده اولياى دم 

ــعبه  ــرد بنابراين پرونده بار ديگر به ش رضايت بگي
ــتاده  ــتان تهران فرس ــرى اس ــارم دادگاه كيف چه
ــرم محاكمه ــه عمومى ج ــر از جنب ــد و اين پس ش

ــيمانى به قضات گفت: من آن  ــد. وى با ابراز پش  ش
ــتم.  ــدم و كنترلى بر رفتارم نداش لحظه عصبانى ش
ــف مجازاتم  ــش و تخفي براى همين تقاضاى بخش

را دارم.
ــا  ــدند ت ــور ش ــى وارد ش ــات قضاي ــان هي در پاي
ــادر  ــده را ص ــن پرون ــوص اي ــى در خص راى نهاي

كنند.
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اخبار خبر

14 ماه از قتل پيرزن و كشف جسدش در چمدانى در شرق تهران مى گذرد و 
ــتگيرى قاتل بى نتيجه مانده  تحقيقات پليسى براى شناسايى هويت او و دس

است.
ــته ماموران كالنترى گلبرگ در تماس با بازپرس  پانزدهم شهريور سال گذش
ــناس در داخل چمدان خبر دادند. با حضور تيم  جنايى از كشف جسد زن ناش
ــد در خيابان 114 دماوند، آنها با جسد پيرزنى در  جنايى در محل كشف جس

چمدان طوسى رنگ روبه رو شدند.
پزشك جنايى در معاينه اوليه جسد اعالم كرد زن ناشناس حدود 75 سال دارد 
ــه روز از مرگ او مى گذرد. با توجه به اين كه آثار ضرب و جرح روى جسد  و س
ــدن علت اصلى مرگ به پزشكى قانونى  وجود نداشت جسد براى مشخص ش

منتقل شد.
در ادامه يكى از همسايه ها كه موضوع را به پليس اعالم كرده بود، درباره نحوه 
كشف جسد گفت: ظهر ساعت 14 دخترم را با خودرو به آموزشگاه رساندم و سه 
ساعت بعد وقتى براى آوردن او از پاركينگ خارج مى شدم، بوى تعفن را حس 
كردم. ابتدا فكر كردم گربه اى در باغچه پياده رو مرده است، اما وقتى به دنبال 
ــتم، با يك چمدان كه زيپش باز بود روبه رو  منشا بو،البه الى شمشادها را گش
ــد داخل آن بود. سريع موضوع را  شدم. وقتى داخل چمدان را ديدم يك جس
به پليس اطالع دادم. در حالى كه هيچ سرنخى از هويت زن ناشناس به دست 
نيامده بود پزشكى قانونى علت مرگ او را خفگى به علت فشار بر عناصر حياتى 
گردن اعالم كرد.با مشخص شدن قتل پيرزن 75 ساله كه در زمان كشف جسد 

لباس خانگى به تن داشت، تحقيقات براى شناسايى هويت او آغاز شد.
ــراى امور جنايى بار ديگر به  ــعبه هفتم دادس ــعيد احمدبيگى بازپرس ش  س
كارآگاهان اداره قتل پليس آگاهى دستور تحقيقات بيشترى را در باره شناسايى 

هويت زن ناشناس و قاتل او صادر كرد.

ــت كه از سه سال پيش با  گروهبان يكم جليل با خداى تازه دامادى 23 ساله اس
پوشيدن لباس سبز وارد نيروى انتظامى شد. هفته گذشته زمانى كه براى نجات 
ــاز مى شود. او تا  ــت خبرس جان مادربزرگ و دو نوه اش به دل آتش زد، نمى دانس
ــجاعت خود، به پيرزن و دو كودك  ــت با ش يك قدمى مرگ پيش رفت، اما توانس

خردسال  زندگى ببخشد.
از ماجراى آتش سوزى برايمان بگو؟

ــربازان مشغول گشت زنى در  ــاعت 2 بعد از ظهر همراه يكى از س آن روز حدود س
محله هاى شهر بوديم كه در محله سلمان شهر مهريز متوجه خانه اى شدم كه در حال 
سوختن بود. از خودرو كه پياده شدم، ديدم چند مرد و زن در نزديكى آن ساختمان 
ايستاده اند و زن جوانى در ميان جمعيت بر سرش مى كوبد و با التماس فرياد مى زند، 

مادرم و دخترهاى خردسالم در خانه گرفتار شده اند. آنها را نجات دهيد.
هنگام ورود به خانه نترسيدى خودت هم گرفتار شوى؟

آن لحظه به چيزى فكر نمى كردم. اين كه پليس هستم و ممكن است در اين حادثه 
ــت بدهم، برايم مهم نبود وتنها به چيزى كه فكر مى كردم،  جان خود را هم از دس
جان افرادى بود كه در ميان شعله هاى آتش و دود گرفتار شده بودند. دستما لى از 
داخل حياط برداشتم و پس از خيس كردن، آن را جلوى دهانم گرفتم. متوجه بيل 
كوچكى در باغچه خانه شدم. بيل را برداشتم و با آن ضربه هايى به شيشه هاى نورگير 
ــتم تا با اين كار دود داخل خانه به  رو به خيابان زدم و تعدادى از پنجره ها را شكس

بيرون تخليه و راهى براى جريان هوا در خانه ايجاد شود.
چطور مادربزرگ و نوه ها را پيدا كردى؟

زمانى كه وارد راه پله ها شدم همه جا پر از دود بود و با توجه به قطع شدن كنتور برق، 
همه جا تاريك بود و به سختى مى شد داخل ساختمان شد. شعله هاى آتش از يكى 
از اتاق ها در حال زبانه كشيدن و سرايت به ديگر بخش هاى ساختمان بود. بچه ها و 
مادربزرگ را صدا زدم. صداى گريه بچه  ها به گوشم رسيد. فقط از آنها خواستم آرام 
باشند تا نجات شان دهم. مادربزرگ بچه ها را صدا زدم تا اين كه صداى او را كه در 

