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ش�ه�رداری خ�وانس�ار 

کاربریقیمت پیشنهادی هر متر مربعمتراژشماره پالکآدرسردیف

تجاری مسکونی2418/2249/426/500/000خیابان سیزده محرم1

تجاری مسکونی2418/2349/186/500/000خیابان سیزده محرم 2

تجاری مسکونی2418/2449/636/500/000خیابان سیزده محرم 3

تجاری مسکونی2418/2549/686/500/000خیابان سیزده محرم4

تجاری مسکونی2418/2650/076/500/000خیابان سیزده محرم 5

تجاری مسکونی2418/27506/500/000خیابان سیزده محرم 6

تجاری مسکونی2418/28506/500/000خیابان سیزده محرم 7

آگه�ی م�زایده - نوبت اول

1- متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 94/8/27 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/9/15 پیشنهاد خود 
را در خصوص هر یک از پالک های فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

2- زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94/9/16 می باشد.
3-  متقاضی می بایست مبلغ 20/000/000 ریال بابت هر پالک مندرج در جدول فوق  به عنوان ضمانت  شرکت در مزایده 

به حساب 0105922986005 به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت دربسته تحویل 
دبیرخانه محرمانه شهرداری فرمایند. 

4- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز  کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها ، شهرداری سپرده 
نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

5- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات  در ساعات اداری به دفترفنی شهرداری مراجعه نمایند.

 شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 623 مورخ 94/8/24 شورای اسالمی شهر در نظر دارد
 هفت قطعه زمین واقع در خیابان 13 محرم را به شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند.

چاپ دوم

 همکارگرام��ی و ارجمن��د س��رکار خان��م مری��م پدری��ان 
در گذش��ت مادر گرامیتان را به ش��ما و خان��واده محترم 
تسلیت عرض نموده و ار خداوند متعال برای آن مرحومه 
علو درجات  و ب��رای ش��ما و بازماندگان صبر و ش��کیبایی 

آرزومندیم.

مدیریت و کارکنان روزنامه زاینده رود

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوان
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

94/9/1294/9/23فروش الکترود گرافیتی ضایعاتی و بلوک کربنی ضایعاتی22-94مزایده

94/9/1294/9/23تجدید مزایده شماره 06-94 موضوع فروش 51 ردیف لوازم و اقالم آزمایشگاهی انبار2313-94مزایده

94/9/1294/9/23فروش 11665 کیلوگرم واتر استاپ24-94مزایده

94/9/1494/9/24فروش 5000 تن آجر ضایعاتی نسوز به صورت درهم موجود در منطقه انبار اسقاط25-94مزایده

94/9/1494/9/24فروش انواع بلبرینگ و سیم بکسل، انواع اتصاالت و انواع پیچ و مهره و واشر فنردار موجود در انبار2624-94مزایده

94/9/2094/9/30عملیات بازیابی 40T/H بخار مازاد بخش فوالدسازی ذوب آهن اصفهان به روش R2BOT  9403927تجدید فراخوان

آگه�ی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمایید.

3- جهت اخذ اطالعات بیشتر در خصوص کلیه مزایده ها با شماره تلفن 03152573645و03152573640 تماس حاصل فرمایید.

رواب�ط عمومی ذوب آهن اصفه�ان 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

بازیکنانم فروشی نیستند

رییس سازمان هواپیمایی کش��وری گفت: با توجه به 
پیش بینی های متخصصان از سرعت توسعه صنعت 

حمل و نقل هوایی در خاورمیانه...
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معاون وزیر نفت با بیان اینکه با افزایش 100 میلیون 
مترمکعبی تولید گاز از پارس جنوبی در سال جاری 

ایران آماده سبقت از قطر شده است... ناگفته ه��ای عملی��ات کماندوه��ای ارتش س��وریه و 
کماندوه��ای ویژه ح��زب اهلل لبن��ان برای آزادس��ازی 
خلبان روسیه از چنگ تروریست ها منتشر شد. جزئیات 
 اج��رای عملیات نج��ات یک��ی از دو خلب��ان جنگنده 
س��وخو 24 ارتش روس��یه که توس��ط جنگن��ده های 
 ارتش ترکیه سرنگون ش��د، برای اولین بار منتشر شد.

در این گ��زارش اعالم ش��ده ک��ه عملیات آزادس��ازی 
 خلبان روس از چنگ تروریس��ت ها با مدیریت شخص 
سرلش��کر س��لیمانی صورت گرفته و در آن 6 کماندو از 
حزب اهلل و 16 کماندو از ارتش س��وریه به عمق مواضع 
 تروریس��ت ها پش��ت خطوط جنگ��ی نف��وذ می کنند.

طی هفته گذش��ته اخب��اری مبنی بر زخمی ش��دن و 
 حتی شهادت سردار قاسم س��لیمانی منتشر شده بود و

سپاه پاس��داران انقالب اس��المی ایران هم این اخبار را 
تکذیب کرد...

رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: کارخانه های 
اصفهان یکی پس از دیگری دچار مش��کل ش��ده و 

بسیاری از صنایع مانند ...

امیردریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه بهره برداری 
از دس��تاوردهای پایگاه دریایی ارتش در بوش��هر از 

برگزاری رزمایش ...

سومین اجالس س��ران دولت ها و کش��ورهای عضو 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز )GECF( با انتشار 

بیانیه ای به کار خود پایان داد...

 ایران آماده سبقت از قطر
 در پارس جنوبی

5کش�ور به دنب�ال ف�روش 
هواپیم�ا به ای�ران

جزئیات عملیات نجات خلبان 
روس توسط کماندوهای 
حزب اهلل و ارتش سوریه

بسیاری از صنایع اصفهان به جای 
کارخانه داری » انبارداری« می کنند 

برگزار ی رزمایش زیردریایی های 
ارتش، هفته آینده در دریای عمان 

 تاکید بیانیه سران اوپک گازی 
برای رفع نگرانی های زیست محیطی
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استاندار اصفهان:

دوره طرح مشکالت صادرات به پایان رسیده است

یحی��ی گل محم��دی در م��ورد پی��روزی در 
دربی اصفه��ان و حض��ور در فینال ج��ام حذفی 
 و اینک��ه س��ومین فین��ال حذف��ی را تجرب��ه 
 م��ی کن��د، گف��ت: از فینالیس��ت ش��دن در

 جام حذفی خوش��حالم و ما مقابل سپاهان خوب 
 بازی کردیم و توانستیم در این دیدار سخت پیروز

 ش��ویم. از بازیکنان��م تش��کر م��ی کن��م ک��ه 
مردان��ه جنگیدن��د و م��ا الیق ای��ن ب��رد بودیم. 

س��پاهان بازیکنان س��ریع داش��ت که اگر به آنها 
 فض��ا داده م��ی ش��د م��ی توانس��تند م��ا را آزار

 بدهند.س��رمربی ذوب آهن در مورد اینکه ظاهرا 
بعد از 4 سال در دربی اصفهان پیروز شده اند، گفت: 
اطالع دقیقی در این مورد ندارم که چند سال است 
ذوب آهن پیروز نشده اما از زمانی که من آمده ام دو 
مساوی و یک باخت داشتیم و این چهارمین بازی 

من در دربی اصفهان بود...



ناگفته های عملیات کماندوهای ارتش سوریه و کماندوهای 
ویژه حزب اهلل لبنان برای آزادسازی خلبان روسیه از چنگ 

تروریست ها منتشر شد.
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، جزئیات اجرای 
عملیات نجات یکی از دو خلبان جنگنده سوخو 24 ارتش 
روسیه که توسط جنگنده های ارتش ترکیه سرنگون شد، 

برای اولین بار منتشر شد.
در این گزارش اعالم ش��ده که عملیات آزادس��ازی خلبان 
روس از چنگ تروریس��ت ها با مدیریت ش��خص سرلشکر 
 س��لیمانی صورت گرفته و در آن 6 کمان��دو از حزب اهلل و 
16 کماندو از ارتش س��وریه به عمق مواضع تروریس��ت ها 

پش��ت خطوط جنگی نفوذ می کنند. مت��ن کامل گزارش 
خبرگزاری روسی اسپوتنیک را در ذیل می توانید بخوانید:

طی هفت��ه گذش��ته اخب��اری مبنی ب��ر زخمی ش��دن و 
 حتی ش��هادت سردار قاس��م سلیمانی منتش��ر شده بود و

 س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی ایران هم این اخبار را 
تکذیب کرد ولی رسانه های غربی و عربی تالش کردند به 

این شایعات دامن بزنند.
من در جلس��ه ای این مورد را از یکی از افراد بسیار نزدیک 
به ژنرال سلیمانی جویا شدم و وی نیز این اخبار را از ریشه 
تکذیب کرد و اظهار داشت س��ردار سلیمانی نه فقط کامال 
سالم اس��ت بلکه در خطوط مقدم جبهه نبرد با تروریست 

هایی که تالش دارند به م��رز و بوم ایران نزدیک ش��وند و 
آسایش شهروندان ایرانی را بر هم زنند، مستقر است.

به دالیل امنیتی معموال دشمنان آقای سلیمانی دائما سعی 
می کنند چنین اخباری را منتشر کنند و در انتظار واکنش 
می باشند تا هم مطمئن شوند وضعیت سالمتی وی چگونه 
اس��ت و هم اینکه اگر بتوانند وی را رد یاب��ی کنند تا مورد 
حمله قرار دهند. به هر حال ژنرال س��لیمانی جزو افرادی 
است که هم تروریست های سوریه و عراق و دیگر کشورها 

به دنبالش هستند و هم اسرائیل.
بماند که اگ��ر بنده خدا س��رما هم بخورد و ب��رای معالجه 
به بیمارس��تان مراجع��ه کند از تی��ر وترکش خ��وردن تا 
سرطان و سکته قلبی و… را به وی می بندند. خبر آزادی 
خلبان روس در رس��انه ها منتشر ش��د. نفس خبر آزادی 
ای��ن خلبان و پس ل��رزه های خب��ری هدف ق��رار گرفتن 
هواپیمای روسی توس��ط ترکیه آنقدر زیاد بود که بسیاری 
 به اصل چگونگی موفقیت عملیات پش��ت خطوط دشمن

 نپرداختند.
با یکی از افسران سوری که از دوستان قدیمی بنده است و 
در الذقیه مستقر می باشند تماس گرفتم و داستان را از وی 
جویا شدم که وی ماجرا را به شرح ذیل روایت کردند. پس 
از سقوط هواپیمای روس��ی بال فاصله هلیکوپترهای روس 
جهت نجات خلبان دس��ت به کار ش��دند اما با آتش شدید 
ارتش آزاد سوریه )همان به اصطالح مخالفین میانه رو مورد 
حمایت غرب( و ترکمان های وابس��ته به ترکیه و استفاده 
 آنها از موش��ک ها و تس��لیحات پیش��رفته ای که اخیرا به

 دست شان رسیده مواجه شدند در این ماجرا یک امدادگر 
روس هم کشته شد.

اطالعات موثق مبنی بر اینکه تع��دادی از یگان های ویژه 
ترکیه جهت اس��ارت خلبان روس و باج گیری از روسیه به 

مکان اعزام شده اند به دست آمده بود.
 سرلش�کر س�لیمانی، فرمانده عملیات آزادسازی 

خلبان روس
در گیرودار برنامه ریزی برای عملیات مجدد جهت آزادی 
 س��ریع خلبان روس، س��ردار س��لیمانی با روس ها تماس

 می گیرد و به آنها اطالع می دهد که یک یگان ویژه جهت 
نجات خلب��ان روس آماده ک��رده و پیش��نهاد داد به دلیل 
اینکه این یگان ویژه متش��کل از نیروه��ای ویژه حزب اهلل 
لبنان و کماندوهای سوری آموزش دیده توسط ایران است 
وآشنایی کامل با جغرافیای مکانی دارند، عهده دار عملیات 
زمینی گردند و نیروی هوایی روس��یه پشتیبانی وآتش بار 
 هوایی و اطالعات ماهواره ای را برای آنها تامین کند و تعهد

 می دهد که خلب��ان روس را صحیح و س��الم برگرداند، در 
نهایت همین هم شد.

پس از ردیابی مکان خلبان روس توس��ط دستگاه ردیابی 
ماهواره ای که به وی متصل شده بود مشخص شد خلبان در 
مکانی حدود 6 کیلومتر پشت خطوط مقدم درگیری ارتش 

سوریه و مخالفین قرار دارد.
6 رزمنده از یگان ویژه عملیاتی ح��زب اهلل و 18 کماندوی 

س��وری برای انجام عملیات به خطوط مقدم نزدیک شدند 
همزمان نیرو هوایی و هلیکوپتر های روس جهنمی از آتش 
در اطراف منطقه ایجاد کردند و همه استحکامات را با خاک 
یکسان کردند به گونه ای که اکثر نیروهای دشمن مستقر 
در مکان فرار را بر قرار ترجیح دادند و زمینه نفوذ یگان های 

ویژه فراهم شد.
این افسر س��وری افزود وجب به وجب پیشروی یگان های 
ویژه توسط ماهواره های روس��یه به گونه ای دقیق پوشش 
داده ش��ده بود که حتی به قول وی وجود ی��ک مورچه در 
فاصله چن��د صد متری ی��گان ها حت��ی درون مکان های 
سربسته را به آنها اطالع می دادند و لحظه به لحظه گزارش 
عملیات به یک مق��ام خیلی عالی رتب��ه در کرملین که به 
نظرش ش��خص آقای پوتین بود منتقل می شد و مشخص 
بود ک��ه وی از همانجا بر کل عملیات با چش��م ماهواره ای 

نظارت دارد.
به گفته این افسر که نمی خواست نامش فاش شود عملیات 
به شکار یکایک تروریست ها در محیط عملیات چه توسط 
نیروی هوایی روسیه چه یگان های عملیاتی سردار سلیمانی 
تبدیل شده بود. طبق اظهار نظر این افسر همزمان روس ها 
یک جن��گ الکترونیکی راه اندازی کردن��د که طی آن کل 
ماهواره ها و تجهیزات ارتباطاتی دش��من در ش��عاع چند 
کیلومتری منطقه و اطراف آن کور ش��ده بود و تا وقتی که 
دشمنان به خود آمدند کار از کار گذشته بود چرا که بیم آن 
می رفت ماهواره های غربی جهت کمک به تروریس��ت ها 

اطالعات عملیات را در اختیار آنها قرار دهند.
در نهایت این یگان ویژه پس ازنفوذ در این شش کیلومتر و 
نابودی کل نیروهای باقیمانده با تجهیزات پیشرفته ای که 

در اختیارشان بود خلبان را نجات دادند.
جالب اینکه در این عملیات فوق الع��اده خطرناک کل 24 
نیرو به همراه خلبان کامال سالم بدون حتی یک زخمی به 

پایگاه بازگشتند.
به گفته این افسر عالیرتبه س��وری یکی از دالیل موفقیت 
این عملیات اختالفی بود که میان ترک ها و تروریست های 
وابس��ته به آنها پیش آمده بود بوده. چرا که ترک ها تالش 
داشتند خلبان را اسیر و به ترکیه ببرند و بعد برای باج گیری 

سیاسی از روسیه از او استفاده کنند. 
در حالی که تروریست های مس��تقر در مکان معتقد بودند 
که ماجرای آت��ش زدن خلبان اردنی را بای��د برای خلبان 
روسی پیاده کنند تا ترس و وحشت را در دل دیگر خلبانان 
 روس حاکم کنند و همین اخت��الف فرصت داد تا عملیات

 نجات سازی که باید ظرف چند س��اعت طالیی انجام می 
شد اجرا گردد. چون مخالفین به هیچ وجه پیش بینی طرح 
ریزی و پیاده س��ازی چنین عملیات پیچیده ضربتی با این 

سرعت را نمی کردند.
افسر سوری اظهار داشت ژنرال سلیمانی اصرار داشتند خود 
ش��خصا بر ریز عملیات نیروهای خود نظارت داشته باشند 
 و تا اطمینان از موفقیت عملیات اتاق عملیات در کنار آنها

 بودند.

يادداشت
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حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در 
صفحه توئیتر خود نوشت: شلیک به هواپیمای جنگی 
درحین عملیات نظامی درکش��وری ثالث و سرنگونی 
آن،فضای ملتهب منطقه را واردش��رایط تازه ای کرده 

است.
وی ادام��ه داد: ای��ن ش��رایط تازه،با طرح س��خنانی 
ماننددف��اع ازحاکمی��ت مل��ی تغییرپذیر نیس��ت؛ و 
نبایدبه جای پیوستن به مبارزه با ترور،عرصه جدیدی 
ایجادکرد.هرگون��ه تحری��ک جدید وی��ا تاخیردرحل 
 بح��ران ای��ن خطا،خطرآفری��ن اس��ت؛برخی خطاها

 می توانندامکان وزمان جبران رابرای همیش��ه ازبین 
ببرند.