يكى از اتاق ها گرفتار شده بود شنيدم. 
بعد چه كردى؟

به سختى در ميان دود و آتش توانستم اتاقى را كه پيرزن در آن زندانى شده بود پيدا 
كنم. چند بار صدايش زدم. ترسيده بود و نمى خواست از اتاق بيرون بيايد. آرامش 
كردم و گفتم پليس هستم و براى نجات او و دو نوه اش آمده ام. پيرزن زمانى كه در را 
باز كرد، به سمتش رفتم و ابتدا پارچه نمناكى را كه همراهم بود، دور دهانش بستم تا 
بر اثر استنشاق دود مسموم نشود. بعد او را روى پشتم گذاشتم تا به بيرون ساختمان 
ــرايت به اطراف بود. به  برسانم. همه جا را دود گرفته و شعله  هاى آتش در حال س
سختى پيرزن را به ورودى ساختمان منتقل كردم. سرباز پتويى آورد و با حضور چند 
ــاختمان خارج كرديم. به سختى وارد  زن كه به كمك ما آمده بودند، پيرزن را از س
اتاقى كه پر از دود و آتش بود شدم، با يك دستم با حوله شعله هاى آتش را خاموش 
مى كردم، اما بى فايده بود. در همين موقع توا نستم به دختر بچه ها نزديك شوم و آنها 
را در آغوش بگيرم. با باز كردن راهى در ميان دود، آن دو را از ساختمان خارج كردم و 
تحويل همسايه ها دادم. سعى كردم شعله هاى آتش را خاموش كنم، اما زمانى كه به 

راه پله ها نزديك شدم بى هوش شدم.
همسرت زمانى كه متوجه شد جان سه نفر را نجات داده اى، چه واكنشى 

نشان داد؟
اول خيلى نگران شده بود. از ماجرا خبر نداشت و نمى د انست چه باليى سر من آمده 
است. سراسيمه به بيمارستان آمده بود. زمانى كه متوجه شد من جان مادربزرگ و 
دو نوه اش را از ميان شعله هاى آتش و دود نجات داده ام و خطرى تهديدم نمى كند، 

آرام شد.

دخترى 16 ساله با مراجعه به پليس آگاهى شهريار اعالم كرد توسط پسر جوانى 
كه با او در شبكه هاى اجتماعى ارتباط داشته است، مورد سرقت قرار گرفته است.

اين دختر جوان درباره جزئيات اين سرقت به كاراگاهان اظهار داشت: حدود دو ماه 
با پسر جوانى در شبكه اجتماعى (الين) ارتباط داشتم تا در يكى از ارتباط هايمان 
ــت كه همديگر را مالقات كنيم، به همين جهت يك روز با  اين پسر از من خواس
من در شهريار قرار گذاشت و من به محل قرار با او رفتم؛ زمانى كه سوار خودروى 
ــيدنى كه مزه  ــيدنى به من تعارف كرد و من هم آن نوش ــدم، وى نوش 206 او ش
تلخى داشت را خوردم كه بعد از خوردن آن حا لت گيجى به من دست داد و طى 
4 ساعتى كه در ماشين آن پسر بودم هوش و هواس درستى نداشتم.وى در ادامه 
اظهاراتش به مأموران گفت: اين پسر جوان بعد از گشت و گذار در تهران، من را به 
شهريار برگرداند و زمانى كه از ماشين او پياده شدم چون حالم بسيار بد شده بود 
به بيمارستان مراجعه كردم و از آنجا با دايى ام تماس گرفتم؛ وقتى كه كمى حالم 
بهتر شد و به خود آمدم، متوجه شدم كه طال، كيف و فلش من كه حاوى عكس هاى 
شخصى ام بود توسط اين پسر به سرقت رفته است و اكنون از اين فرد شكايت دارم.
ــهريار، براى بررسى و تحقيقات  پرونده اين دختر پس از بررسى در دادسراى ش
بيشتر به دادسراى جنايى تهران فرستاده و دستور شناسايى و بازداشت متهم اين 

پرونده صادر شده است.

معماى حل نشده
 جسد پيرزن در چمدان

مامور پليس ،
ناجى مادربزرگ و نوه هايش

دختر نوجوان،  قربانى شبكه هاى اجتماعى

ابالغ راى
8/691  شــماره دادنامه : 578-94/8/10به تاريخ 94/7/28 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 29 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-435 تحت نظر است. 
قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل اعالم ميدارد. خواهان: اصغر كريمى نشــانى زينبيه – دارك – كوى 
طالب – پ22 خوانده: داود كريمى به نشــانى مجهول المكان خواســته: 
مطالبه. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقــاى اصغر كريمى به 
طرفيت داود كريمى به خواســته مطالبه وجه به ميزان 1/300/000 ريال 
موجب يك فقره چك به شماره 485336-89/3/25 عهده بانك كشاورزى 
به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل 
تجريدى بودن اســناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى 
در صورت انتقال اين  اســناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث 
و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ  قانونى در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه 
خود به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از 
هر گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى 
ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره 
و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحــه و  صدور آن از ناحيه 
خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون 
مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ 
اصل  سند/ اصول اســنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و 
ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم 
شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجــارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانــون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحــت نظام پيرامون 
خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 1/300/000 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 260/000 ريال و هزينه نشر آگهى بابت 
خسارات دادرسى (هزينههاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  
تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى سررســيد چك تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى 
شــود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا 
و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر
 در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف23583دفتر 
شــعبه 29 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ راى