 ابوطالب��ی تصریح ک��رد: کش��ورهای غرب��ی و ناتو به
 هیچ وجه در موقعیتی نیس��تند که برای یک کش��ور 
مس��لمان وارد جنگی ب��ی پایان ش��وند؛ لذا اش��تباه 

محاسباتی هم دراین حادثه خطرناک است.
وی در ادامه افزود: اهدای مدال طالی قهرمانی ملی به 
خلبان هواپیما و استقرار سامانه S400 و...در سوریه، 
نشان می دهد هدف روسیه صرفا تمرکز برسوریه است. 
خویش��تن داری روسیه درقبال ش��لیک به هواپیمای 
نظامی خ��ود در حین عملیات، قابل تقدیراس��ت؛ این 
امرنش��ان می دهد آنها حاضر به تغییر عرصه مبارزه با 

ترور نیستند.
 نبای��د گذاش��ت دیپلماس��ی از مع��ادالت منطق��ه

 رخت بربندد؛ اکنون وقت آن است تا توان دیپلماتیک 
کش��ورمان برای کاهش تنش بین دو کش��ور دوست 

سریعا به کار گرفته شود.
معاون سیاس��ی دفتر رییس جمهور در پایان نوشت: 
عزم راس��خ پوتین درمبارزه با تروریس��م در مذاکرات 
 تهران مشهود بود؛ دوس��تان ما در ترکیه آن را جدی 

بگیرند.

رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص 
 مصلحت نظ��ام گف��ت: معتقدیم که موضوع س��وریه 
راه حل نظامی ندارد و تنها راه حل آن و ایجاد ثبات در 

این کشور ، راه حل سیاسی است.
به گزارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از صدا و س��یما، 
علی اکبر والیتی دربازدید جمعی از پزش��کان سوری 
از بیمارستان مسیح دانش��وری تهران گفت: امریکا و 
کسانی که در منطقه و یا صحنه های بین المللی در پی 
تعیین تکلیف برای مردم سوریه  هستند ، قطعا شکست 
خواهند خورد ، چرا که آنها حق تصمیم گیری درباره 

ملت سوریه را ندارند.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اس��المی ایران ، عراق ، 
لبنان و روسیه در کنار سوریه ایستاده اند ، افزود: اتحاد 
بین ایران ، عراق ، لبنان و س��وریه با حمایت روسیه در 

تاریخ بی نظیر است. 
والیتی با تاکید بر اینکه ما به پیروزی کامل امیدواریم ، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران کماکان از دولت و ملت 

سوریه تا پیروزی نهایی حمایت می کند. 
وی با اشاره به اینکه امریکا و برخی کشورهای منطقه 
مایل به حمایت ایران و روس��یه از س��وریه نیس��تند ، 
تصریح کرد: این دو کش��ور حمایت خود را از س��وریه 

ادامه خواهند داد.
والیتی گفت: م��ا کامال با تجزیه س��وریه مخالفیم و با 
تمام وجود از یکپارچگی س��وریه دفاع می کنیم و این 
باید به عنوان یک اصل در مذاکرات مربوط به س��وریه 

مد نظر قرار گیرد.
وی درباره مذاکرات وین در موضوع س��وریه نیز گفت: 
ما از هیچ راه حلی که دولت و ملت س��وریه مخالف آن 

باشند حمایت نمی کنیم.
رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  تأکید کرد: هر راه حلی که برای سوریه 
در نظر گرفته شود باید دولت و ملت سوریه موافق آن 

باشند. 
والیتی که ریاست بیمارستان مسیح دانشوری را نیز بر 
عهده دارد، در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح 
فعالیت های این مرکز درمانی گفت: این مرکز یک مرکز 
منحصر به ف��رد در خاورمیانه درخصوص بیماری های 

ریه و قلب به شمار می رود. 
وی افزود: تاکن��ون بیش از یکصد پیون��د ریه و حدود 
دویس��ت پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان مسیح 

دانشوری  انجام شده است. 
رییس بیمارستان مسیح دانش��وری تصریح کرد: این 
مرکز از جانب سازمان بهداشت جهانی به عنوان مرکز 
بیماری های عفونی و ویژه س��ل ش��ناخته شده است. 
والیتی همچنی��ن آمادگی خود را ب��رای همکاری  در 

حوزه پزشکی با سوریه اعالم کرد.

ناتو در موقعیتی نیست که وارد 
جنگی بی پايان شود

واليتی:

هیچ دولتی حق تصمیم  گیری 
درباره آينده سوريه را ندارد

نفوذ، مساله تازه ای نیست و در گذشته شاهد تالش دشمن 
برای نفوذ در ابعاد مختلف ب��وده ایم و هر ب��ار نیز به خوبی 
توانس��ته ایم با آن مقابله کنیم اما دلیل اینکه امروز مجددا 
این مس��اله از س��وی رهبر معظم انقالب مطرح میشود این 
اس��ت که ابعاد حرکت های دش��من به س��مت انقالب ما 

تغییر کرده اس��ت.
 دش��من در عرصه نظام��ی و سیاس��ی، هی��چ گاه مقابل ما 
نتوانس��ته به اهداف خودش برس��د و به همین دلیل به فکر 
روش های جدیدی اس��ت که این روش ها از جنگ نرم آغاز 
می ش��ود و به یک س��لطه فکری منتهی خواهد شد و هدف 

اصلی آن، نوعی باورس��ازی اس��ت.
در ای��ن روش که با اب��زار مختلف��ی انجام می ش��ود، مردم 
بی آن که متوجه شوند به نفع کش��ورهای غربی، تغییر رفتار 

م��ی  دهن��د.
این کل تئوری غرب است و برای این کار آمریکایی ها با بیش 
از یکصد و چهل رس��انه فارس��ی زبان و مخارج هنگفتی که 
می کنند تالش دارند به هدف ش��ان که همان باورسازی در 

جامعه ایران اس��ت، دس��ت یابند.
این باورسازی، چیزی نیست جز غرب زدگی و خالی شدن از 

. س��ت ایدئولوژی اصیل اس��المی که ایدئولوژی مبارزه ا
به همین دلیل آنها ام��روز تالش می کنن��د از طریق ایجاد 
 بس��ترهای الزم ای��ن کار را انجام دهن��د که این بس��ترها 
. شد می تواند در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با

به نظر ما مهم ترین بعد این مساله بعد فرهنگی است که رهبر 

معظم انقالب نیز به آن اش��اره کردند و اگر دشمن بتواند در 
بعد فرهنگی، موفق ش��ود در ابعاد اجتماعی و اقتصادی هم 
قطعا می تواند موفق ش��ود. زیرا اگر فرهن��گ یک جامعه به 
ثیر  د نیز تا قتصا سمت یک تفکر، متمایل ش��ود، حتما در ا

میگ��ذارد.
این مساله بسیار مهم است و با توجه به اینکه بعد از مذاکرات 
هس��ته ای، برخی تصور م��ی کردند باید دره��ای اقتصاد و 
فرهن��گ را به روی کش��ورهای غربی باز ک��رد، رهبر معظم 
انقالب نس��بت به این موضوع حساس��یت بیش��تری نشان 
دادند اما برای مقابله با نفوذ و با توجه به ابعاد مختلف ماجرا، 

راهکاره��ای مختلف��ی نی��ز وج��ود دارد.
مثال در بعد اقتصاد، مه��م ترین بحث همان ط��ور که رهبر 
معظم انقالب فرمودن��د اقتصاد مقاومتی و اقتصادی اس��ت 

که درونگرا باش��د.
در بعد فرهنگ هم همان طور که باره��ا رهبر معظم انقالب 
فرمودند بهترین راه مقابله با فرهنگ بیگانه، تقویت فرهنگ 
بومی اس��ت. فرهنگ بومی در کش��ور ما، فرهنگ��ی ایرانی 
اسالمی است که مردم سال ها با آن آمیخته اند و این فرهنگ 
عاشورایی، فرهنگ مبارزه است که ما سال ها با این فرهنگ 

انقالب��ی زندگ��ی ک��رده ا ی��م.
ما در تاریخ انقالب اسالمی، هرگاه نگاه مان به داخل و داشته 
های خودمان بوده و روی پای خودمان ایستاده ایم به نتیجه 
رسیدیم و این می تواند الگویی باش��د برای تمام حوزه هایی 

که دش��من برای نفوذ در آنها تالش دارد.
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ج��واد کریمی قدوس��ی، نماینده م��ردم مش��هد در مجلس 
شورای اس��المی که همراه عاشقان حس��ینی در راهپیمایی 
اربعین سال گذش��ته ش��رکت کرده بود، در یادداشتی که در 
 اختیار خبرگ��زاری مهر ق��رار داد، اربعی��ن و تکامل حرکت

 امام حسین را با اربعین و تکامل انقالب مقایسه کرده و معتقد 
است، اگر انقالب در این اربعین به تکامل نرسد لیاقت حضور 

در محضر امام زمان )عج( را پیدا نمی کند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

اربعین در تاریخ تش��یع جای��گاه برجس��ته ای دارد. عدد 40 
ویژگی هایی دارد که در ابعاد فکری و فرهنگی و کمال جامعه، 
نقطه عطف و تکامل است. اربعین امام حسین )ع( نقطه عطف 
کربال است. از روز شهادت امام حسین )ع( تا بازگشت اهل بیت 
به کربال یک اربعین می گذرد و حرکت امام حسین به تکامل 
دست می یابد. اگر سیر کربال به کوفه و ش��ام نبود عاشورا در 
کربال می ماند، لذا نیاز به سیر و س��فر 40 روزه حرم اهل بیت 
رسول اهلل )ص( توام با سختی ها و شداید بود تا حرکت کربال 

کامل شود.
وقتی از امام س��جاد )ع( پرس��یدند در کجا بیش��تر به ش��ما 
سخت گذشت سه بار فرمودند »ش��ام«. به عبارت دیگر شام 
برای اهل بیت س��خت ت��ر از کربال و عاش��ورا ب��ود و حرکت 

عاشورا در اربعین به تکامل رسید. بر هر نهضتی، باید اربعینی 
بگذرد، انقالب ما حس��ینی اس��ت و باید اربعینی بگذرد تا به 
 تکامل برسد و معتقدیم تا از انقالب اربعینی نگذرد به تکامل

 نمی رس��د. ما هم در نقطه عطف این اربعیین قرار داریم؛ 40 
سال دیگر باید این نظام از هر بعد خالص شود وگرنه این انقالب 

لیاقت حضور در محضر امام زمان )عج( را پیدا نمی کند.
اربعی��ن امام حس��ین )ع(، ه��م بع��د از گذش��ت  40 روز از 
عاش��ورا باعث پاکس��ازی مردم مدینه و ش��ام و جداس��ازی 
حق و باط��ل در کوفه و ش��ام و در جامعه اس��المی ش��د. در 
انقالب ما هم این س��یر طی می ش��ود. حج بزرگ ش��یعه در 
اربعین هم ریش��ه در این فرهنگ دارد که به زودی عالم را فرا 
 می گیرد و این راهپیمایی منش��اء تح��والت عظیمی خواهد

 شد.
توصی��ه رهبری معظ��م انقالب هم ب��ر حضور م��ردم در این 
راهپیمایی اس��ت. این راهپیمایی موجب الفت میان شیعیان 
شده است. 8 س��ال دفاع مقدس میان مردم دو کشور ایران و 
عراق فاصله انداخته بود اما مردم ایران حس��اب صدام را جدا 
کردند و امروز مردم ایران و عراق همبستگی عمیق فرهنگی 
احساس می کنند. راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، وحدت 

را به کل ملت های مسلمان اعطاء خواهد کرد.

امیردری��ادار حبی��ب اهلل س��یاری در حاش��یه بهره ب��رداری از 
دستاوردهای پایگاه دریایی ارتش در بوشهر از برگزاری رزمایش 
زیرس��طحی تخصصی نیروی دریایی با حضور زیردریایی های 
کالس طارق و غدیر به مناس��بت هفتم آذر، در محدوده دریای 

عمان خبر داد.
سیاری افزود: هدف از برگزاری این رزمایش تخصصی به نمایش 
گذاشتن توان زیرسطحی های نیروی دریای و افزایش آمادگی 

خود برای مقابله با تهدیدهای دشمن است.
وی اضافه کرد: ناامنی های کش��ور یمن می توان��د برای ناوگان 
تجاری ما ناامنی ب��ه وجود آورد ولی این حض��ور ناوگان نظامی 
جمهوری اسالمی است که امنیت را برای ناوگان های تجاری به 

وجود آورده است.
سیاری با اشاره به حضور ناوگروه ۳6 نیروی دریایی در دریا افزود: 
ناوگروه ۳۷ نیروی دریایی 10 آذر به دریا می رود و محل ماموریت 

این ناوگروه در دریای سرخ و باب المندب تعیین شده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: همچنین ناوگروه سی و هشتم 
اسفند ماه به دریا عزیمت می کند و مسیرهای جنوب شرق آسیا، 
مدیترانه و آفریقای جنوبی برای این ناوگروه پیش بینی شده است 

و باید در این زمینه تصمیم گیری شود.
وی یادآور ش��د: امروز اگر امنیت در عرصه دریا می خواهیم و در 

سایه امنیت به دنبال پیشرفت و توسعه کشور هستیم به طور قطع 
نیروی دریا یی  ای می خواهیم که بتواند امنیت را برقرار کند.

س��یاری افزود: این امنیت در عرصه دریا در آب های سرزمینی 
و در آب های آزاد امروز از س��وی نیروی دریایی راهبردی ارتش 

تامین می شود.
وی اظهارک��رد: امروز ناامن کردن مس��یر عبور و مرور کش��تی 
های تجاری و نفتکش از س��وی دزدان دریایی مطرح اس��ت که 
 با اقتدار این امنیت از سوی نیروی دریایی راهبردی ارتش برای

 ناوگان های تجاری برقرار شده است.
سیاری افزود: این اقتدار نیروی دریایی و توان رزمی ما می تواند 
امنیت را برقرار کند و بیانگر نقش نیروی دریایی در برقراری امنیت 

در منطقه و فرا منطقه بسیار حائز اهمیت است.
وی در باره تجهیزات نیروی دریایی گفت: با توجه به وجود امکانات 
تعمیراتی برای یگان های دریای��ی، امروز برای تعمیر، نگهداری 
و نوسازی یگان ها نیازی به کش��ورهای دیگر نداریم و به همت 
نیروی انسانی توانمند موجود توانس��ته ایم امکانات مورد نیاز را 

به روز کنیم.
س��یاری تاکید کرد: اقتدار امروز نیروی دریایی در عرصه دریا به 
طور کامل یک اقتدار بومی است و افتخار می کنیم که این اقتدار و 

امنیت به همت بلند دریادالن برقرار شده است.

فرمانده نیروی دريای ارتش خبرداد:

برگزار ی رزمايش زيردريايی های ارتش، هفته آينده در دريای عمان

نفوذ فرهنگی مهم ترين بعد نفوذ

انقالب بايد به تکامل اربعینی برسد تا لیاقت 
محضر امام عصر را بیابد

جزئیات عملیات نجات خلبان روس توسط 

کماندوهای حزب اهلل و ارتش سوریه

خبر 
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رييس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: با توجه به پيش بينى 
ــعه صنعت حمل و نقل هوايى  هاى متخصصان از سرعت توس
در خاورميانه، ايران با توجه به موقعيت جغرافيايى خود بايد از 

اين فرصت طاليى حداكثر استفاده را ببرد.
به گزارش ايرنا، على عابدزاده در ششمين نمايشگاه بين المللى 
صنايع هوايى و فضايى ايران افزود: امنيت و ايمنى در صنعت 
هوانوردى جهان بسيار مورد توجه قرار مى گيرد و براى ما نيز 
اين مقوله و تربيت نيروى انسانى متخصص اهميت زيادى دارد.
معاون وزير راه و شهرسازى افزود: همه ما عزم راسخ داريم كه 
ــور با يكديگر  ــازندگى صنعت حمل و نقل هوايى كش براى س
همكارى كنيم تا اين صنعت بتواند به جايگاه اصلى خود برسد.
ــرد: باوجود  ــورى تاكيد ك ــى كش ــازمان هواپيماي رييس س
ــت  ــته، صنع ــال گذش ــد س ــه در چن ــاى ظالمان ــم ه تحري
ــانى  ــت با اتكا به نيروى انس ــور توانس حمل و نقل هوايى كش

متخصص و فعاالن اين عرصه، سرپا بماند.
عابدزاده، به نقش صنعت حمل و نقل هوايى در توسعه كشورها 
ــت حمل و نقل هوايى  ــاره كرد و گفت: هم اكنون صنع نيز اش
ساالنه 2/5 تريليون دالر درآمد توليد مى كند كه 3/4 درصد 

گردش مالى دنيا را شامل مى شود.
رييس سازمان هواپيمايى كشور گفت: ساالنه سه ميليارد نفر 
در جهان با صنعت حمل و نقل هوايى و 60 ميليون تن كاال نيز 
با هواپيما در سطح دنيا جا به جا مى شود كه 40 درصد كل بار 

جهان را به خود اختصاص مى دهد.
وى گفت: صنعت هوانوردى كشور در چندسال آينده به 400 
ــى  ــد هواپيماى مختلف نياز دارد و مراكز آموزش تا 500 فرون
بايد براى تربيت نيروى انسانى متخصص در اين عرصه اهتمام 

بيشترى داشته باشد.
ــال هاى گذشته نتوانستيم  وى گفت: به داليل متعددى در س
ــورمان در صنعت حمل و نقل  از ظرفيت هاى منطقه اى كش
ــتفاده كنيم اما اين فرصت فراهم است كه با حضور  هوايى اس
افراد متخصص، بتوانيم در اين عرصه نقش مهمى را ايفا كنيم.

ــته ايم  ــاختى توانس عابدزاده ادامه داد: تاكنون در ابعاد زيرس
ــور فراهم كنيم اما براى رسيدن به يك  امكانات خوبى در كش

صنعت ايمن هوايى، بايد ناوگان هوايى خود را نوسازى كنيم.
معاون وزير راه و شهرسازى با يادآورى اينكه هم اكنون ناوگان 
ــن بااليى دارد، تاكيد كرد: بايد با برنامه ريزى  هوايى كشور س

مناسب تا حد توان سن اين ناوگان را جوان كنيم.
وى همچنين خواستار اصالح قوانين صنعت هوانوردى كشور 
ــن قوانين، اكنون  ــد و گفت: با توجه به بين المللى بودن اي ش
ــوخ شده است و يا  ــيارى از قوانين قديمى اين عرصه منس بس

اينكه كمتر مورد استفاده قرار مى گيرد.
ــازمان هواپيمايى كشورى را  ــاختار س عابدزاده گفت: بايد س
ــور اصالح كنيم در حالى كه در  ــب با نيازهاى روز كش متناس
سال هاى اخير هيچ گونه تغييرى در قوانين و مقررات صنعت 

هوانوردى كشور انجام نشده است.
ــند جامع صنعت هوانوردى را نيز خواستار شد  وى، تدوين س
ــكارى هاى همه  ــند نيازمند هم ــراى تدوين اين س و گفت: ب
ــم  ني ــا بتوا ــتيم ت ــه هس ــن عرص ــدركاران اي ن ــت ا دس

عقب ماندگى هاى خود را در اين بخش جبران كنيم.
ــازى ناوگان و بخش  عابدزاده، بر تامين منابع مالى براى نوس
فرودگاهى كشور تاكيد كرد و گفت: سازمان هواپيمايى درصدد 
است با استفاده از ابزارهاى نوين و تامين منابع مالى مورد نياز، 

تحوالت بزرگى را در اين صنعت به وجود آورد.
سوخو به دنبال فروش محصوالت به ايران

ــورى همچنين در حاشيه اين  رييس سازمان هواپيمايى كش
ــازندگان هواپيما به  ــگاه در جمع خبرنگاران گفت: س نمايش
ــركت هاى ايرانى هستند؛  دنبال عرضه محصوالت خود به ش
ــازندگان هواپيماهاى  شركت سوخو روسى نيز يكى از اين س

100 نفره در جهان است.
ــازنده  ــورهاى س ــى ها و برخى از كش ــان اينكه غرب وى با بي
ــن،  ــل، ژاپ ــادا، برزي ــه كان ــره از جمل ــاى 100 نف هواپيماه
ــنهادهايى را به  ــى پيش ــوخو روس ــركت س چين به همراه ش
ــن  ــون طرفي ــزود: اكن ــد، اف ــى داده ان ــاى ايران ــركت ه ش

در حال مذاكره با يكديگر هستند.
ــى  ــاى هواي ــركت ه ــى ش ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــدزاده ب عاب
ــاتحريم  ــود در دوران پس ــاوگان خ ــعه ن ــراى توس ــران ب اي
ــن  ــخت تري ــى در س ــاى ايران ــركت ه ــت: ش ــار داش اظه
ــس از لغو  ــد و پ ــده ان ــاوگان ش ــه خريد ن ــق ب ــرايط موف ش
ــتفاده  ــرايط به وجود آمده اس ــى توانند از ش تحريم ها نيز م

كنند.
ــم اكنون 250  ــا بيان اينكه ه ــازى ب معاون وزير راه و شهرس

ــزود: برخى از  ــور فعالند، اف ــى كش ــاوگان هواي هواپيما در ن
ــدد وارد كردن  ــوز درص ــركت هاى هوايى با اخذ مج اين ش

هواپيماهاى جديد به ناوگان هوايى خود هستند.
ــركت هاى هوايى ايران تاكيد كرد و  ــازى ش وى بر توانمندس
گفت: شركت هاى ايرانى با نرخ هاى تحميلى نمى توانند خود 

را اداره كنند.
رييس سازمان هواپيمايى كشورى افزود: براى پويايى و توسعه 
صنعت هوانوردى نيازمند آزادسازى نرخ بليت پروازها تا پايان 

امسال هستيم.
ــد: طبق مصوبه مجلس شوراى اسالمى در  عابدزاده يادآور ش
برنامه پنجم توسعه، سال گذشته بخشى از طرح آزادسازى نرخ 

خدمات هوايى در كشور انجام شد.
ــتفاده از  ــركت ها با اس ــازه دهيم ش ــد اج ــه داد: باي وى ادام
ــازى و امكانات  ــود را نوس ــاختارهاى بازرگانى، ناوگان خ س

موجود را حفظ كنند.
ــينى نيز گفت:  ــت ايام اربعين حس وى درخصوص عرضه بلي
ــال كنترل شديدى را براى  ــازمان هواپيمايى كشورى امس س
فروش بليت به مقاصد بغداد و نجف اعمال كرد تا قيمت بليت 

بيش از نرخ مصوب به دست متقاضيان نرسد.

معاون وزير راه و شهرسازى اظهار داشت: با اين حال برخى از 
آژانس هاى عرضه بليت تخلفات اندكى در اين زمينه مرتكب 
ــازمان هواپيمايى  ــدند كه بالفاصله مسووالن ذيربط در س ش
كشورى اقدامات الزم را به عمل آوردند تا بليت هاى ايام اربعين 

طبق نرخ مصوب به متقاضيان عرضه شود.
ــاى  ــدى ه ــى توانمن لملل ــن ا ــگاه بي ــمين نمايش شش
ــى و فناورى  ــاون علم ــا حضورمع ــران ب ــى و فضايى اي هواي
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــورى، وزي ــت جمه رياس
ــركت  ــالمى و 158 ش ــوراى اس ــس ش ــس مجل ــب ريي ناي
ــاه ) در محل  ــارم آذرم ــنبه (چه ــى چهارش داخلى و خارج
ــازى ايران) آغاز به كار ــايت 2 پنها (مجموعه هليكوپتر س س

 كرد.
ــود،  ــاه برپاب ــم آذرم ــا شش ــه ت ــگاه ك ــن نمايش ي در ا
ــورهاى انگليس، آلمان، بلژيك،  ــركت هاى خارجى از كش ش
ــا، اردن،  ــن، ايتالي ــه، چي ــوئيس، تركي ــورى چك، س جمه
ــتاوردها،  ــن و جديدترين دس ــيه و امارات نيز نوين تري روس
ــف صنايع  ــع و قطعات مختل ــرفت ها، تجهيزات، صناي پيش
ــى را به نمايش  ــاى توليدى، تجارى و تحقيقات هوايى واحده

گذاشتند.

خبر 

ــردارى معادن وزارت صنعت،  ــعلى ايروانى مديركل نظارت و بهره ب عباس
ــش فنى روز ــتفاده از دان ــراى اس ــن برنامه ب ــارت گفت: اي معدن و تج
ــت تا دانش فنى را همراه نيروى متخصص به  سرمايه گذاران خارجى اس

منظور آموزش نيروها وارد كشور كنند.
ــرمايه گذاران مى تواند در آينده نه چندان دور  وى اضافه كرد: حضور س

باعث رشد و فعاليت بهينه در بخش معدن شود.
ايروانى گفت: اينك 7500 واحد معدنى به همراه واحدهاى شن و ماسه كه 

از طرف دفتر استاندارى ها معرفى شده اند، در كشور فعال است.
وى ادامه داد: از اين ميزان با توجه شرايط كنونى و ركود صنعت ساختمان 

در كشور نزديك به 2500 واحد غيرفعالند.
ــرايط  ايروانى بيان كرد: واحدهاى نيمه فعال با ظرفيت موجود به دليل ش
ــه فعال كار  ــتند و به صورت نيم ــت كامل نيس ــه انجام فعالي بازار قادر ب

مى كنند.
ــده اند  وى گفت: اگر عامل هايى كه به تعطيلى واحدهاى معدنى منجر ش

برطرف شود، اين واحدها دوباره آغاز به كار خواهند كرد.
ــاى در اولويت بخش معدن  ــرد: صادرات يكى از برنامه ه ايروانى اضافه ك
وزارت صنعت است كه براى تقويت آن به دنبال برنامه ريزى هاى متناسب 

در اين بخشيم.
ــتلزم در نظر گرفتن يك سرى عامل ها مانند  ايروانى افزود: صادرات مس
ــت تا حضورمان با  قابل رقابت بودن محصول با كاالى همانند خارجى اس

شناسايى بازار مرتبط نتيجه داشته باشد.
ــده در بخش توليد معدنى را يكى از راه حل ها  وى كاهش قيمت تمام ش
ــمرد و گفت: همچنين بايد افزايش بهره ورى و ارتقاى  براى صادرات برش

كيفيت را ايجاد كنيم.
ــش دهنده همه  ــور پوش ايروانى اضافه كرد: صادرات كنونى معدنى كش
ــعه معدن ها و صادرات  توليدهاى اين بخش نيست. همچنين بحث توس
به فناورى و دانش فنى روز نيازمند است كه بايد از طريق ورود سرمايه گذار 

خارجى به وجود بيايد. 
مديركل نظارت و بهره بردارى معادن وزارت صنعت، معدن وتجارت اضافه 
كرد: در يك مقطع اكتشافات معدن در كشور ضعيف بود ولى به تازگى با 
تعيين پهنه هاى بزرگ در حد دو هزار تا سه هزار مترمربع اين روند تقويت 

شده است.
وى تصريح كرد: با اين روش ظرفيت هاى بخش معدن شناسايى و متناسب 

با ميزان نياز و صادرات فعال خواهد شد.
ــعه يافته و  ــنجى با كشورهاى توس ــور ما در همس ايروانى ادامه داد: كش
پيشرفته در زمينه اكتشاف عمقى ضعيف است ولى در اكتشافات سطحى 

شرايط خوبى داريم. 
وى تاكيد كرد نياز است اكتشاف عمقى ما از يك هزار تا دو هزار متر فراتر 
ــيم تا بتوانيم با  ــته باش رود و براى فعاليت واحدهاى غيرفعال برنامه داش
ــب توليد را افزايش دهيم و ثروت براى  فعاليت آنها و ايجاد اشتغال مناس

كشور ايجاد كنيم.

دعوت سرمايه گذاران خارجى، 
از برنامه هاى پساتحريم بخش معدن است

ــت: تغيير در قيمت نفت به توافق ايران و عربستان بر سر  رويترز طى گزارشى نوش
ــتان همچنان به توليد باال ادامه دهد و ايران  ميزان توليد بستگى دارد و اگر عربس
توليدش را باال ببرد، يكپارچگى شكننده در درون اوپك به شكل غيرقابل ترميمى 
آسيب خواهد ديد.به گزارش  رويترز، تغيير بعدى در قيمت نفت احتماال به توافق 
ــتان مى گويد با  ــتگى داشته باشد. عربس ــتان بر سر ميزان توليد بس ايران و عربس
توليد كنندگان بزرگ دنيا براى حفظ ثبات بازار همكارى خواهد كرد. براى اينكه اين 
اقدام موثر باشد، عربستان بايد جا باز كند تا ايران بتواند نفت بيشترى به بازار مواجه 
با مازاد عرضه تزريق كند.در حالى كه قيمت نفت برنت به 45 دالر رسيده، بسيارى 
ــد. اما آنها ترجيح  ــا را به ثبات ترجيح مى دهن از توليد كنندگان افزايش قيمت ه
مى دهند بازار به ثبات برسد تا اينكه قيمت ها باز هم كاهش پيدا كند.اوپك به عنوان 
يك گروه، در حال حاضر باالتر از سقف تعيين شده 30 ميليون بشكه اى خود نفت 
ــوم عرضه جهانى است. افزايش عرضه نفت  توليد مى كند كه تقريبا معادل يك س
ايران موجب كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد، مگر اينكه توليد كنندگان عضو 
ــور جا باز كنند.دستيابى يك توافق نفتى  اوپك براى افزايش صادرات نفت اين كش
بين دو قدرت بزرگ رقيب در خاورميانه با توجه به تنش هاى سياسى ديرينه اين دو 
كشور بعيد به نظر مى رسد. عربستان حاضر نخواهد بود سهم خود از بازار نفت را به 
نفع ايران قربانى كند. اما اگر قدرت تاثيرگذارى اوپك از بين برود، به سود سعودى ها 
نخواهد بود. به عالوه، ايران گفته كه قيمت نفت هر چقدر هم پايين بيايد، بالفاصله 
بعد از تحريم ها نفت بيشترى صادر خواهد كرد.عوامل ژئوپلتيك به سرعت در حال 
تغيير است. اما منطق حكم مى كند كه توافقى به دست بيايد. عربستان و متحدان 
نزديكش در حوزه خليج فارس، مى توانند كاهش توليد داشته باشند تا ايران بتواند 
ــقف فعلى توليد اوپك، توليدش را افزايش دهد. اقدامات اينچنينى  در محدوده س
به كاهش دادن اعتراضات ديگر از سوى ساير اعضاى اوپك نظير ونزوئال نيز كمك 
ــى اوپك انجام داد.اگر  ــتراتژى فعل خواهد كرد. مى توان اين كار را بدون تغيير اس
ــتان همچنان به توليد باال ادامه دهد و ايران توليدش را باال ببرد، يكپارچگى  عربس

شكننده در درون اوپك به شكل غيرقابل ترميمى آسيب خواهد ديد.

ــپوتنيك نيوز طى گزارشى نوشت:  ــى اس پايگاه روس
ــك ابرقدرت  ــه ي ــدن ب ــل ش ــيل تبدي ــران پتانس اي
ــى  ــرمايه گذارى خارج ــه س ــا ب ــرژى را دارد ام ان
ــور  ــاد اين كش ــدون آن اقتص ــاز دارد و ب ــادى ني زي
ــت نخواهد ــود دس ــى خ ــيل واقع ــه پتانس ــز ب هرگ

 يافت.
ــاس تخمين  ــر اس ــپوتنيك نيوز، ب ــزارش  اس ــه گ ب
ــا 34 تريليون  ــران ب ــركت بى پى، اي ــان ش كارشناس
ــر گازى  ــزرگ ترين ذخاي ــب گاز، دارنده ب ــر مكع مت
ــت خام،  ــكه نف ــزار ميليون بش ــا157/8 ه جهان و ب
ــى اثبات  ــر نفت ــزرگ ترين ذخاي ــى از ب ــده يك دارن
ــى تهران در  ــت. در عين حال، تواناي ــده جهان اس ش
ــه دليل  ــى انرژى ب ــر بازارهاى جهان ــذارى ب تاثيرگ
تحريم هاى غرب به ميزان قابل توجهى محدود شده

 است.
ــرژى گفت، تهران  ــائل ان آلكس واتانكا، تحليلگر مس
ــدن به يك ابرقدرت انرژى را دارد،  پتانسيل تبديل ش
ــزان قابل توجهى به دليل  اما توانمندى هاى آن به مي

عدم سرمايه گذارى هاى خارجى محدود شده  است.
واتانكا افزود، تهران بايد از سهم فعلى خود از بازار دفاع 
كند و موقعيت هايى را كه در دوران تحريم ها از دست 

داده مجددا به دست بياورد.
ــركايش را  ــت ش ــت ايران فهرس  وى گفت، بهتر اس
اولويت بندى كند تا منافع سياسى و اقتصادى بيشترى 

كسب كند.
ــرمايه گذارى  اين تحليلگر گفت: «اقتصاد ايران به س
ــاد اين  ــدون آن اقتص ــاز دارد و ب ــادى ني خارجى زي
ــيل واقعى خود دست نخواهد ــور هرگز به پتانس كش

ــراى ورود  ــرايط را ب ــت. اول از همه ايران بايد ش  ياف
سرمايه فراهم كند.»