8/692  شماره آمار : 920-94/6/16به تاريخ 94/6/4 در وقت مقرر جلسه 
شعبه سى و سوم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء 
كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-636 تحت نظر است. قاضى 
شــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل 
اعالم ميدارد. خواهان: محمود رفيعى رنانى نشــانى: اصفهان – خيابان 
شــريف – گالرى مبل بين الملل وكيل: نداســادات ميرحســينى نشانى 
اصفهان – چهارراه شيخ صدوق – ابتداى شيخ صدوق شمالى – ساختمان 
گالرى – طبقه3- واحد6 خوانده: عليرضا محمدپور نشانى مجهول المكان 
خواســته: مطالبه. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى محمود 

رفيعى رنانى فرزنــد صادق با وكالت خانم ندا ســادات ميرحســينى به 
طرفيت آقاى عليرضا محمدپور فرزند حســن به خواســته مطالبه وجه 
به ميــزان 47/500/000 ريال موجــب پنج(5) فقره چك به شــماره هاى 
715787-91/4/27و715786-91/6/27و715785-91/8/27و715784-
91/10/27و715783-91/12/27 عهــده بانــك رفاه كارگران – شــعبه 
خيابان ســجاد به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با 
عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد تجارى/ اصل عــدم توجه ايرادات 
در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  اســناد از دارنده اوليه به شخص 
يا اشــخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى عليرغم ابالغ  قانونى (نشــر 
آگهى) در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده 
و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود بــه نحوى  از انحاء قانونى ارائه 
ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مســتندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقــى ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و 
با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع بودن خواهان در 
دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت 
و امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و 
صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى 
ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اسنادى/ 
تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال 
ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين 
و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 
1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون 
مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجــارت و مواد 197-194-

198-503-515-519-522 ق آ د م و مــاده واحده قانون استفســاريه 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را 
به پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون و پانصد هــزار ريال 47/500/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دويست وبيست و پنج هزار ريال 
225/000 ريال بابت خسارات دادرســى (هزينههاى دادرسى و ورودى 
دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه وكالى انتخابى و پرداخت خســارت تاخير 
تاديه/ وجه ســند/  وجوه اســناد/  تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى 
سررســيد (91/4/27و91/6/27و91/8/27و91/10/27و91/12/27) تا 
زمــان وصول بــر مبناى نــرخ تــورم اعالمى بانــك مركــزى كه حين 
االجراء محاســبه و تعيين مى شــود و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه در 
حق خواهــان محكــوم مينمايــد. راى صــادره غيابى و ظرف بيســت 
روز از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهــى از ناحيــه محكوم عليــه در همين

 شــورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلــت واخواهى قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان مى باشــد. م 
الف23596دفتر شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

8/693 شــماره دادنامه : 913-94/6/15 به تاريــخ 94/6/2 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه يازدهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-375و383/94 تحت 
نظر است. قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شــرح ذيل اعالم ميدارد. خواهان: عليرضا رنجبر نيســيانى نشانى: 
اصفهان – خ.كهندژ – جوى آباد – نرسيده به شمس تبريزى – سر سليندر 
تراشــى نمونه خوانده: حسين فرهنگ اصفهانى نشــانى مجهول المكان 
خواسته: مطالبه. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى عليرضا 
رنجبر نيسيانى فرزند عبدا... به طرفيت حســين فرهنگ اصفهانى فرزند 
ناصر به خواسته مطالبه وجه به ميزان 5/000/000 ريال موجب يك فقره 
چك به شــماره 1422-6701234 عهده بانك ملت به انضمام خســارات 

دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد 
تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين  
اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى 
عليرغم ابالغ  قانونى به نحو نشر آگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته 
و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود 
به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعــوى مطروحه مصون از هر 
گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى 
ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره 
و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحــه و  صدور آن از ناحيه 
خوانده/ صدور آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون 
مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ 
اصل  سند/ اصول اســنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و 
ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم 
شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجــارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانــون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحــت نظام پيرامون 
خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 195/000 ريال و هزينه نشر آگهى بابت 
خسارات دادرسى (هزينههاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصديق منضمات به دادخواســت و هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  
تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد (93/9/15) تا زمان وصول 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين 
مى شود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــورا 
و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر 
در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى باشد.ضمنا قرار تامين 
خواسته به ش.دادنامه 316-94/3/12 از همين شعبه صادر گرديده است. 
م الف22342 دفتر شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

8/694  شــماره دادنامه : 266-94/5/31به تاريخ 94/5/19 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 94-606 تحت نظر است. 
قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل اعالم ميدارد. خواهان: حسن عرب صالحى نشانى: اصفهان – ميدان 
امام – بازار بزرگ اصفهان – سراى اطلس – فروشگاه پارچه كارنر وكيل: 
عليرضا حمزه نشــانى: بلوار وحيد – حدفاصل پل وحيــد و خيابان باغ 
درياچه – ساختمان تجارى ادارى امين – طبقه اول – موسسه حقوقى عدل 
گستر – كدپســتى 66531-81766 خوانده: مجيد كريمى علويجه نشانى 
مجهول المكان خواســته: مطالبه. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى حسن عرب صالحى فرزند عباس با وكالت عليرضا حمزه به طرفيت 
آقاى مجيد كريمى علويجه فرزند حسين به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
20/000/000 ريال موجب دو2 فقره چك به شــماره 429765-89/4/15 
و89/5/22-256273 عهــده بانك قرض الحســنه مهرايــران به انضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن 
اسناد تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال 
اين  اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشــخاص  ثالث و اينكه خواندگان 
دعوى عليرغم ابالغ  قانونى در جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه 

دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى  
از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض 
و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى ماندهاند فلذا 
بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احراز ذينفع 
بودن خواهان در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه خوانده/ صدور 
آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر 
به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ 
اصول اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده 
اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 
1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  311-314 تجارت و 
مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون 
استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه 
خوانده را به پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال 20/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزينه نشر آگهى طبق تعرفه 170/000 ريال بابت 
خسارات دادرسى (هزينههاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق 
دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  هزينه نشر آگهى طبق 
تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخير تاديه/ وجه سند/  وجوه اسناد/  
تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى سررســيد چكها تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى 
شــود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و 
سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در 
محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف22339دفتر 
شــعبه هفتم حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ اجراييه

8/688 شــماره پرونده :139404002004000478/1 شــماره بايگانى 
پرونده : 9401175/2 شــماره ابالغيه : 139405102004003085 آگهى 
ابالغ اجرائيه كالســه هاى :9401175و9401174 بدينوســيله به وارث 
مرحوم شــكراله ضامنى كه عبارتند از خانم ها 1- نازى 2- پرى ناز 3- 
فاطمه 4- آقاى حميد (همگى ضامنى ) 5- خانم روح انگيز مشتاقى بروجنى 
كه برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست اصفهان در آدرس خيابان مشتاق 
، اول كوى ســپنتا ، كوى ارغوان پالك 17 كدپستى 11111-81536 ابالغ 
واقعى به كليه وراث ميســر نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر اسناد رهنى 
166454-92/12/27 و 164523-94/7/4 دفتر اســناد رســمى شماره 
15 اصفهان بين شــما و بانك اقتصاد نوين شعبه فردوسى اصفهان مبلغ 
1/519/851/541 ريال موضوع الزم االجرا تــا تاريخ 94/05/11 وازاين 
تاريخ تا زمان پرداخت بدهى روزانه مبلــغ 1/548/609 ريال وبانضمام 
خسارات تاخير بشرح متن سند اسناد رهنى فوق الذكر بدهكار مى باشيد 
كه براثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر وبكالســه فــوق در اين اجزاء 
مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى 
بشــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محسوب اســت فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
ومنتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ودرغيراينصورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقرارت
 عليه مورد وثيقه (ششدانگ يكدستگاه آپارتمان 4743/39 بخش 4اصفهان 
) تعقيب خواهدشــد. م الف : 23772 رييس اداره اجراى اســناد رســمى 

اصفهان 

قتل به خاطر اختالف حساب بود

نجات از اعدام در روزهاى آخر

ــاب 30  مرد جوان كه به خاطر اختالف حس
ــانده بود، در  ميليونى دوستش را به قتل رس

جلسه دادگاه منكر اتهامش شد.
ــته و  ــال گذش ــيدگى به اين پرونده از س رس
همزمان با قتل پسرى جوان در شرق تهران در 
دستور كار پليس قرار گرفت. ماموران پس از 
حضور در محل قتل متوجه شدند، مرد جوان 

با ضربه چاقو به قتل رسيده است. 
ــن زمينه را  ــپس تحقيقات در اي ماموران س
ــن بار با  ــدند او آخري ــرده و متوجه ش آغاز ك
ــته ــتانش به نام مهران قرار داش يكى از دوس

 است.
ــط  ــاى اين موضوع، احتمال قتل توس با افش
ــاى  ــن فرضيه با افش ــد و اي مهران مطرح ش
ــت. كارآگاهان  ــى آنها قوت گرف اختالف ما ل
راهى خانه مهران شده، اما او آنجا را ترك كرده 
بود.همسر مهران در تحقيقات گفت: او شب 

ــد،  ــه آمد لباس هايش خونين بود و مدعى ش وقتى به خان
دستش زخمى شده است.سرانجام متهم در حال فرار، سوار 

ــايى و دستگير شد.مرد  اتوبوس در گيالوند دماوند شناس
جوان در بازجويى ها به ارتكاب قتل با انگيزه اختالف مالى

ــراف كرد.با تكميل  ــون تومانى اعت  30 ميلي
ــت به  تحقيقات، پرونده با صدور كيفرخواس
ــتان تهران  ــتم دادگاه كيفرى اس شعبه هش
فرستاده شد و متهم به رياست قاضى حسين 
ــرار گرفت.در  ــاى ميز محاكمه ق اصغرزاده پ
ابتداى جلسه اولياى دم براى قاتل فرزندشان 

تقاضاى قصاص كردند.
ــت و با  ــگاه قرار گرف ــه متهم در جاي در ادام
ــدم و  ــش گفت: من مرتكب قتل نش رد اتهام
ــى اين جنايت را انجام داده  نمى دانم چه كس
است. اعترافات قبلى ام نيز تحت فشار بازجويى 

بوده است.
متهم به قتل در پاسخ به پرسش رييس دادگاه 
ــب حادثه با لباس خونين  مبنى بر اين كه ش
ــت، افزود: چيز  به خانه رفتيد، علت آن چيس
ــتم، لباسم  خاصى نبود. به علت جراحت دس

خونى شده بود.
ــات دادگاه براى صدور  پس از آخرين دفاعيات متهم، قض

حكم وارد شور شدند.

قتل دوست قديمى به خاطر اختالف 
30 ميليونى
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   
 

ــده ــرم ش ــره ن مـواد الزم بـراى تهيـه بيسـكويت پرتقالى:ك
ــدد، ــرغ 2 ع ــم م ــوان ،زرده تخ ــك لي ــكر ي ــودر ش  115 گرم،پ
ــال ــت پرتق ــده پوس ــذا خورى،رن ــق غ ــازه 1 قاش ــال ت آب پرتق

ــرم ،آرد ذرت  200 گ ــــاده  ــورى،آرد س ــذا خ ــق غ 1 قاش
ــورى، ــق چايخ ــارم قاش ــك چه ــك  ي ــق غذاخورى،نم 1 قاش

بكينگ پودر 1 قاشق چايخورى.
ــم مخلوط  ــره را با ه ــكر و ك طـرز تهيـه بيسـكويت پرتقالى:ش
ــود و ــن ش ــزن برقى آنقدر مى زنيم تا رنگ آن روش مى كنيم و با هم

ــت پرتقال را  ــپس زرده تخم مرغ،  آب پرتقال  و رنده پوس پف كند. س
اضافه و مخلوط مى كنيم تا به صورت يكنواخت درآيد.