ــد،  ــك –هن ــاى نزدي ــه بازاره ــادرات گاز ب «ص
ــور  ــد اولويت اين كش ــراق- باي ــتان، تركيه، ع پاكس

باشد.»
ــتاد اقتصاد دانشگاه دفاع ملى روسيه  پل سوليوان، اس
ــذارى در بازار  ــكان افزايش تاثيرگ نيز گفت، ايران ام
انرژى جهان و تبديل شدن به يك رقيب عمده در بازار 

ال ان جى را دارد.
وى افزود، در عين حال رقابت در بازارهاى انرژى و به 
ــش خواهد يافت و ايران  خصوص بازار ال ان جى افزاي
بايد زمان و پول زيادى را صرف تبديل شدن به بخشى 

از اين رقابت كند.
ــران در ماه  ــركت ملى نفت اي على كاردور، رييس ش
ــى رود صادرات نفت  ــپتامبر اعالم كرد كه انتظار م س
ايران در اواخر ماه نوامبر يا دسامبر 500 هزار بشكه در 

روز افزايش يابد.
ــال 2011 تاكنون،   تحريم هاى غرب عليه ايران  از س
ــف كاهش داده ــه حدود نص ــور را ب صادرات اين كش

 است.

ــتقبال مردم از وام 25 ميليونى خودرو را  يك كارشناس مسايل اقتصادى دليل اس
ــت و گفت: به عالوه مردم همچنان معتقد به  فقدان سرمايه و پس انداز كافى دانس
جهش در نرخ تورم هستند و از اين لحاظ خودرو با تسهيالت 16 درصدى را مناسب 

قلمداد مى كنند.
ــن طباطبايى مزدآبادى، در تحليل فروش 110 هزار خودروى داخلى  سيد محس
ــته خروج از ركود 2 انتظار نمى رفت با توجه  طى 6 روز گفت: در ابتداى تدوين بس
ــكيل كمپين نخريدن خودرو، اين تعداد از توليدات ايران خودرو و سايپا به  به تش

فروش برسد.
ــاله را بايد در فقدان سرمايه و پس انداز  وى با اشاره به اينكه يكى از داليل اين مس
ــد: طبق آمارها در سال گذشته هر  كافى خانوارهاى ايرانى قلمداد كنيم، يادآور ش
ــت و خانواده هاى  ــته اس ــهرى در ماه تنها 53 هزار تومان پس انداز داش خانوار ش

روستايى نيز در ماه كمتر از 50 تومان پس انداز داشته اند.
ــهرى ايران با بيان اينكه فقدان سرمايه و پس انداز در  دبير انجمن علمى اقتصاد ش
ــده تا خودرو با وام 16 درصد يك گزينه مطلوب  ميان خانواده هاى ايرانى باعث ش
ــاله مهم نيز توجه داشته باشيم كه از  ــود، ادامه داد: البته بايد به اين مس قلمداد ش
ــژه خودرو در ميان  ــى اقتصادى نياز به خريد كاالى با دوام به وي منظر روانشناس
ــع كافى در اين جهت  ــط و ضعيف جامعه افزايش يافته اما مناب خانوارهاى متوس
ــت هاى  ــخنان خود بى اعتمادى به سياس وجود ندارد.وى در بخش ديگرى از س
بانك مركزى و عدم اطمينان به پيش بينى هاى مربوط به كاهش نرخ تورم نيز اشاره 
ــد افكار عمومى همچنان معتقد به جهش در نرخ تورم  كرد و گفت: به نظر مى رس
هستند و از اين لحاظ خودرو با تسهيالت 16 درصدى را مناسب قلمداد مى كنند.

ــهرت و اعتبار مقام پولى در اجراى سياست هاى اقتصادى  طباطبايى به مساله ش
اشاره كرد و ادامه داد: متاسفانه عدم استقالل بانك مركزى و فشارهاى وارده به اين 
نهاد از سوى اكثر دولت ها سبب شده است تا از سوى كارگزاران اعتماد چندانى به 

اهداف پيش بينى شده از سوى اين نهاد وجود نداشته باشد.

رويترز گزارش داد ؛
آينده اوپك در گرو توافق نفتى 

ايـران و عربستـان

ايـــــران
 ابرقدرت انرژى مى شود

 به شرط جذب سرمايه  خارجى

كارشناس مسايل اقتصادى ؛
استقبال مردم از وام 25 ميليونى خودرو 

به دليل نداشتن پس انداز بود

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى:

5كشـور به دنبـال فـروش هواپيمـا به ايـران

ــون مترمكعبى  ــش 100 ميلي ــا افزاي ــه ب ــان اينك ــر نفت با بي ــاون وزي مع
ــبقت از قطر  ــاده س ــارى ايران آم ــال ج ــى در س ــد گاز از پارس جنوب تولي
ــارس جنوبى آغاز ــد پ ــال توليد گاز از 7 فاز جدي ــت، گفت: امس ــده اس ش

 مى  شود.
ــاى جديد افزايش  ــريح برنامه ه ركن الدين جوادى در گفتگو با مهر در تش
ظرفيت توليد گاز ايران از ميدان مشترك پارس جنوبى، گفت: تا پيش از پايان 
سال جارى طرح توسعه فاز 15، 16 و 17 پارس جنوبى به طور رسمى افتتاح 

خواهد شد.
ــاز 15 و 16 پارس جنوبى  ــش توليد گاز ف ــاره به افزاي معاون وزير نفت با اش
ــر اين،  ــرد: عالوه ب ــح ك ــب در روز، تصري ــون مترمكع ــقف 50 ميلي ــا س ت

ــعه فاز 19، 20 و 21 اين  ــال توليد گاز از طرح توس پيش بينى مى شود امس
ميدان مشترك گازى آغاز شود.

ــط  ــركت ملى نفت ايران با بيان اينكه هم اكنون به طور متوس مديرعامل ش
روزانه 10 ميليون مترمكعب گاز از چاه هاى دريايى فاز 16 و 17 پارس جنوبى 
برداشت و پس از فرآورش در پااليشگاه ساحلى به شبكه خطوط لوله تحويل 
ــترك تا چند روز  ــود، بيان كرد: ظرفيت توليد گاز از اين فاز مش داده مى ش
ــقف 50 ميليون متر مكعب  آينده به 15 ميليون مترمكعب و در نهايت تا س
ــد. اين عضو هيات مديره  ــترك توليد خواهد ش گاز طبيعى از اين پروژه مش
شركت ملى نفت با يادآورى اينكه در سال جارى همچون سال گذشته حدود 
100 ميليون مترمكعى به ظرفيت توليد روزانه گاز ايران افزوده خواهد شد، 

ــت: بخش عمده اى از اين افزايش توليد از محل راه اندازى فازهاى  اظهار داش
جديد پارس جنوبى محقق خواهد شد. اين مقام مسوول با بيان اينكه در كنار 
ــال با  ــت توليد روزانه ميعانات گازى ايران هم امس افزايش توليد گاز، ظرفي
افزايش قابل توجهى همراه خواهد شد، اظهارداشت: به ازاى هر فاز استاندارد 
ــكه در روز  ــيرين و حدود 37 هزار بش ــون متر مكعب گاز ش حدود 25 ميلي

ميعانات گازى توليد خواهد شد.
جوادى با اشاره به توليد حدود 500 هزار تن گاز مايع و 500 هزار تن اتان با راه 
اندازى هر فاز استاندارد در پارس جنوبى، افزود: بر اين اساس با بهره بردارى 
از طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبى ساالنه بيش از يك ميليون تن گاز 
مايع و يك ميليون تن اتان به منظور تامين خوراك صنايع پتروشيمى توليد 

و عرضه خواهد شد.
معاون وزير نفت از توليد روزانه 300 تا 400 تن گوگرد به ازاى هر فاز پارس 
ــود تا پايان فعاليت دولت يازدهم،  جنوبى خبر داد و گفت: پيش بينى مى ش
توسعه تمامى فازهاى پارس جنوبى به استثناى فاز 14 اين ميدان مشترك 

تكميل شود.
ــركت ملى نفت با يادآورى اينكه توليد كنونى از فازهاى پارس  مدير عامل ش

جنوبى معادل 500 ميليون متر مكعب گاز ترش، 8 ميليون تن اتان، 8 ميليون 
ــيمى مصرف مى شود، تاكيد كرد:  تن LPG بوده است كه بخشى در پتروش
در پايان توسعه پارس جنوبى بيش از 10 ميليون تن اتان و 10 ميليون تن گاز 

مايع از اين ميدان مشترك توليد و عرضه خواهد شد.
ــت يازدهم  ــت دول ــان فعالي ــا تا پاي ــر كه آي ــش مه ــخ به پرس وى در پاس
ــو  ــرى جل ــريك قط ــى از ش ــارس جنوب ــد گاز پ ــعه و تولي ــران در توس اي
ــعه اين  ــراى توس ــازى كه ب ــاس 28 ف ــح داد: براس ــاد؟ توضي ــد افت خواه
ــت و  ــاز 19 كه دو فازى اس ــاب ف ــده (با احتس ــترك تعريف ش ميدان مش
ــا 730 ميليون  ــدود 720 ت ــت ح ــت) در نهاي ــازى اس ــه ف ــاز 12 كه س ف
ــم ــد خواهي ــيرين تولي ــى گاز ش ــارس جنوب ــب در روز در پ ــر مكع مت

 كرد.
ــد گاز ايران از قطر در  ــه قطعا با اين ميزان تولي جوادى در پايان با بيان اينك
برداشت و پااليش روزانه گاز از قطر جلو مى افتد، خاطرنشان كرد: بخشى از 
گاز توليدى به منظور تامين نيازهاى داخلى و بخش قابل توجهى از مسير خط 
لوله و يا طرح هاى LNG به بازارهاى منطقه اى و فرا منطقه اى صادر خواهد

 شد.

معاون زنگنه خبر داد:

ايران آماده سبقت از قطر در پارس جنوبى
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عكس روز   (رتيل)

دريچه

يونيسف هشدار داد:

تهديد690 ميليون كودك باتغييرات آب و هوايى

خبر

ــورهاى عضو مجمع  ــران دولت ها و كش سومين اجالس س
كشورهاى صادركننده گاز (GECF) با انتشار بيانيه اى به كار 
خود پايان داد. متن اين بيانيه كه توسط محمد حسين عادلى 
دبير كل مجمع كشورهاى صادركننده گاز قرائت شد ، به شرح 
زير است: ما سران دولت ها و كشورهاى عضو مجمع كشورهاى 
صادركننده گاز (GECF) بر مبناى همبستگى و همكارى در 
تاريخ 23 نوامبر 2015 به منظور شركت در سومين اجالس 
ــورهاى عضو مجمع به دعوت جناب آقاى دكتر  ــران كش س
روحانى، رييس جمهور اسالمى ايران در تهران گرد هم آمديم 

و موارد ذيل را مورد عنايت قرار داديم:
* تأكيد مجدد بر حقوق حاكميتى مطلقه و دائمى كشورهاى 
عضو مجمع بر ذخاير گاز طبيعى  شان و پايبندى به اصول و 

اهداف اساسنامه مجمع.
* تصديق مجدد مفاد بيانيه هاى اجالس هاى اول و دوم سران 
كشورهاى عضو مجمع كه به ترتيب در تاريخ هاى 15 نوامبر 

2011 و 1 ژوئيه 2013 در دوحه و مسكو برگزار شد.
ــوان  ــه عن ــو ب ــورهاى عض ــاى كش ــى از توانايى ه * آگاه
صادركنندگان قابل اتكاى گاز طبيعى در زمينه برنامه ريزى و 
مديريت مؤثر فرآيند توسعه منابع گاز طبيعى و مشاركت در 

ارتقاى امنيت عرضه گاز طبيعى .
ــازار مالى در تأمين  ــرژى گاز و ثبات ب * اذعان به اهميت ان

سرمايه گذارى كافى در پروژه هاى جارى و آتى گاز طبيعى .
* تأكيد بر اهميت همكارى و هماهنگى بين كشورهاى عضو 
مجمع از طريق تبادل اطالعات در زمينه صنعت گاز و استفاده 
مشترك از بهترين روش هاى كارى و اقدامات مشترك در راه 

ارتقاى استفاده از گاز طبيعى در كل دنيا .
ــوان منبع پاك و فراوان  * تأكيد بر مزاياى گاز طبيعى به عن

انرژى و امكان مشاركت بالقوه آن در توسعه پايدار جهانى .
ــه و معقول  ــدن ارزش منصفان ــر اهميت قايل ش * تأكيد ب

ــى از  ــه چا لش هاى ناش ــى با توجه ب ــراى منابع گاز طبيع ب
ــت  ــى و نگرانى هاى زيس نااطمينانى هاى اقتصادى و سياس

محيطى .
ــى از  * اذعان به اينكه تقاضاى فزاينده براى گاز طبيعى ناش
ــد اقتصادى و مالحظات زيست محيطى  رشد جمعيت، رش
عنايت بيشتر نسبت به امنيت تقاضا و عرضه و هم چنين اعمال 
ــاز و كارهاى بازار شفاف  ساز و كارهاى با ثبات قابل اتكا و س
عارى از محدوديت هاى ناشى از مقاصد سياسى و تصميمات 

يك جانبه و دخالت ها را طلب مى كند.
ــوارد ذيل اعالم  ــود را براى تحقق م در ضمن عزم جمعى خ

مى داريم:
ــو مجمع  ــورهاى عض ــترك كش ــت از منافع مش 1- حماي
ــت ها و  ــده گاز از طريق اجراى سياس ــورهاى صادركنن كش
استراتژى هاى هماهنگ در سطح بين المللى به منظور ارتقاى 

منافع اجتماعى و اقتصادى حاصل از منابع گاز طبيعى شان .
ــوان پاك ترين  ــرف گاز طبيعى به عن 2- ارتقاى ميزان مص
ــى دارد با  ــى در تركيب انرژى جهان ــوخت كه نقش حيات س
هدف نيل به اهداف توسعه پايدار براى منبع انرژى پاك، قابل 
ــت توسط دبيركل به  اتكا و كارآمدى انرژى. اين پيام قرار اس
اجالس كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد موسوم به 

«كاپ21» منتقل شود.
3- ارتقاى سطح تالش ها براى سرمايه گذارى مشترك ميان 
كشورهاى عضو با هدف تأمين كارآمد و قابل اتكاى عرضه گاز 

به بازارهاى جهانى .
ــن قراردادهاى بلندمدت عرضه گاز  4- تأكيد بر نقش بنيادي
در تأمين مالى پروژه هاى عظيم گازى در كل زنجيره عرضه و 
توسعه چارچوب هاى قراردادى ضمن لحاظ كردن تالش هاى 
گسترده، سرمايه گذارى ها، تعهدات و مخاطرات تقبل شده 

توسط كشورهاى عضو .