ــاده، آرد ذرت ، نمك و بيكينگ پودر را با يكديگر  در ظرفى ديگر آرد س
ــل را به مخلوط اول  ــى كنيم. آنگاه مخلوط حاص مخلوط كرده والك م
ــى كنيم و خوب به هم مى زنيم  (كه طرز تهيه آن در باال آمد)، اضافه م
ــر را در يك كاغذ روغنى مى پيچيم و به  تا به صورت خمير در آيد. خمي

مدت 2ساعت در يخچال نگهدارى مى كنيم. 
ــم و از خمير به ــرون مى آوري ــر را از يخچال بي ــن مدت خمي بعد از اي

ــرده و بر روى  ــم و گلوله ك ــوپخورى برمى داري ــق س  اندازه يك قاش
ــرار داده و آن را چرب  ــر ق ــينى ف ــى( كاغذ روغنى را در س كاغذ روغن
مى كنيم) با فاصله 3 تا 5 سانتى متر مى چينيم. سپس خمير گلوله شده 

را فشار مى دهيم تا مسطح شود. 
ــرارت 375 درجه  ــه ح ــل با درج ــه از قب ــينى را در فرى ك ــگاه س آن
ــده، به مدت 10- 8 دقيقه  فارنهايت يا 190 درجه سانتى گراد گرم ش
ــوند. بعد از پخت، سينى را از  ــكويت ها طاليى ش قرار مى دهيم تا بيس
ــكويت ها را روى تور سيمى قرار مى دهيم تا  فر بيرون مى آوريم و  بيس

خنك شوند.

پيوند ميان مادر و فرزند 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.
ــده ها كار  ــادر نمونه در ميان خزن ــى يافتن م سوسـمار دم بلند: به طور كل

ــا در جهان  ــمار يكى از بدترين مادره ــت، اما اين سوس ــوارى اس ــيار دش بس
ــمار در منطقه اى تخم گذارى كند كه اطراف آن  خزنده ها است. اگر اين سوس
توسط شكارچيان مختلف احاطه شده باشد، پيش از اينكه فرزندانش سر از تخم 
دربياورند همه آنها را مى خورند. بهانه اين خزنده براى خوردن فرزندانش نجات 
ــويى ديگر بتواند براى تخم گذارى بعدى خود را  آنها از شكار شدن است تا از س

قوى تر كند.
ــتند كه  ــدى هس ــادران ب ــن نظر م ــادر از اي ــاى م ــوش ه خرگـوش: خرگ
ــس از آن براى  ــرده و پ ــا را رها ك ــان آنه ــد فرزندان ش ــس از تول بالفاصله پ
ــه النه ــان ب ــه فرزندان ش ــذا دادن ب ــراى غ ــه ب ــه دو دقيق 25 روز اول روزان
ــد بتوانند غذاى  ــاى كوچك باي ــدت خرگوش ه ــد. پس از اين م  بازمى گردن
ــه براى بد  ــن بهانه مادران ــه پذيرتري ــن همه توجي ــن كنند. با اي خود را تامي
ــت اين جانداران  ــا اختصاص دارد، زيرا گوش رفتارى با فرزندان به خرگوش ه
ــتن  ــراى دور نگه داش ــادر ب ــاى م ــت و خرگوش ه ــم اس ــيار خوش طع بس
ــان  ــا راز مخفيگاه فرزندان ش ــد ت ــا را ترك مى كنن ــكارچيان از النه، آنج ش

حفظ شود.
ــه بد بودن ــن مطالب دليل ب ــل مي كنند و اي ــات طبق غريزه عم البته حيوان
ــان ندارند ولي ما انسان ها در كنار   آن ها نيست چون انتخابي در رفتارهاي ش
غريزه ي زيباي مادري ،قدرت انتخاب و  فداكاري و گذشت را داريم. وظيفه داريم 
ــن نحو تربيت كنيم. ما بايد آن ها را  تا فرزنداني را كه به دنيا مي آوريم به بهتري
ــيم ، الگوي مناسبي براي  تنها نگذاريم ، رفتار خوبي در مقابل شان داشته باش
آنها باشيم و تا زماني كه زنده هستيم با تمام توان در كنارشان باشم .وظيفه ي 
ــت بلكه بايد  ما مادران تنها آموختن حرف زدن و راه رفتن به فرزندان مان نيس
چه حرفي را گفتن و قدم در چه راهي برداشتن را نيز به آن ها بياموزيم.در مقابل 

حس مادري مان مسووليم و مجاز نيستيم با فرزندان مان بد رفتاري كنيم.

«يك سبد فرصت» نوشته ى «جعفر شيخ االسالمى» ارزش فرصت  ها را 
در قالب آيه و حديث و داستان، براى نوجوانان بيان مى كند.

ــر راه زندگى بشر پيش مى  آيد، ناپايدار  در زندگى فرصت هايى كه بر س
ــش، بر اثر ــت بزرگ ترين فرصت ثمربخ ــت و ممكن  اس و زودگذر اس

ــراى  صاحبش تنها  ــهل انگارى از كف برود و ب ــامحه و س  كم ترين مس
شكست و ندامت باقى بماند. 

ــوده ى  ــه فرم ــا ب ــت و فرصت ه ــدود اس ــر مح ــه عم ــا ك و از آنج
«حضرت علي(ع)» همچون ابرهاي گذران هستند، تنها، كساني كه راه 
ــتفاده از آنها را بدانند و با بارور كردن ابرهاي فرصت زندگي  درست اس
ــاس كنند،  ــته خويش احس خويش، باران رحمت الهي را بر وجود خس

مي  توانند از خزانه زمان، درهاي گران بها و رنگارنگي به دست آورند.
ــان است و عاقل   در واقع فرصت ها، لحظه  هاى پرارزِش زندگى هر انس
ــه اش برنامه ريزى  ــت كه به زمان توجه دارد و براى هر لحظ ــى اس كس
ــد و ــتى مى  انديش ــايل زندگى، به درس ــه مس ــد. او درباره هم مى كن

 پى  آمدهاِى آن را در نظر مى  گيرد.
ــن مقوله ،كتاب  حاضر درباره ى  در همين جهت و با توجه به  اهميت اي
فرصت ها نگارش شده است و  ارزش فرصت ها را در قالِب آيه و حديث و 

داستان، براى نوجوانان مى  نماياند.
ــده،  ــا پرداخته ش ــه آن ه ــن كتاب ب ــى كه در اي ــى از موضوعات برخ
ــم»،«اول  ــتفاده كني ــان اس ــت م ــه از وق ــد از:«چگون ــارت ان عب
ــد»،  ــى كني ــى م ــت كش ــدر وق ــاب»، «چق ــپس انتخ ــر س فك
« بهانه جويى ها، هشدار قرآن»، « لغو بيهوده گذارنى»، «تفكر در آيات»، 
«خداباورى و خود باورى»، «مثبت انديشى»، « آينه نگرى»،« آفت هاى 

رشد و پيشرفت» و....

را  ــت»  فرص ــبد  س ــك  «ي ــاب  كت ــه  ك ــت:  اس ــى  گفتن
ــى  ــع رقع ــاپ در قط ــن چ ــاب در دومي ــتان كت ــارات بوس انتش
ــه  مندان ــرده و در اختيار عالق ــر ك ــان  منتش ــت 3000 توم و با قيم

 قرار داده است.

بيسكويت پرتقالى

يك سبد فرصت بدترين مادرهاى دنيا(3)

خانه دارى
براى حفظ و نگهدارى كريستال به طور صحيح، خوب است بدانيد انواع مختلف 
كريستال را چگونه بايد تميز كنيد.كريستال گردوخاك را به خود جذب مى كند. 
درواقع، چه براى دكور و تزيينات منزل باشد و چه در قفسه گذاشته شود، الزم است 

با يك روش خاص آن را تميز كنيد. 
وسايل و مواد الزم :سركه ى سفيد يا محلول آمونياك خانگى، مايع ظرف شويى 
ــتمال كاغذى، پارچه هاى بدون پرز، برس، بطرى و مسواك،  ماليم، اسفنج، دس

پيمانه ى اندازه گيرى.
روش اول: كريستال تزيينى:

1-وسايل كريستالى دكورى و تزيينى مانند لوستر، مجسمه، آويز، چراغ خواب، 
قاب عكس، جاكتابى و غيره را با يك پارچه ى نرم و بدون پرز كه در محلولى از آب 
ــده است تميز كنيد.  گرم، مايع ظرف شويى ماليم، و سركه ى سفيد مرطوب ش
محلول آب گرم تركيبى از مقدارى مايع ظرف شويى ماليم، و يك چهارم پيمانه 
ــان خواهد كرد. ــفيد  كريستال شما را درخش سركه ى سفيد است. سركه ى س

پارچه هاى بدون پرز نيز جاذب آب بوده، از خود پرزى بر جاى نمى گذارند و روى 
كريستال شما را خط  نمى اندازند.

ــتالى كه دهانه ى بازى دارند، مانند بعضى گلدان ها يا كاسه ها  2-  ظروف كريس
را قبل و بعد از هر بار استفاده بشوييد.  ظرف را با محلول آب گرمى كه قبال تهيه 
كرديد پركنيد.از يك برس مخصوص شيشه شير كودك استفاده كنيد و  اسفنج 
ــيد.ظرف را خالى كرده و آن را با  يا يك پارچه ى نرم را دورتادور داخل ظرف بكش

آب گرم و تميز بشوييد.

ــتالى دكورى با دهانه ى باريك مانند تنگ يا بطرى را با تركيب 3- ظروف كريس
 آب گرم بشوييد. ظرف را تا نيمه پر از آب كنيد.يك چهارم تا يك دوم پيمانه برنج 
ــده ى تخم مرغ را درون آن بريزيد.ظرف را با  سفيد خشك يا پوسته هاى خردش
شدت تكان دهيد تا تركيب آب و برنج در اطراف ظرف تكان خورده و داخل آن را 

تميز كند. ظرف را خالى كرده و آن را با آب گرم و تميز بشوييد.

روش هاى تميز كردن كريستال

رويدادهاى دم مرگ

دين و انديشه

ــع روح از بدن در لحظه نهايى  قرآن در بيان مرگ تدريجى و قط
به ابعاد مختلف و حاالت مربوط به احتضار اشاره مى كند و توجه 
انسان ها را به آن لحظه حساس جلب و آنان را به پرهيز از باورهاى 

باطل و گناهان دعوت مى كند. 
ــه  ــد ك ــى ده ــيارى رخ م ــاى بس ــرگ رويداده ــگام م در هن
ــيدن جان به گلو يكى  ــاره كرد:رس مى توان به نمونه هاى زير اش
ــن تعبيرى  ــرآن از چني ــت. ق ــان در دم مرگ اس از حاالت انس
ــتفاده  ــگام مرگ اس ــان در هن ــاد انس ــت زي ــان وحش براى بي
مى كند گويى كه در هنگام مرگ دشمن بر ايشان چيره شده و از 
هر لحاظ در تنگنا قرار گرفته و راه پيش و پس بر او بسته است.قرآن 
تبيين مى كند كه در اين زمان جان به تراقى مى رسد. آيات قرآن 
اين حاالت را نشان دهنده قدرت خداوند و ناتوانى انسان در برابر 