ــدگان گاز  ــازنده با واردكنن ــاى باز و س 5- ارتقاى گفتگوه
طبيعى از طريق سازمان ها و مجامع بين المللى و منطقه اى 
انرژى در زمينه موضوعاتى همچون تقاضا براى گاز طبيعى و 
توسعه زيرساخت هاى الزم فرامرزى با هدف تسهيم مساوى 
مخاطرات بين عرضه كنندگان و مصرف كنندگان گاز طبيعى 
از طريق اجراى سياست هاى غيرتبعيض آميز و قابل پيش بينى 
ــت محيطى ضمن  در زمينه هاى مالى، تجارى، انرژى و زيس

احترام به چارچوب هاى ملى حقوقى و خط مشى كشورها
6- ارتقا و تقويت همكارى، هماهنگى و تبادل ديدگاه ها ميان 
كشورهاى عضو و تمامى فعاالن صنعت گاز در راه رسيدن به 
ــه تحقيقات گاز  اهداف مجمع به ويژه از طريق ايجاد مؤسس
مجمع.  يادآورى مى شود كه اين مؤسسه تحقيقات گاز قرار 
است در الجزاير بر پا شود و همچنين همكارى در زمينه هاى 
فناورى، پشتيبانى، مديريت و توسعه منابع انسانى به منظور 
ــال فناورى و بهترين روش هاى  ارتقاى كارآيى، نوآورى، انتق

كارى بين المللى.
7- اذعان به ضرورت اتخاذ روش مبتنى بر تسهيم مخاطرات 
در مقوله تعيين قيمت و ساز و كار قيمت گذارى گاز طبيعى 
ــام و فرآورده هاى آن در قراردادهاى  مبتنى بر قيمت نفت خ
بلندمدت عرضه گاز به منظور تضمين سرمايه گذارى به موقع 
در زنجيره گاز و اذعان به ضرورت دستيابى به قيمت منصفانه 
ــع تجديدناپذير و  ــى به عنوان منب و معقول براى گاز طبيع
همچنين مزاياى آن از نقطه نظر موضوعات كارآيى انرژى و 

مسايل زيست محيطى .
8- ابراز نگرانى عميق از اعمال فرا سرزمينى قوانين و مقررات 
و اعتراض نسبت به تحريم هاى اقتصادى يك جانبه در تجارت 
ــورهاى عضو مجمع كه مورد تأييد نهادهاى  گاز و عليه كش

سازمان هاى ملل نمى باشد.
9- تقويت نقش مجمع كشورهاى صادركننده گاز به عنوان 
ــورهاى عضو در  ــترى براى تعريف و پيشبرد جايگاه كش بس
ــى در صحنه بين المللى  ارتباط با چالش هايى كه گاز طبيع

انرژى با آنها روبه رو است.
10- ترغيب مجمع كشورهاى صادركننده گاز به ترتيب دادن 
ــورهاى  ــورهاى عضو، كش گفتگوهاى جديد و مؤثر بين كش
ــور ارتقاى  ــى به منظ ــران گاز طبيع ــده و بازيگ مصرف كنن
شفافيت و ثبات بازار و تسهيل انتقال فناورى براى بهره مندى 

كشورهاى عضو .
سران كشورها و دولت هاى مجمع كشورهاى صادركننده گاز 
ــن روحانى،  مراتب قدردانى خود را از جناب آقاى دكتر حس
ــان در  ــالمى ايران براى رهبرى عالى ايش رييس جمهور اس
ــت و ملت  ــران مجمع و هم چنين دول ــومين اجالس س س
جمهورى اسالمى ايران به واسطه ميهمان نوازى گرم ايشان 

ابراز مى دارند.

ــش مصرف  ــد كه كاه ــد دارن ــت تاكي ــط زيس ــان محي كارشناس
ــتيابى به اهداف مدنظر اقليمى ضرورى و حياتى  ــت براى دس گوش

است.
تغيير جهانى و روى آوردن به رژيم غذايى سالم تر كه مصرف گوشت 
در آن به حداقل مى رسد در از بين بردن شكاف موجود در برنامه هاى 
ــرى از تغييرات اقليمى  ــار گازهاى گلخانه اى و جلوگي كاهش انتش

خطرناك موثر و سودمند است.
ــس محدود كردن  ــس تغييرات اقليمى در پاري هدف اصلى كنفران
ــانتى گراد در پايان قرن حاضر  افزايش دماى جهانى تا دو درجه س
ــان بر اين باورند كه دولت هاى جهان بايد اقدامات  است. كارشناس

بيشترى براى رسيدن به اين هدف انجام دهند.
ــار گازهاى گلخانه اى  بخش دامپرورى در 15 درصد از ميزان انتش
ــراى مصرف  ــديد ب ــد تقاضاى ش ــش دارد كه ضرورت دارد رش نق
گوشت دام كنترل شود چون در غير اين صورت ميزان انتشار گازهاى 
گلخانه اى ناشى از اين بخش به نقطه اى مى رسد كه تغييرات جوى 

خطرناك غيرقابل پيشگيرى خواهد بود.
كارشناسان همچنين اظهار داشتند: مصرف گوشت به سطح افراطى 
ــان مى دهد با  ــورهاى غربى رسيده و آمارها نش ــيارى از كش در بس
افزايش طبقات متوسط گوشت خوار در كشورهاى در حال توسعه، 
ــش 76 درصدى پيدا  ــال 2050 افزاي ــت جهانى تا س مصرف گوش

مى كند.
ــت: كاهش  ــن مطالعه گف ــد اي ــنده ارش ــلى»، نويس ــورا ولس «الئ
ــالمت و آب و هوا سودمند است. همان طور  مصرف گوشت براى س
ــريع و ارزان براى  كه دولت ها در كنفرانس پاريس به دنبال روش س
كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى هستند بايد تغيير در رژيم غذايى 

را در اولويت قرار دهند.

ضرورت كاهش مصرف گوشت 
براى مقابله با تغييرات جوى

 مديركل حفاظت محيط  زيست استان اصفهان با انتقاد از وجود تعداد زيادى 
ــهر اصفهان، گفت: در حال حاضر شرايط  ــطح كالن ش خودرو فرسوده در س
ــت كه وضعيت براى تجمع  ــهر اصفهان به گونه اى اس منطقه اى در كالن ش
آالينده ها مهيا است و طبق پيش بينى هواشناسى اين وضعيت تا پايان هفته 
جارى نيز ادامه پيدا خواهد كرد. وى با بيان اينكه محيط زيست براى چنين 
ــرايطى آمادگى دارد و پيش بينى هاى الزم نيز انجام  شده است، افزود: اگر  ش
ــكل پيش برود دستورات  روند آاليندگى در كالن شهر اصفهان به همين ش
ــت، معدن و تجارت  ــازمان صنع الزم براى تعطيلى واحدهاى صنعتى به س

اعالم خواهد شد.
ــواى اصفهان در  ــاره به اينكه در حال حاضر وضعيت كيفى ه ظهرابى با اش
شرايط ناسالم براى گروه هاى حساس است، تصريح كرد: اگر وضعيت آلودگى 
به شرايط بسيار ناسالم نزديك شود قطعا برنامه هاى كنترلى وارد فاز اجرايى 
ــد كه طبق آن از تردد خودروهاى دود زا جلوگيرى به عمل خواهد  خواهد ش
آمد و صنايع بيشترى وارد فاز تعطيلى خواهند شد. ظهرابى با انتقاد از وجود 
تعداد زيادى خودرو فرسوده در سطح كالن شهر اصفهان، گفت: در حال حاضر 
116 هزار خودرو فرسوده سبك و 17 هزار 500 خودرو فرسوده سنگين در 
اصفهان تردد مى كنند كه بيش از 50 درصد از اين ميزان در همان مرحله اول 

تست معاينه فنى رد شده اند، اما متأسفانه همچنان در شهر تردد مى كنند.
ــاره كرد و افزود:  ــهرى اصفهان اش وى به كارگاه هاى آالينده در محدوده ش
سازمان صنعت، معدن و تجارت طى بخشنامه اى 14 رسته آالينده را مكلف 
ــازمان  ــهرى اصفهان بايد حتما مجوز س كرد كه براى حضور در محدوده ش

محيط زيست را داشته باشند. 
ــته بدون مجوز سازمان  وى اضافه كرد: براى انتقال كارگاه هايى كه در گذش
ــده اند نيز توسط شهردارى برنامه ريزى شده  محيط زيست در شهر مستقر ش
است و طبق اليحه اى كه شهردارى به شورا براى تصويب ارائه كرده كارگاه هاى 
طالسازى، موزاييك سازى، ريخته گرى، مصالح ساختمانى و قطعات بتنى و.... 

بايد به خارج از شهر منتقل شوند.

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان :

تـردد بيـش از 133 هـزار خـودرو 
فرسوده در اصفهان

خبر

تاكيد بيانيه سران اوپك گازى 
براى رفع نگرانى هاى زيست محيطى

صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) در گزارشى درباره تغييرات آب و هوا و پيامدهاى آن براى 
كودكان، تغييرات آب و هوايى را تهديد جدى براى 690 ميليون كودك اعالم كرد.

دو هفته قبل از كنفرانس تغيير آب و هوا در پاريس، يونيسف گزارشى را با عنوان « مگر اين كه 
اكنون اقدام كنيم» در مورد خطر حاصل از تغييرات آب و هوايى بر كودكان منتشر كرد.

ــان مى دهد حدود 530 ميليون كودك در مناطق سيل خيز زندگى مى كنند  اين گزارش نش
كه اكثر آنان ساكنين آسيا هستند. بيش از 300 ميليون از اين كودكان در كشورهايى زندگى 

مى كنند كه بيش از نيمى از جمعيت آن فقير هستند. 
بر اين اساس، در نقاط ديگر جهان نيز حدود 160 ميليون كودك به مناطقى تعلق دارند كه از 

خشكسالى شديد رنج مى برند و بيش از نيمى از اين تعداد، ساكنين آفريقا هستند.
حدود 115 ميليون كودك در مناطقى زندگى مى كنند كه در معرض طوفان هاى گرمسيرى 

قرار دارند.
براساس اين گزارش، هم اكنون چندين كشور برنامه هاى ملى خود را در زمينه كنترل افزايش 
ــانتى گراد ارائه كرده اند. اين محدوديت براى جلوگيرى از  گرماى جهانى تا سقف دو درجه س
عواقب ناشى از فعاليت هاى كنترل نشده عامل گرمايش جهانى درنظر گرفته شده است. با اين 
حال كارشناسان هراس دارند كه برنامه هاى ملى ارائه شده به منظور بحث در كنفرانس تغيير 

آب و هوا در پاريس، براى نيل به اين هدف كافى نباشد.
ــف، « ما مى دانيم اقدامات ضرورى براى جلوگيرى از  به گفته آنتونى ليك مدير اجرايى يونيس
آسيب ناشى از تغييرات آب و هوايى ممكن است تحميلى باشد؛ ولى دست روى دست گذاشتن 

برخالف وجدان انسانى است». 
پيش بينى علمى گزارش يونيسف نشان مى دهد در صورت تشديد برنامه هاى كنترل تغييرات 
ــد، افزايش مى يابد. اين  ــمار كودكانى كه از تغييرات آب و هوايى مصون مى مانن آب و هوا، ش
ــر جهان ــفر تاكيد دارد. كودكان سراس ــيد كربن موجود در اتمس گزارش بر توجه به دى اكس

ــده قرار دارند و آژانس تاكيد دارد كه بايد كودكان را در   تحت تاثير دى اكسيد كربن منتشر ش
سراسر جهان براى مبارزه با چنين آسيبى تقويت كرد.

ــهال و ماالريا نيز به طور ــيوع بيمارى هايى مانند اس ــرايط آب و هوايى از طريق ش وخامت ش
 غير مستقيم بر كودكان تاثير مى گذارد. افزايش نرخ سوء تغذيه در شرايط آب و هوايى سخت 
نيز موجب آسيب زيادى مى شود. محروميت از آب آشاميدنى سالم و بهداشتى كافى هم مزيد 

بر علت است. 
نيكالس ريس، يكى از كارشناسان سياست گذارى يونسف و از نويسندگان اين گزارش مى گويد: 
« بار آسيب هاى ناشى از تغييرات آب و هوايى به دوش كودكان است، در حالى كه در وضعيت 

كنونى نيز فشار زيادى را متحمل مى شوند».
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ــم تحليف  ــتان كل كشور در مراس ــى دادس ــالم رئيس حجت االس
كارآموزان قضايى تهران، قم و كرمانشاه گفت: صدور احكام عادالنه 
سبب آرامش در جامعه مى شود و بطور كلى امنيت اجتماعى در گرو 

صدور آراء متقن و عادالنه است.
ــى در اين مراسم گفت: از شروط   حجت االسالم والمسلمين رئيس

اصلى قضاوت علم و عدالت است.
ــور افزود: در خصوص علم و دانش قضايى، قاضى  دادستان كل كش
بايد مجتهد باشد و اگر قاضى مجتهد به اندازه نياز در جامعه وجود 
ــائل قضايى باشند استفاده  نداشت بايد از كسانى كه مسلط به مس

كرد.
وى گفت: در شرط عدالت هيچ استثنايى وجود ندارد و هيچ فقيهى 

از شرط عدالت عدول نكرده است.
دادستان كل كشور در ادامه علم افزايى و تسلط به علم روز قضايى را 
از ديگر موارد ضرورى برشمرد و گفت: فلسفه هيئت مميزى همين 
ــنواره رأى هم بررسى و  ــى آراء قضات و فلسفه جش موضوع و بررس

تشويق آراء فاخر است.
ــى در ادامه كار قضاوت را به نوعى  حجت االسالم والمسلمين رئيس
ــت و افزود: در صدور آراء بايد توجه  ــى اجراى قانون دانس مهندس
ــخصى هم مورد  ــالق و دورى از حب و بغض ش به خدا، عدالت، اخ

توجه قرار گيرد.
ــم و رأى قاضى، توقعى  ــع از قل ــان كرد: توق وى در ادامه خاطرنش
ــت زيرا جايگاه  ــدل اميرالمؤمنين على (ع) اس ــت كه از قلم و ع اس

قاضى رفيع، حساس و ممتاز است و جايگاه انبيا و اوليا الهى است.
ــور مالك اجراى عدالت را عالوه بر رعايت قانون،  دادستان كل كش

رعايت فضيلت اخالقى نيز دانست.
رييسى خطاب به قضات تازه تحليف گفت: بدانيد آراء متقن قضايى 
شما تأثير بسزايى در حفظ امنيت و آرامش اجتماعى دارد به طوريكه 
ــانات اجتماعى را از ــيارى از اضطراب و نوس آراء صحيح قضايى بس

 بين مى برد و سبب آرامش مى شود.
ــور با بيان اينكه تحليف مراسم تشريفاتى نيست  دادستان كل كش
ــاق با خدا،  ــت براى ميث ــايى اس ــم حقيقت و انش گفت: اين مراس
كه از خداوند متعال بخواهيم ما را آنى و لحظه اى به خود و ديگران 

وانگذارد. 
ــيدتوحيد عاملى، مديركل امور  ــالم س ــم حجت االس در اين مراس
آموزشى قوه قضاييه نيز گفت: از تعداد  99 نفر از كارآموزان تهران، 
قم و كرمانشاه 30 نفر از داوطلبان حوزوى، 27 نفر فارغ التحصيالن 

ارشد و دكترى و 42 نفر داراى مدرك كارشناسى بوده اند.
ــزار و 100  ــال 94 قريب به يك ه ــن گفت: تا پايان س وى همچني
كارآموز قضايى فارغ التحصيل مى شوند و كار قضايى خود را شروع 

مى كنند.