خدا و ديگر پديده هاى الهى مى داند.
ــه از واكنش هايي كه افراد  برخورد با مرگ:محققان، پنج مرحل

در قبال مرگ از خود بروز مي دهند را اين گونه توضيح مي دهند:
1- انكار (من؟ نه !):در ابتدا، اينكه مرگ در حال وقوع است، اغلب 
به وسيله بيماري كه رو به مرگ است، پس زده مي شود! اين انكار 
و تكذيب بر شوك اوليه، غلبه يافته و اجازه مي دهد تا فرد شروع به 
جمع آوري منابع خود كند بنابراين اين انكار، در اين مرحله، پس از 
مدتي مكانيزم دفاعي خوبي است كه مي تواند نگران كننده شود اگر 

اقوام و دوستان فرد محتضر، آن را مورد تاييد قرار دهند.
2- خشم (چرا من؟): در دومين مرحله، فرد در حال فوت در ارتباط 
با مرگ قريب الوقوع شروع به احساس خشم و آزردگي كرده و اين 
عصبانيت و خشم ممكن است نسبت به خدا، يا اقوام و خانواده و 
ــد كه در اين خصوص كاري از دست  مراقبت كنندگان از فرد باش

آنها برنمي آيد. 
3چانه زني (باشه من، اما): بيمار در اين مرحله ممكن است سعي به 
چانه زني آن هم با خدا كند تا راهي براي تغيير سرنوشت يا حداقل، 

تعويق مرگ پيدا كند.
4- افسردگي (آره، سراغ من اومده):بيمار در چهارمين مرحله از 
ــخيص داده و اين كار با  مرگ به تدريج، شرايط كامل خود را تش
افسوس خوردن در مورد از دست دادن سالمت است و سپس به غم 
از دست دادن دوستان، اعضاي خانواده و يا زندگي تبديل مي شود. 

5-  پذيرش (بله، من! من حاضرم)
ــت: اين نه  ــت مرگ را پذيرفته اس ــن مرحله، واقعي فرد در آخري
ــت و نه دردناك و نه غمناك است و نه مسرت بخش،  ترسناك اس

بلكه غيرقابل اجتناب است.

ــه يك زن ــت ك ــزرگ ترين هدايايى اس ــودن يكى از ب  مادر ب
 مى تواند در طول زندگى اش دريافت دارد. هر چند، مادر شاغل 

بودن يك چالش واقعى است.
ــش روى تان  ــاى روزانه پي ــف و كاره ــر روز انبوهى از وظاي ه
ــدا  ــان پي ــراى خودت ــى ب ــدرت، زمان ــه ن ــرار دارد و ب ق
ــه خودتان و ــود ايمان ب ــب مى ش ــد. همين امر موج مى كني
ــايد با قرار  ــت بدهيد.ش ــان را از دس ــاى حرفه اى ت  مهارت ه
ــير شغلى تان به انتهايش  گرفتن در اين موقعيت فكر كنيد مس
ــت. اما باور كنيد، نه، بسيارى از مادران شاغل نسبت  رسيده اس
به ساير كارمندان موفق ترند. آنها همسران فوق العاده، مادران 

شگفت انگيز و كارمندان بى نقصى هستند.
اما رمز كارشان چيست؟ آنها به سادگى بر اين مهارت هاى مهم 
زندگى تسلط مى يابند كه هر مادر شاغلى بايد به منظور داشتن 

زندگى شاد و موفق، آنها را به كار ببرد.
مواظب خودتان باشيد

ــروژه هاى بزرگ،  ــه خانه و پ ــتن تمام آن كارهاى روزان با داش
فراموش كردن خودتان راحت است. فرزندتان اولويت شماست 
ــت ــغل داريد. ممكن اس ــم نياز به ش ــتن ه و براى درآمد داش
 فكر كنيد در حال حاضر مراقبت از خودتان خيلى مهم نيست.

ــت هر روز، زمانى  هر چقدر هم كه سرتان شلوغ باشد، الزم اس
را به خود خودتان اختصاص دهيد. حتى اگر اين زمان 5 دقيقه 
ــما به يك وقفه نياز داريد. به صورت روزانه مواظب  هم باشد، ش
ــيد. مطمئنا مى خواهيد شوهر  زيبايى و سالمتى خودتان باش
ــد. به همين ــان ببالن ــادر زيباى ش ــر و م و فرزندتان به همس
ــخه از خودتان  ــه سعى كنيد بهترين نس  دليل است كه هميش

باشيد.
ياد بگيريد تيمى كار كنيد

ــت دارند همه كارها را  اگر از آن دسته افرادى هستيد كه دوس
خودشان به تنهايى انجام دهند، پس قطعا نياز داريد مهارت كار 
كردن به صورت تيمى را بياموزيد. شما مادرى هستيد كه زمان 
ــتقل و خودمختار انجام  اين را ندارد همه كارها را به صورت مس
دهد. از همسرتان بخواهيد در امور خانه كمك كند و سعى كنيد 
وظايف تان را با همكاران تقسيم كنيد.جداى از تمام وظايفى كه 
ــيد شما فقط يك انسان  بر دوش تان است، به خاطر داشته باش
هستيد. باور كنيد شما هيچ قدرت خارق العاده اى نداريد و قادر 

نيستيد به تنهايى از پس همه كارها بربياييد.
خودتان را ببخشيد

ــرتان ــه س ــما هميش ــت، ش ــارغ از اينكه امروز چه روزى اس ف
 شلوغ است. مادران شاغل به دليل برنامه هاى كارى فوق العاده 
شلوغى كه دارند غالبا كمتر از ساير مادران به فرزندان شان توجه 
مى كنند. اگر نمى توانيد تمام وقت تان را با خانواده تان بگذرانيد، 