دادستان كل كشور:

آراء متقن و عادالنه قضايى سبب 
ــر آزارى گزارش شده است. امنيت اجتماعى مى شود سال گذشته هشت هزار همس

ــونت والدين به فرزندان  همچنين سه هزار و 70مورد خش
ــده كه بيشتر آن ها  ــتى اعالم ش باالى 18 سال به بهزيس
دختر بوده اند.» رييس مركز فوريت هاى اجتماعى سازمان 
ــوهرها بيشترين  ــتى با ارائه اين آمار مى گويد: «ش بهزيس
ــد.» او اين را بر مبناى آمار  جمعيت آزار دهنده زنان بوده ان
و اطالعات ثبت شده در بهزيستى مى داند و اضافه مى كند: 
«ممكن است درواقعيت آزار والدين بيشتر از آزار همسران 

باشد.»
ــونت عليه زنان، قشر، طبقه،  به گزارش سالمت نيوز، خش
ــغل برنمى تابد؛ شبحى كه همه جا  سن، شهر و كشور و ش
درحال پرواز است و البته كه همه اين آزارها ثبت نمى شوند 
ــتى  ــازمان بهزيس ــى ازجمله س ــچ مرجع و به گوش هي
نمى رسند. براى مثال سارا يك دندان پزشك است و شايد 
گمان كنيد داشتن يك مطب در مناطق شمالى شهر او را 
ــتهزا، تحقير و آزار فيزيكى دور مى كند، اما او  از متلك، اس
روايتى دارد از آخرين بيمارش كه آخر يك شب دستش را 

گرفته و قصد آزارش را داشته است. 
66درصد از زنان متاهل همسرآزارى را تجربه كردند

ــز فوريت هاى  ــس مرك ــدبيگى، ريي ــين اس به گفته حس
ــك طرح  ــاس ي ــتى «بر اس ــازمان بهزيس ــى س اجتماع
ــت  ــال 83 در وزارت بهداش ــونت خانگى، كه س ملى خش
ــان ميزانى  ــد، 3/66  درصد از زن ــام ش ــتان انج در 28اس
ــترك گزارش  ــى مش ــداى زندگ ــرآزارى را از ابت از همس
ــال 82، 53 درصد از زنان  داده اند. اين در حالى است كه س

همسرآزارى را گزارش كرده  بودند.»
ــان متاهل 15 تا  ــال 85، 36 درصد از زن ــه او در س به گفت
64 ساله تهرانى كه به درمانگاه زنان و زايمان مراجعه كرده 
ــونت خانگى را تجربه كرده اند. اسدبيگى ادامه   بودند خش
ــخ دهنده هاى آن پيمايش،  ــد از پاس ــد: «30 درص مى ده
ــونت روانى و 10درصد  خشونت جسمانى، 30درصد خش

خشونت جنسى را تجربه كرده  بودند.»
ــى شامل رابطه  ــتى، خشونت جنس بنابر مطالعات بهزيس
ــه زن و در  ــوى مرد ب ــارى ازس ــى نامتعارف و اجب جنس
ــى شامل ــازمان ملل آزار جنس ــماره19 س توصيه نامه ش
 «هر نوع رفتار ناخواسته با ماهيت جنسى، آزارهاى كالمى 
ــان دادن پورنوگرافى و درخواست جنسى چه  جنسى، نش

به شكل كالمى و چه فيزيكى مى شود.»
اسدبيگى با تعريف خشونت ادامه مى دهد: «خشونت شامل 
تهديد، اقدام به استفاده عمدى از نيروى فيزيكى و قدرت 
عليه خود يا ديگرى است كه موجب بروز آسيب جسمانى، 
ــد يا انواع محروميت هاى  ــيب روانى، ضعف رش مرگ، آس

ديگر مى شود. خشونت خانگى بين افراد خانواده و شركاى 
زندگى و اغلب در منزل رخ مى دهد.»

ــونت فيزيكى، مشت و  ــايع ترين خش بنابراين تحقيق، ش
ــيلى بوده كه 91 درصد از زنان آن را تجربه كرده  لگد و س
ــونت  ــد از زن ها هم با هل دادن مورد خش  بودند. 80 درص

قرار گرفته اند. 
ــازمان  ــاى اجتماعى س ــز فوريت ه ــه رييس مرك به گفت
بهزيستى، بيشترين ميزان خشونت كالمى، تحقير و ناسزا 
بوده كه ازسوى 93درصد زنان تجربه شده است. همچنين 

83 درصد از زنان تهديد و ارعاب را تجربه كرده اند. 
ــان داده كه آن سال، 34 درصد از  اين تحقيق همچنين نش

افردى كه پاسخ داده  بودند اضطراب و افسردگى داشتند. 
ــتر آزار ها، روانى و شامل توهين،  اسدبيگى مى گويد بيش
تحقير و هتاكى بوده است. به گفته او، رقم آزارديدگان 5/3 
ــونت را تجربه نكرده  ــتر از افرادى است كه خش برابر بيش
ــردگى 7 زن يا  ــا از هر 9 زن دچار افس بودند.» به اين معن
ــونت هاى مختلف  درواقع نزديك به 80درصد قربانى خش

هستند. 
محروم كردن زن از تحصيل يا اشتغال، خشونت است

ــى را  ــمى، روانى، اقتصادى يا جنس ــونت هاى جس او خش
ــمرد و ادامه داد:  ــونت ها عليه زنان برش به عنوان انواع خش
ــرايط خاصى مرد اجازه كاركردن يا  «براى مثال اگر در ش

تحصيل را ندهد اين مصداق يك خشونت است.»
ــا ــرآزارى در دني ــيوع همس ــدبيگى، ش ــه اس ــه گفت ب

ــونت  ــت. «دامنه خش ــده اس  21 تا 40 درصد گزارش  ش
ــده  ــن 30 تا 80 درصد گزارش ش ــان در ايران بي عليه زن
ــال 1992 و 1993 گفته  شده هرسال بيش از   است. در س
يك ميليون زن و 150هزار مرد در آمريكا قربانى خشونت، 
دزدى، ارتباط جنسى اجبارى ازسوى همسر خود شده اند 
تاجايى كه در آمريكا هر 9ثانيه يك زن از همسرش كتك

 مى خورد. 
همچنين در انگليس از هر چهار زن، يك زن مورد خشونت 
ــت همسران  خانگى قرار مى گيرد و هر هفته دو زن به دس
خود به قتل مى رسند. همچنين40درصد از زنان شهرى و 
ــتايى در بنگالدش خشونت جنسى  42درصد از زنان روس

را تجربه كرده اند.» 
ــازمان  س ــى  اجتماع ــاى  فوريت ه ــز  مرك ــس  ريي
ــد: «در ايران  ــار مى افزاي ــن آم ــاره به اي ــتى با اش بهزيس
تحصيالت زير ديپلم شوهر با همسرآزارى همبستگى دارد. 
ــته اند كمتر  يعنى آن هايى كه تحصيالت باالى ديپلم داش

به آزار پرداخته اند.»
ــتى مى گويد: «يكى از  ــازمان بهزيس ــوول در س اين مس
ــراد ــارى اف ــودك آزارى، ازدواج اجب ــا در ك ــكالت م مش

ــنين كودكى و نوجوانى بدون   زير 18 سال است كه در س
ــوهر مى دهند. اين  تمايل كودك و نوجوان به اجبار او را ش

افراد به بهزيستى زنگ نمى زنند.
ــاوره هاى حضورى مطرح كنند اما اگر   ممكن است در مش
هم به مشاوره هاى تلفنى 1480 اطالع بدهند ما گزينه اى 

براى ثبت آن نداريم.» 
قانون صريحى براى مقابله با آزار زنان نيست

هدى عميد، وكيل پايه يك دادگسترى، درباره راهكارهاى 
قانونى مواجهه با آزار زنان توضيح مى دهد: «متأسفانه در 
ايران قانون صريحى دراين نوع آزارهاى جنسى وجود ندارد 
و ازسوى بسيارى از مردان اين  آزارها به راحتى در مألعام و 

بدون ترس از عقوبت آن انجام مى شود.
ــس در اماكن عمومى  ــاس ماده 619 نيز «هر ك  اما براس
ــود يا با الفاظ  يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بش
ــان توهين كند،  ــئون و حيثيت به آن و حركات مخالف ش
ــالق محكوم خواهد  به حبس از دو تا 6ماه و تا 74 ضربه ش
شد». او اضافه مى كند: «يكى از مصاديق بارز آزار جنسى، 
ــت اما متأسفانه دراين باره نيز  آزار در محيط هاى كارى اس
در قوانين ايران ماده مشخصى وجود ندارد و تنها با ارجاع 
ــت مجازات براى مجرم را  به قوانين عام مى توان درخواس

ارائه كرد.»

خبر
66 درصد زنان متاهل قربانى خشونت هستند؛

شيوع همسرآزارى در دنيا 21 تا 40 درصد گزارش  شده است
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دريچه

رييس انجمن مددكاران اجتماعى، فقر را يكى از عوامل اصلى بروز 
ــت و گفت: آثار فقر در سالمت روانى  ــيب هاى اجتماعى دانس آس
ــت و حتى عده اى از روى كنجكاوى،  ــهود اس اجتماعى جامعه مش

لذت جويى و تنوع طلبى درگير تن فروشى مى شوند.
ــاره به معضالت اجتماعى درون  ــوى چلك با اش ،سيد حسن موس
جامعه و به ويژه گسترش و زنانه شدن فقر در كشور اظهار كرد: يكى 
ــيب هاى اجتماعى است.  از پيامدهاى فقر در جامعه گسترش آس
ــت،  ــيب هاى اجتماعى هيچ كس مصون نيس طبيعتا در حوزه آس
گرچه بر اساس آمار، آسيب هاى اجتماعى بيشتر در مردان مشاهده 
مى شود اما به معناى اين نيست كه زنان از درگيرى با آسيب هاى 
اجتماعى مصون هستند بنابراين آمار آسيب هاى اجتماعى و تعداد 

مجرمان مرد در ايران بيشتر از زنان است.
ــت كه فقر فى النفسه آسيب زا است  وى افزود: البته بايد توجه داش
ــور از فقر رنج مى برند اما شرافتمدانه و  ــيارى از افراد در كش اما بس
ــالمى نيز  ــى در آموزه هاى دينى و اس با عزت زندگى مى كنند حت
ــود ايمان از در ديگر خارج مى شود  آمده كه اگر فقر از درى وارد ش
ــر حوزه زندگى  ــان دهنده آثار منفى فقر ب بنابراين اين حديث نش
ــيب هاى اجتماعى است و باعث  مردم است. فقر يكى از تبعات آس
مى شود كه فرد درگير قاچاق، نگهدارى، حمل و توزيع مواد مخدر

 شود.
ــد: گاهى فقر مى تواند  رييس انجمن مددكاران اجتماعى يادآور ش
ــت به  ــرد براى تامين معاش خود دس زمينه اى را فراهم كند كه ف
ــى بزند و حتى گاهى فقر مى تواند زمينه  ــى و تن فروش خودفروش
ــيب هاى اجتماعى را فراهم كند. بدون شك ما  سرقت و يا ساير آس
بايد بين فقر و آسيب هاى اجتماعى يك نگاه ويژه اى داشته باشيم 
ــالمت روانى اجتماعى جامعه ما خود را  زيرا آثار اين موضوع در س

نشان مى دهد.
موسوى چلك با اشاره به صحبت هاى اخير على ربيعى وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى مبنى بر اينكه تن فروشى زنان را تحت پوشش 
قرار داده ايم و براى آسيب ديدگان در اين حوزه برنامه هاى بسيارى 
ــتغال، آمار آن ها را بى سرو صدا به صفر  داريم تا با ارائه خدمات و اش
ــيب اجتماعى به منزله مطلق  ــانيم، گفت: به صفر رساندن آس برس
بودن اين مساله نيست بنابراين در فاز اول نيز نمى توانيم به كاهش 
آسيب هاى اجتماعى اميد چندانى داشته باشيم بنابراين بايد در گام 
اول بروز آسيب هاى اجتماعى در كشور را كنترل و مانع از رشد آمار 
آن شويم و در فاز بعدى نيز به سمت كاهش حركت كنيم، اما به صفر 

رساندن آسيب هاى اجتماعى به طور كلى امكانپذير نيست.
وى تاكيد كرد: افرادى كه به سمت تن فروشى گرايش دارند الزاما به 
اين معنى نيست كه تنها براى تامين مخارج و معاش خود به اين كار 
روى مى آوردند. عده اى از روى كنجكاوى، لذت جويى و تنوع طلبى 
درگير اين موضوع مى شوند اما فقر يك عامل كليدى است و تقويت 
نظام حمايت اجتماعى اصلى ترين مولفه اى است كه در اين زمينه 

اثرگذار است.

آثار فقر در سالمت روانى اجتماعى جامعه 
مشهود است

به صفر رساندن تن فروشى 
امكان پذير نيست

ــان مى دهد، 32 درصد از  ــوى مركز آمار نش نمودارهاى منتشر شده از س
ــنى 25 تا29 سال قرار داشتند  ــور در سال گذشته در گروه س بيكاران كش
ــب 28/9 و 39/2 درصد ــه ترتي ــردان و زنان ب ــزان در ميان م كه اين مي

 است.
نتايج نيروى كار براى سال 93 كه از سوى مركز آمار ايران انتشار يافته نشان 
مى دهد كه در مناطق شهرى، گروه سنى ياد شده با 33,4 درصد، بيشتر از 

ساير گروه هاى سنى در معرض بيكارى قرار دارند.
ــاله در مناطق  ــان مى دهد كه گروه سنى 20 تا 24 س همچنين نتايج نش
ــاير گروه ها در معرض بيكارى  ــور با 26/8درصد بيش از س روستايى كش

هستند.

همچنين نتايج اين بررسى نشان مى دهد كه نرخ بيكارى گروه سنى 20 تا 
ــت. نرخ بيكارى گروه سنى 25 تا 29 ساله  24 ساله برابر با 26/7 درصد اس
ــاله با 19/4 و 19/3 درصد در رده هاى بعدى قرار و همچنين 15تا 19 س

 دارند.
بيكارى 2برابرى زنان نسبت به مردان در سال گذشته

نرخ بيكارى سال گذشته معادل 10/6 درصد اعالم شده كه براى مردان 8/8 
و براى زنان 19/7 درصد است. اين آمار نشانه بيكارى بيش از دوبرابرى زنان 

نسبت به مردان است.
نرخ بيكارى زنان 20 تا 24ساله با 48/1 و زنان 25 تا 29 ساله با 37/7 درصد 
ــبت به مردان بيشتر است ــاير گروه هاى سنى و همچنين نس نسبت به س

 به طورى كه حدود نيمى از زنان جوان متقاضى كار در كشور جذب بازار كار 
نمى شوند به عبارتى بازار كار ايران زنانه نيست.

جمعيت بيكار و مدت بيكارى
همچنين نتايج اين آمارگيرى نشان مى دهد 37/3 درصد از بيكاران كشور 
ــت وجوى كارند. اين نسبت براى مردان ــت كه در جس 19 ماه و بيشتر اس
 32 درصد و براى زنان 49/6 درصد است. رقم ياد شده نشانه طوالنى بودن 

مدت بيكارى در كشور است.
ــكاران هفت ماه تا  ــه 21/1 درصد از بي ــان مى دهد ك آمارها همچنين نش
يك سال است كه بيكارند؛ اين نسبت براى مردان 19/9 و زنان 23/9درصد 

است.

چند درصد از بيكاران كشور زير 29 سال اند؟

بازنشر گسترده اخبار كذب، غير علمى و مضحكى مثل «وجود 
ــار در يك رسانه به  كوه درمانگر ايدز در ايران» كه پس از انتش
سرعت از دروازه بخشهايى همچون «نگاهى به ديگر رسانه ها» ، 
«وبگردى» و «فضاى مجازى» و «...» در انبوهى از رسانه ها تكثير 
ــود تا عالوه بر ترويج مطالب غيرعلمى در اذهان جامعه و  مى ش
سلب اعتماد مخاطبان آگاه، مستمسكى براى تمسخر كشور در 
ــد چه توجيهى دارد؟ جلب چند كليك بيشتر و صعود  دنيا باش
در رتبه بندى نه چندان با ارزش تعداد بازديدكنندگان سايت به 
قيمت زير پا گذاشتن اصول حرفه يى، چوب حراج زدن به اعتبار 
رسانه، ترويج مطالب بى پايه و اساس و سلب اعتماد مخاطبان با 

كدام منطق صورت مى گيرد؟
ــار از  ــادى مهناز افش ــى از قبيل «ش ــنا، مطالب به گزارش ايس
ــاب خان در  ــه جن ــر اردالن + عكس»، «صداپيش ــفر نيلوف س
ــى، نيمار و سوارز پس از  حال طبل زنى + عكس»، «سلفى مس
بازى»، « پدر شعر نو در ژستى متفاوت + عكس»، «فوتباليست 

ــت كاميون  ــناس به دنبال وام 25 ميليونى خريد خودرو!»، « پايتختى ها، پش سرش
ــطوره تنيس  ــاق كارش + عكس»، «اس ــف ات ــت متفاوت اوباما ك + عكس»، «ژس
ــده از عمو پورنگ،  ــى و ديده نش ــس انداخت»، «عكس قديم ــن ايرانى عك با بازيك
ــتباه تازه خيابانى در گزارش فوتبال»، «تبليغات پسر ديويد  ــال قبل»، «اش 15 س
ــيما رفت»، «عكس زيباى  ــد معروف+عكس»، «امير تتلو به صداوس بكهام براى برن
دختر ورزشكار در ساحل»، «درخواست عجيب امير تتلو»، «(خبر كذب) قتل فجيع 
ــيل + تصاوير»، «اعالم  ــى وسط س قهرمان پرورش اندام ايران+تصوير»، «قليان كش
برائت زنجانى ها از «بابك زنجانى»! «سقوط شهاب سنگ در قزوين وسعت از بيجار 
ــنگ در حوالى ميدان آزادى»، «عكس: بازيگر زن  ــقوط شهاب س تا اشتهارد»، «س
معروف در كنار ديگ نذرى»، «ثبت تصوير جنجالى از بشقاب پرنده +عكس»، «پرواز 
ــافربرى»، «كله پاچه خورى محسن افشانى و دو  بشقاب پرنده بر فراز هواپيماى مس
بازيگر زن (عكس)» و ... و اين آخرى، «كوهى در ايران با خاصيت درمان ايدز» چرا 