احساس گناه نكنيد. شما كمك خرج و بعضا نان آور خانه هستيد 
پس اگر نمى توانيد انجام هم زمان همه كارها را مديريت كنيد 
به اين معنى نيست كه مادر بدى هستيد. به جاى اينكه خودتان 

را سرزنش كنيد، به كسى كه هستيد افتخار كنيد.
بين كار و زندگى شخصى تعادل برقرار كنيد

ــه روزانه و  ــا وظيف ــام ده ه ــى انج ــودن به معن ــاغل ب مادر ش
ــعى كنيد روش مناسبى براى ايجاد توازن  مستمر است. پس س
ــخصى تان پيدا كنيد. ياد بگيريد  و تعادل ميان كار و زندگى ش
ــتى مديريت كنيد به نحوى كه بتوانيد هم  زمان تان را به درس
ــت گذراندن  ــد و هم براى وق ــف كارى تان برآيي از عهده وظاي
ــيد.اگر مى خواهيد  ــرتان زمان آزاد داشته باش با فرزند و همس

ــيد، پس ايجاد تعادل و  سالم بمانيد و مادر خارق العاده اى باش
موازنه ميان زندگى شخصى و كارتان بسيار حياتى است.

بسيار مشتاق و پر انرژى باشيد
ــت كه گاهى اوقات  زندگى شما آسان نيست. اين بدين معناس
بهتر است به جاى گريه كردن بخنديد. افكار مثبت به شما كمك 
ــا همچنان به  ــارهاى سخت و طاقت فرس مى كند با وجود فش
مسيرتان ادامه دهيد.خوشبين باشيد و بر جنبه روشن زندگى كه 
به شما قدرت حركت رو به جلو را مى دهد تمركز كنيد. هر زمان
ــاس مى كنيد قادر به كنترل زندگى شلوغ تان نيستيد به   احس
كودك تان فكر كنيد. شما قوى، باهوش و شجاع هستيد. اميدتان 

را از دست ندهيد و به آينده روشن تان مطمئن باشيد.

 با فرزندتان بازى و كار كنيد
ــا هنوز  ــى گرديد ام ــه خانه برم ــل كارتان ب ــه از مح زمانى ك
مجبور هستيد برخى وظايف كارى تان را در خانه انجام دهيد، 
ــانيد؛ اما  ــريع تر آنها را به اتمام برس ــعى مى كنيد هر چه س س
ــما به اين صورت فكر نمى كند. فرزندتان توجه شما  كودك ش
ــه با او  ــرتان بخواهيد هميش را مى طلبد و نمى توانيد از همس
ــان چند كار  ــش دارد. پس به فرزندت ــرگرم نگه بازى كند و س
ــا يكديگر ــما را ب ــد وظايف خودش و ش ــد و از او بخواهي دهي
ــاغل حتى اگر بسيار پرمشغله است بايد   انجام دهد.يك مادر ش

قادر باشد فرزندانش را سرگرم كند.
فقط بگوييد «نه»

ــت، بگويد «نه».  ــاغل كامال حق دارد زمانى كه الزم اس مادر ش
ــى كنند كه  ــوع را درك م ــتان تان هم مطمئنا اين موض دوس
ــويد و با آنها به تفريح  حتى اگر بخواهيد به جمع آنها ملحق ش
ــبك زندگى تان هم اكنون متفاوت است و نمى توانيد برويد، س
ــد. ــح بروي ــه تفري ــا ب ــا آنه ــد ب ــه بخواهي ــان ك ــر زم ه
ــه  ب ــتانه  دوس ــاى  ه ــافرت  مس و  ــا  ه ــى  ميهمان
ــر  ــتند و فك ــم نيس ــان مه ــغل ت ــواده و ش ــدازه خان ن ا
ــيار سخت است. همچنين بايد  مى كنيد «نه» گفتن به آنها بس

«نه» گفتن در محل كارتان را نيز ياد بگيريد.
خودتان را براى سختى ها و مشكالت آماده كنيد

ــكالت  ــا و مش ــختى ه ــو از س ــاغل ممل ــادران ش ــى م زندگ
ــوق العاده،  ــت كارمند ف ــت. همان طور كه الزم اس متعدد اس
ــى  كـــــوش ــخـــــــت  س و  ــر  پـــذي ــــووليت  مس
ــر  همس ــال  ح ــن  عي در  ــد  باي ــن  همچني ــيـــد،  باش
ــوز و دختر قدرشناسى باشيد. دوست داشتنى و زيبا، مادر دلس
ــت. حتى اگر كار سختى باشد،  ــلوغ اس شما هميشه سرتان ش
ــايل  ــه و زارى هر كدام از مس ــعى كنيد بدون آه و ناله و گري س
ــترس و  ــاس اس ــايد االن احس زندگى تان را حل كنيد. بله، ش
ــيد اما زندگى تان به اندازه اى كه فكر  ــته باش فشار زيادى داش

مى كنيد بد نيست. شما يك مادر هستيد.
ــت نداريد مى توانيد تغييرش دهيد اما  ــغل تان را دوس  اگر ش
ــيد صرف  فرزندتان را هرگز ترك نمى كنيد، پس مطمئن باش
ــد يا موفق باشيد، خانواده  نظر از اينكه چقدر سرتان شلوغ باش
ــتن چندين و چند وظيفه، خصوصا  تان اولويت شما است.داش
ــختى است. براى زندگى هر روزتان زمانى كه بچه داريد، كار س
 برنامه ريزى داشته باشيد و مسايل منفى را خيلى جدى نگيريد. 
به خاطر داشته باشيد، افراد زيادى هستند كه نمى توانند بچه دار 
شوند و بسيارى از مردم هم نمى توانند يك شغل براى خودشان 
پيدا كنند. قدر زندگى تان را بدانيد و جلوى رشد و ترقى خودتان 

را نگيريد.

مهـارت هاى زندگى براى مـادران شـاغل
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