و چگونه با سرعتى سرسام آور در فضاى رسانه يى رسمى كشور بازنشر مى شوند؟
ما را چه شده است؟ اين همه زردى بر چهره رسانه يى كشور چه مى كند؟

مطالب اين چنينى كه زمانى نه چندان دور تنها در گروه هاى تبليغاتى ايميل يا سايت 
ــدند چندى است چون ويروسى مهلك در  ها و بالگ هاى زرد و سرگرمى پيدا مى ش
ــت و خبرگزارى ها و سايت هاى  فضاى رسانه يى رسمى كشور در حال گسترش اس
خبرى معتبر كشور كه از انتشار اين قبيل مطالب زرد پرهيز داشتند هم يا مستقيما 
ــار فضاى مجازى، ديگر  ــود يا با راه اندازى بخش هايى مثل اخب در البه الى اخبار خ
ــر و تكثير  ــانه ها و ... با عبور از اصول حرفه اى و اخالقى روزنامه نگارى به بازنش رس
گسترده اين قبيل مطالب فاقد ارزش خبرى كه ملغمه اى از اخبار كذب و بى اساس 
ــايعه زلزله هاى بزرگ قريب  ــور، ش ــنگ در چند استان كش مثل سقوط شهاب س
ــى يا فوت هنرپيشه  ــهرهاى ديگر كشور، قتل قهرمانان ورزش الوقوع در تهران و ش
ــه ها  ــهور، عكس ها و جزئيات پيش پا افتاده زندگى هنرپيش ــكاران مش ها و ورزش
ــخصى آنها در شبكه هاى  ــته ها و يادداشتهاى ش ــكاران و ثروتمندان، نوش و ورزش

اجتماعى و ... دست مى زنند.
مطالبى كه نتيجه اى جز ترويج لمپنيسم و تنزل سليقه و آگاهى مخاطبان، الگوسازى 
ــى محابا به حريم  خصوصى  ــل جديد، هتك حرمت و ورود ب غلط و ويرانگر براى نس

افراد، دامن زدن به شكاف هاى اجتماعى و ضدارزش ها ندارد.
ــرگرمى روشن است اما  تكليف رسانه هاى زرد و سايتهاى س
بايد از سايت ها و روزنامه هايى كه داعيه پايبندى به اخالق و 
اصول حرفه يى، صحت و صداقت و توجه به ارزش ها و مصالح 
ــن اصول با  ــاس كدام يك از اي ــيد براس عمومى را دارند پرس
جريان زرد و مبتذل رسانه يى كه چون آفتى مهلك پيكر نحيف 
روزنامه نگارى حرفه يى و متعدد كشور را تهديد مى كند همراه 
مى شوند و اعتماد و سابقه اى را كه باالترين سرمايه يك رسانه 
است در خدمت آن قرار مى دهند؟ آيا صرف انتشار يك عكس يا 
مطلب در يك رسانه مى تواند توجيهى براى بازنشر آن در ديگر 
رسانه ها بدون هيچ گونه بررسى و ارزيابى مسووالنه صحت و 

سقم و تبعات و پيامدهاى آن باشد؟
كوهى در ايران با خاصيت درمان ايدز!!!

ــايت هاى خبرى و خبرگزارى هايى اين خبر را منتشر  آيا س
ــتى متوجه محمل بودن اين به ظاهر خبر را  كرده اند به راس
كه «پزشكان متخصص بريتانيايى در شهر لندن اخيراً در مقاله اى در روزنامه تايمز، 
ضمن برشمردن خاصيت ضدمغناطيسى يك كوه در ايران از سازمان ملل درخواست 
ــد» و اين كه « به خاطر نزديكى  كرده اند نام اين كوه را به «كوه ضد ايدز» تغيير ده
 HIV اين كوه به خورشيد، امكان رشد و نمو ويروس هاى بيمارى زا از جمله ويروس

صفر است» نشده اند؟
ــم هاپكينز ــه دكتر تي ــى اين ك ــراى بررس ــاده ب ــرچ س ــت و توان يك س آيا فرص
 (Tim Hopkins) كه در اين خبر به عنوان دارنده مدرك فوق تخصص در رشته 
ــهرك هاى درمانى براى  ــنهاددهنده ايجاد ش ــى و پيش ايمونولوژى و ويروس شناس

مبتاليان به ايدز در اين منطقه از او ياد شده را نداشته اند؟
آيا باور كردن اين كه «با اسكان مبتاليان به ايدز در اين منطقه، پس از حداكثر مدت 

18 ماه هيچ نشانه اى از بيمارى در اين مبتاليان ديده نشود!»آن قدر آسان است؟
مخاطبان ما اين همه ناآگاهى و غفلت از بديهيات علمى و اصول ابتدايى خبرنويسى را 
بايد باور كنند يا اين كه با همه ادعاها، همه چيز را فداى چند كليك بيشتر مى كنيم؟ 

كدام يك؟

غروب اعتبار رسانه يى؛
اخبار غيرعلمى و كذب چرا به صورت گسترده بازنشر مى شوند؟
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بى ينال ونيز 2015 در حالى برگزار شد كه جايگاه غرفه ايران در شأن هنرمندان 
ايرانى نبود؛ گويا مخروبه ترين نقطه را براى ايران اختصاص داده بودند.

بى ينال ونيز 2015 يكى از جنجالى ترين رويدادهاى هنرى در سال جارى بود كه 
ارسال و نمايش آثار هنرمندان ايرانى و غيرايرانى كه به اصطالح معرف فرهنگ ايران 

بودند، در اين رويداد واكنش بسيارى از هنرمندان را برانگيخت.
بعد از رسانه اى شدن ارسال آثار هنرمندان به بى ينال ونيز، جمعى از پيشكسوتان 
عرصه هنر اعتراض داشتند كه در انتخاب آثار، حق  هنرمندان اصيل ايرانى پايمال 
شده است و آثار كسانى به بى ينال ونيز ارسال مى شود كه شايستگى معرفى شدن 

در عرصه بين المللى را ندارند.
تصميمى كه در اتاق مشترك بخش خصوصى و دولت كه متشكل از مزدك فيض نيا 
(شاخه فرهنگى بنياد آگرين) و مجيد مالنوروزى (رييس دفتر هنرهاى تجسمى 
ارشاد) و دو سه نفر ديگر گرفته شد و از آنجا كه سرمايه گذار خصوصى تلقى مى شد، 

اختيار همه امور از جمله انتخاب و نحوه نمايش آثار را در انحصار خود نگه داشت.
يكى از چهره هاى شاخص هنرى در اين رابطه «معصومه مظفرى»، رييس انجمن 
نقاشان درباره حضور ايران بود كه درباره انتخاب آثار هنرمندان در دوساالنه ونيز 
ــدند،  ــاالنه ونيز 2015 انتخاب ش ــانى كه براى دوس گفت: بنده فكر مى كنم كس
نمايندگان شاخص هنرى ايران نيستند. حتى در بين آنها آدم هايى را كه در مسير 

هنر استخوان خرد كردند، اصال نبينيم.
وى پس از انتشار عكس هاى بى ينال ونيز و موقعيت غرفه ايران در اين رويداد، اظهار 
داشت: از ابتداى شركت ايران در ونيز، موزه هنرهاى معاصر با هيچ انجمنى مشورت 
نكرد. حتى در جلسه اى كه با آقاى مالنوروزى داشتيم، وى به ما گفت همه كارهاى 
ــانه و بدون  ــد: بدون نظر كارشناس بى ينال ونيز را انجام داديم. مظفرى يادآور ش
توجه به شأن ايران اين كار انجام گرفت. در واقع وقتى همه كارها را به دست كسى 

مى سپارند كه پولدار است، قطعا همين اتفاق مى افتد.
ــركت كردن در يك رويداد، مهم نيست؛  مدير انجمن نقاشان بيان داشت: فقط ش
ــركت در آن هم توجه كرد. ما براى برگزارى يك نمايشگاه  بلكه بايد به كيفيت ش
ــهر، به بازخورد آن توجه مى كنيم اما در اين رويداد حتى به بازخورد آن  در يك ش

هم توجه نشد.
اين نقاش پيشكسوت در پايان يادآور شد: در مجموع اين رويداد بيشتر به كميت 

توجه كرد تا كيفيت و يك نمره بد براى ايران در بى ينال ونيز محسوب مى شود.
نكته ديگر اين است كه مسووالن غرفه ايران در بى ينال ونيز از همان ابتدا با غرور 
اعالم كردند كه 2000 متر از فضاى نمايشگاهى ونيز به غرفه ايران اختصاص دارد. 
ــراى معرفى هنر ايران  ــان بايد به محلى كه ب ــكاس عكس ها از اين جري بعد از انع
اختصاص داده بودند، تأسف خورد؛ چراكه گويى مخروبه تر از اين نقطه جايى  نبوده 

كه براى آثار هنرمندان غرفه ايران در نظر بگيرند.
ــب اصلى و تام االختيار پاويون ايران در  با اين حال مزدك فيض نيا كه خود را صاح
ــت خبرى گزارش اين رخداد با افتخار مى گويد كه  بى ينال ونيز، مى داند در نشس
ــد»؛  «تعداد بازديد كنندگان ايرانى و خارجى تا پايان دوره به 50 هزار نفر مى رس
ــاهد تحقير فرهنگ ايران در  ــاره اى نمى كند كه 50 هزار نفر ش و به اين بخش اش

بى ينال ونيز بوده اند.
ــاد به  ــپارى كامل معاونت هنرى وزارت ارش ــاالنه ونيز در ناكارآمدى و واس دوس
پايان رسيد اما آنچه از برآيند آن پيداست اينكه خوشا به حال هنرمندان متعهد و 
وطن پرستى كه آثارشان در محلى كه در شأن فرهنگ و هنر ايران نبوده، انتخاب 

و نمايش داده نشد.

جريان ادامه دار بى ينال ونيز 2015

خوشا به حال هنرمندانى كه آثارشان به 
بى ينال ونيز نرفت!

ــگاهى  در هفته پژوهش تعدادى از مديران جهاد دانش
ــه ديدار  ــالمى ب ــزرگ اس ــه ب ــز فرهنگ نام در مرك
ــوى  بجنوردى رفتند. در اين  ــيدمحمدكاظم موس س
جلسه از فعاليت  هاى مركز دايره  المعارف بزرگ اسالمى 

و مشكالت مالى اين مجموعه صحبت شد.
 موسوى بجنوردى درباره تأسيس مركز دايره  المعارف 
ــال 62 كار اين  ــالمى گفت: من در اسفند س بزرگ اس
ــال است كه كار  ــه را آغاز كردم و تقريبا 32 س موسس
دايرة المعارف نويسى را در اين مجموعه انجام مى دهم. 
يكى از دايره  المعارف هايى كه در اين مجموعه به پايان 
رسيده تاريخ جامع ايران است كه 170 استاد و چندين 

پژوهشگر در 14 سال آن را به پايان رساندند.
ــت مركز دايره المعارف بزرگ  سرپرست علمى و رياس
ــف اين  ــاره بخش هاى مختل ــه درب ــالمى در ادام اس
ــش علمى دايره المعارف  مركز گفت: اين مركز 16 بخ
ــخ، ادبيات،  ــات عرب، تاري ــامل بخش ادبي دارد كه ش
ــوم قرآنى و حديث،  كالم فقه، جغرافيا، علوم، فقه، عل
ــفه، عرفان، هنر و معمارى، حقوق، مردم شناسى،  فلس
اديان، زبان شناسى، ايران شناسى و موسيقى مى شود. 
بزرگ ترين دايره  المعارف اين مجموعه دايره  المعارف 
بزرگ اسالمى است كه به سه زبان فارسى، انگليسى و 

عربى منتشر مى شود.
ــالمى ادامه داد:  ــتار دايره  المعارف بزرگ اس سرويراس

بخش انگليسى اين دايره  المعارف در هلند توسط انتشارات بريل 
ــود كه تا به حال چهار جلد آن در انگليس و ايران  منتشر مى ش
ترجمه شده است. از ترجمه عربى نيز هشت جلد تاكنون منتشر 
شده كه تمام دنياى عرب از آن استفاده كرده و به آن عالقه مندند. 
از ديگر دانشنامه هاى اين مجموعه مى توان از دانش نامه فرهنگ 
ــنامه خليج  فارس، تاريخ و  ــنامه ايران، دانش مردم ايران، دانش
ــنامه بزرگ تهران، تاريخ جامع ايران،  فرهنگ آذربايجان، دانش
ــخ و فرهنگ،  ــتان، تاري ــع ايران، كرد و كردس جغرافياى جام
ــتان و فهرست واره كتاب هاى  مجموعه پژوهش هاى ايران باس

فارسى نام برد.
ــريح كرد: اينجا نزديك به 800  او درباره كتابخانه اين مركز تش
هزار جلد كتاب دارد. 114 مجموعه تاكنون به كتابخانه اهدا شده 

و دو مجموعه هم در راه است.
موسوى درباره استفاده آنالين از دايره المعارف بيان كرد:  فعال 
دايرة المعارف فقط به صورت كتاب منتشر شده، البته در سايت 
هم به صورت پى دى اف قابل دسترسى  است، اما تاكنون از آن لوح 
فشرده تهيه نشده است. اين مجموعه هميشه با مشكالت مادى 
دست و پنجه نرم مى كند. همين االن كه من اينجا در حضور شما 
ــته ام چهار ماه حقوق كاركنان مجموعه را نداده ايم و يك  نشس
سال و پنج ماه نيز حقوق حق التأليفى را نپرداخته ايم. از دم در 

كه بيرون برويد تا به بزرگ ترين دانشمندان ايران، مقروض اند.
كيانوش كيايى – معاون موسوى بجنوردى - در ادامه گفته هاى 
موسوى اضافه كرد: مركز دايره المعارف بزرگ اسالمى مقدس 
است و حضور افراد بيشتر جنبه كسب معنويات را دارد. خود من 
چهار ماه است كه حقوق نگرفته ام و بيرون از اينجا كار مى كنم تا 

امرار معاش كنم اما حضورم را در اينجا كم نمى كنم.
بجنوردى درباره علت مشكالت مادى گفت: بحران مادى تنها 
ــال دولت نهم و دهم  به اين مركز محدود نمى شود. بعد از 8 س
ــكل مادى را تجربه مى كنند. اين فشار در بخش  همه ايران مش

فرهنگى بيشتر است. آنقدر خزانه خالى است كه نمى توانيم توقع 
چيزى داشته باشيم.

ــت علمى دايره  المعارف بزرگ اسالمى درباره ارتباط با  سرپرس
ساير بخش هاى پژوهشى بيان كرد: ما با ساير دايره  المعارف ها 
ــتر همكاران ما  ــناس ها همكارى مى كنيم. البته بيش و خاورش
ايرانى هستند. اما از همكارى افراد خارجى هم بهره مى بريم. اين 
ــند به طوريست كه اگر ما به  مركز را در همه كشورها مى شناس
كسى گواهى نامه بدهيم كه 10 سال در اين مجموعه كار كرده 

دانشگاه هاى خارج او را مى پذيرند.
همچنين سعيد پورعلى - معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى - در 
ادامه صحبت هاى بجنوردى اضافه كرد: ايران دو مرز جغرافيايى 
ــرزدارى داراى هويت كامال  ــى دارد و اينجا در بحث م و فرهنگ
نقطه برجسته و فاخرى است. براى من خوشحال كننده است كه 
اين مجموعه به دور از فضاى سياسى كار مى كند. شما سرمايه 
فرهنگى هستيد و اين مجموعه را براى فرهنگ جمع كرده ايد. 
بايد اين مجموعه به خوبى حفظ شود. شما تنها به علميت افراد 
ــاس محوريت ايران و اسالم پيش  توجه مى كنيد و كار را براس
مى بريد. حق اين است كه مردم و دولت نسبت به اين مجموعه با 

مسووليت بيشترى برخورد كنند.
براى مراسم تجليل از موسوى بجنوردى در جشنواره كتاب سال 
ــده بود. در آن كليپ او درباره نحوه  دانشجويى، كليپى تهيه ش
ــا و دامادهاى خود صحبت  ــروع كار و آرزويى براى عروس ه ش

كرده بود.
ــار كرد:  ما  ــش در آن كليپ اظه ــوردى درباره صحبت هاي بجن
ــه با آقايان دينانى، فوالدوند،  چندين دوست هستيم و هميش
شبسترى و چند نفر ديگر دور هم جمع مى شويم. يك بار آقاى 
ابراهيمى  دينانى دير آمد. زمانى كه علت را جويا شدم، دير آمدن 
را به علت جغرافياى ضعيف راننده تاكسى بيان كرد. يك جمله 
ــى نقل كرد. آن جمله اين بود كه ما به جز  جالب از راننده تاكس
جغرافياى مان، تاريخ را هم گم كرده ايم. من آن شب تا صبح به 

ــه ما بايد تاريخ  ــيدم ك اين جمله فكر كردم و به اين نتيجه رس
ايران را بنويسيم و جرقه نوشتن تاريخ جامع ايران را كه از قبل از 

مهاجرت آريايى ها تا امروز را شامل مى شود در ذهنم زد.
او ادامه داد: اين مجموعه 20 جلدى كه به پايان رسيده، يكى از 
ــت. من در همان كليپ هم گفته ام آرزو  مفيدترين كتاب ها  اس
مى كنم در خانه  هر عروس و داماد يك دوره از اين مجموعه وجود 
داشته باشد. البته به علت مشكالت مالى جامعه اغلب مردم قدرت 
خريد كتاب را ندارند. ما بايد براى هويت ملى خود تبليغ كنيم. 
ــد كه آمدم تا مكارم  همان طور كه پيامبر اعظم (ص) فرموده ان
اخالقى را تقويت كنم، ما هم بايد مكارم اخالقى را ترويج دهيم و 

مردم را به وطن دوستى رهنمون كنيم.
در اين مراسم سعيد پورعلى - معاون فرهنگى جهاد دانشگاهى. 
ــاور فرهنگى رييس جهاد دانشگاهى. عادل  مهدى فيض - مش
ــگاهى. سيدمحمد  ــارات جهاد دانش ــت انتش تقوى - سرپرس
ــگاه علم و فرهنگ و  ــمى - مدير فرهنگى اجتماعى دانش هاش

جمعى از كارشناسان جهاد دانشگاهى حضور داشتند.
ــاختمان دايره  المعارف  ــپس كيايى هيأت را به بازديد از س س

بزرگ اسالمى برد.
او درباره پيشينه كاظم موسوى بجنوردى گفت: ايشان قبل از 
انقالب 14 سال را در زندان گذراندند. در زندان متوجه شدند كه 
چپ گراها از نظر تئورى اصول مدونى دارند اما اسالمى ها چنين 
ــتن مدخل ها كردند اما  ــروع به نوش اثرى را ندارند. در زندان ش
پس از گذشت چندى متوجه شدند كه اين كار در زندان شدنى 
نيست. بعد از مدتى حكم اعدام ايشان به حبس ابد تغيير يافت و 
پس از انقالب اسالمى از زندان آزاد شدند. بعد از چند دوره كار در 

بخش هاى مختلف به برپايى اين مركز همت نهادند.
ــالم از نظر سخت افزارى و  او افزود: چنين مركزى در جهان اس
نرم افزارى بى نظير است. در اين مركز 240 نفر به صورت متمركز 
و 2000 نفر به صورت حق التأليفى همكارى مى كنند. همچنين 
ــار، مهيار خليلى، عباس  براى كتابخانه ها افرادى همچون افش

ــفيعى  ميرزالو، مهاجرانى، خانه كتاب، مخدره آموزگار، ش
كدكنى، دانشكده طب سنتى، قمر آريان، فريدون آدميت، 
اميرهوشنگ كاووسى، صادقى  كيا و... منابع خود را به اين 
مركز اهدا كردند. خوشحاليم كه منابع اين مركز دستچين 
شده براى دپارتمان ها خريده شده است. البته اين موسسه 
غيردولتى و غيرانتفاعى با مشكل مالى روبه رو است. بخشى از 
درآمد اينجا از اجاره دادن تاالر اين مجموعه تأمين مى شود 
اما بخشى از آن به عنوان كمك از مجلس گرفته مى شود. در 
واقع عددى كه در بودجه ما تصويب شده شش ميليارد است 

كه تنها 20 درصد آن تحقق پيدا مى كند.
موسوى بجنوردى

او درباره نحوه اهداى كتاب به مجموعه اظهار كرد: معموال 
كتاب ها يا از طريق خود افراد به مجموعه اهدا مى شوند يا به 
وصيت آنها. برخى از مجموعه ها نيز توسط خانواده افراد بعد 
از مرگ آن ها به مجموعه داده شده است. ما از حضور استادان 
نيز در اين مجموعه استفاده مى كنيم و بسيارى از استادان 
بزرگ براى مشاوره رايگان در مجموعه حضور پيدا مى كنند.
در بخش دانشنامه تهران، همدانى - مسوول دانشنامه بزرگ 
ــون دو جلد را  ــنامه بزرگ تهران تاكن تهران - گفت: دانش
منتشر كرده است. اين دانشنامه مربوط به مسائل تهران در 
سه بخش شميرنات، تهران و رى كار مى شود. دو جلد منتشر 
شده مربوط به شميران است. از جلد سوم به تهران اختصاص 
ــج جلد تهران را تمام  دارد و ما اميدواريم كه در چهار يا پن

كنيم. كار نهايى بين هشت تا 10 جلد خواهد بود.
مسوول بخش دانشنامه بزرگ تهران درباره دانشنامه شهرهاى 
ــان يك دانشنامه براى ما فرستاده اند كه  ديگر بيان كرد: از كاش

البته به مفهوم واقعى دانشنامه نيست.
ــان مجموعه كتاب هايى است كه درباره كاشان   دانشنامه كاش
ــتن فن  ــز دانش نوش ــت. مولفين بايد به ج ــده اس ــته ش نوش
ــى را هم بدانند تا بتوانند در 400 تا 600 كلمه  دانشنامه نويس
مطالب مربوط به موضوع را مطرح كنند. برخى استادان بزرگ 
ــه دانش نامه اى  ــى برخوردارند اما نمى توانند مقال از دانش كاف

بنويسند.
كيايى همچنين درباره دكتر كريمى سرپرست دانشنامه فرهنگ 
مردم ايران گفت: ايشان را از نوجوانى مى شناسم. دكتر كريمى 
را در شوراى عالى عشاير ديده بودم و سال ها در يك مجله با هم 
ــته مردم شناسى از فرانسه  ــان در رش همكارى مى كرديم. ايش
ــيارى از آثار ژان پير ديگار را به فارسى  تخصص گرفته اند و بس

ترجمه كردند.
ــى درباره  ــگ، محمد جعفرى قنوات ــنامه فرهن در بخش دانش
دانشنامه فرهنگ مردم ايران گفت:  دانشنامه بين 10 تا 12 جلد 
خواهد بود كه تاكنون سه جلد آن منتشر شده است. جلد سوم 

آن حدود پنج روز پيش به بازار آمد.
ــاب آماده  ــگاه كت ــا نمايش ــارم اميدواريم ت ــد چه ــراى جل  ب
ــم و ادبيات عامه مردم ايران  شود. در اين دانشنامه آداب، مراس

آورده مى شود. 
همچنين منابع فولك شناسى كه به خوانندگان كمك خواهد 
ــخصيت هاى موثر  ــى نيز به ش ــود. بخش كرد نيز آورده مى ش
ــد اول از آب، جلد  ــت. جل ــده اس در فرهنگ اختصاص داده ش
ــده ــوم از توت ابوالفضل آغاز ش ــى و جلد س دوم از باران خواه
 است. ما حتى مدخل هايى در مورد باورهاى مردم به امام زادگان 

آورده ايم.

ديدار مديران جهاد با موسوى بجنوردى

تاثير يك راننده تاكسى بر تاريخ جامع ايران
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معاون رييس جمهور در امور توسعه روستايى و مناطق محروم كشور در 
نامه اى به رييس رسانه ملى از وى به خاطر اهتمام بر انعكاس فعاليت ها 

و توانمندى هاى روستاييان كشور قدردانى كرد.
ــاره  ــرافراز با اش ــر س ــه دكت ــه اى ب ــوى در نام ــيدابوالفضل رض س
ــتا»  ــى «روز روس ــش مل ــن هماي ــوب دومي ــكاس خ نع ــه ا ب
ــتا،  ــعار روس ــتاييان» با ش ــگاه توانمندى هاى روس و «اولين نمايش
ــن  ــيما، ضم ــبكه هاى صداوس ــى در ش ــد ارزش آفرين ــون تولي كان
ــدا و  ــام ص ــى، اهتم ــانه مل ــان رس ــس و كاركن ــى از ريي قدردان
ــتوده ــزارى اين همايش س ــن فعاليت ها و برگ ــيما را در تبليغ اي س

 است.

ــى وعاطفى خودش  ــى» به گونه اى تجربيات درون كلهر در «اليه هاى تاريك
ــطوح مختلف  را روايت مى كند. اما صداهايى كه او خلق مى كند، انگار در س

ذهنش در مرحله «پيش از بيان شدن»، نمايان شده اند.
 كيهان كلهر در آخرين اثرش همراه با بروكلين رايدر همان فضاى وهم آلود و 
گنگى را به نمايش مى گذارد كه پيش تر در آلبوم «شهر خاموش» شاهد آن 
بوديم. اما شايد تفاوت اصلى «اليه هاى تاريكى» با «شهر خاموش»، پرش هاى 
زمانى پى در پى، درهم ريختگى و آشفتگى عمدى، تبعيت از زمان ذهنى و گاه 

نوعى شعرگونگى در بيان موسيقى است.
16 قطعه آلبوم «اليه هاى تاريكى» را نمى توان جداگانه و تفكيك شده گوش 
كرد؛ چرا كه كلهر به واسطه برخورد فيگوراتيو با سازش، سعى مى كند حجم 
و فضا ايجاد كند و به هيچ وجه ساختار موسيقى او به ريتم نزديك نمى شود. 
همين حجم و فضاى وهم گونه است كه باعث مى شود تا ملودى ها در كنار هم 

باشند و نباشند؛ جمله بندى ها كامل باشند و نباشند.
ــاز  بى ترديد در برخورد اول با اين اثر، نمى توان زياد به فضاى ذهنى آهنگس
ــس از برخورد  ــر را درك كرد. اما پ ــد و بداهه نوازى مينيمال كله نزديك  ش
چندباره با «اليه هاى تاريكى» آرام آرام حس كشف و شهود در شنونده زنده 
مى شود و كلهر را در اين سفر ذهنى خيال انگيز-كه گه  گاهى حتى ترس درون 

را هم بيدار مى كند- همراهى مى كند.
كلهر در اليه هاى تاريكى به گونه اى تجربيات درونى وعاطفى خودش را روايت 
مى كند. اما صداهايى كه او خلق مى كند، انگار در سطوح مختلف ذهنش در 
مرحله «پيش از بيان شدن»، نمايان شده اند. مقصود از مرحله «پيش از بيان 
شدن»، اليه هايى از آگاهى است كه به سطح ارتباطى (گفتارى و غير گفتارى) 

نمى رسد و برخالف اليه هاى گفتار متضمن مبناى ارتباطى نيست.
وقتى يك قطعه اى با مختصاتى مشخص و چهارچوبى مدون ساخته مى شود، 
در ساختار آن اليه هاى نظم و عقل و منطق و ترتيب زمانى حاكم است و گاهى 
محتويات ذهن آهنگساز در اين اليه ها سانسور مى شود اما در اليه هاى «پيش 
ــت، نه نظم منطقى  و نه سانسور. به  از بيان» ذهن، نه ترتيب زمانى مطرح اس
ــى با عدم رعايت برخى  ــيختگى افكار و تصاوير در اين اليه از آگاه دليل گس

قواعد موسيقايى، پرهيز از كامل كردن جمـالت و... مواجه مى شويم.
كيهان كلهر چند سالى است كه با كوارتت بروكلين رايدر همكارى مى كند و 
ــيقايى به بلوغ  امروز مى توان گفت كه برخورد و مواجهه اين دو فرهنگ موس
ــت. به راحتى مى توان  ــايند در پى داشته اس نشسته است و نتيجه اى خوش
ــان كلهر را درك  ــن رايدر و كيه ــاط تاروپود گونه بروكلي در اين آلبوم ارتب
ــنيدارى متفاوت شان و در عين  ــازها عليرغم فرهنگ ش كرد و شنيد كه س
ــان دريكديگر، لهجه خود را از دست نمى دهند و همواره مكمل  حل شدن ش

يكديگرند.  
ــى و چند دقيقه اى كه به شكل  در نهايت كيهان كلهر پس از روايت سيال س
بريده بريده و كوتاه در 15 قطعه گنجانده، با يك قطعه آوايى سفر ذهنى اش را 
پايان مى دهد. آوايى نامفهوم كه با ضجه آرشه ها همراه مى شود و شعرآواهاى 

كلهر را  پايان مى دهند.
ــيارى از  ــه اى تازه براى بس ــاى تاريكى» تجرب ــنيدن آلبوم «اليه ه قطعا ش
ــطه نگاه آوانگارد و  مخاطبان جدى موسيقى خواهد بود؛ هرچند كه به واس
ــت تا اثر تازه كلهر  تجربه گرايى كه در اين آلبوم وجود دارد، نتوان انتظار داش

نظر خيل عظيمى از موسيقى دوستان را جلب كند.
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قدردانى معاون رييس جمهور از رسانه ملى

چند خط درباره آخرين اثر كيهان كلهر

«اليه هاى تاريك» يك ذهن خالق

خبر 

ــتى اعالم كردند هنوز   تهيه كنندگان فيلم «من سالوادور نيستم» در نشس
ــوراى صنفى نمايش براى اكران ــخصى از سوى ش نمى دانند چرا زمان مش

 فيلم شان به آنها اعالم نمى شود.
ــتم» در غياب رضا عطاران با  ــالوادور نيس ــينمايى «من س  نشست فيلم س
حضور عوامل فيلم  در پرديس سينماى كوروش با اجراى ژيال صادقى كه در 

سكانس هايى از اين فيلم هم نقش خود را ايفا كرده، برگزار شد.
ــت گفت: كار  ــدگان اين فيلم در نشس ــهراب پور يكى از تهيه كنن منصور س
سينمايى در خارج از تهران و به خصوص خارج از كشور چندان راحت نيست 
ولى خوشبختانه هماهنگى هايى كه از قبل شده بود باعث شد با توجه به زمان 
محدود بتوانيم در كشور برزيل اين فيلم را عليرغم مشكالتى در زمينه تامين 

امكانات و تجهيزات مان، به سرانجام برسانيم.
ــم در ايران و مبتنى بر هماهنگى هايى  وى افزود: بنا داريم بعد از نمايش فيل
كه زمان توليد فيلم در كشور برزيل با شركت هاى پخش فيلم انجام داديم و 
با پيگيرى هاى ابراهيم عامريان مديرتوليد فيلم، نمايش فيلم را در اين كشور 

و ساير كشورها داشته باشيم.
در ادامه اين نشست، منوچهر هادى كارگردان با اشاره به اينكه «من سالوادور 
نيستم» يك فيلم كمدى با موقعيت هاى خاص است، گفت: فضا و ويژگى هاى 
ــوب مى شود. اين  جغرافيايى در كنار قصه خوب از ويژگى هاى اين اثر محس
فيلمنامه براى دو كشور نوشته شده است و ما تالش كرديم كمدى موقعيت 
قابل قبولى بسازيم. عليرغم فيلمنامه خوب، به خاطر تغييراتى كه در فضاى 
جغرافيايى داشتيم، نياز به تغييراتى احساس مى شد كه البته با وفادارى به 

متن، آنها را اعمال كرديم.
ــم گفت: قبل از حضور  ــينى تهيه كننده ديگر فيل همچنين امير پروين حس
ريوالدو فوتباليست برزيلى، قرار بود رونالدو در اين فيلم ايفاى نقش كند، اما 
به دليل اينكه اين بازيكن در كشور آمريكا زندگى مى كرد، امكان دسترسى 
ــد. همچنين در رابطه با دستمزدى كه به  و حضورش در اين فيلم ميسر نش
اين بازيكن تعلق گرفت، بايد بگويم قطعا بسيار كمتر از آن چيزى بود كه در 
ــت اينكه مبلغ قرارداد جزو اسرار بازيگران و  رسانه ها درج شد. آنچه مهم اس

عوامل محسوب مى شود و ترويج چنين شايعاتى درست نيست.
ــن در ژانر ملودرام  ــام آثار قبلى م ــاره كرد: تم همچنين منوچهر هادى اش
اجتماعى كليد خوردند، اما «من سالوادور نيستم» يك كمدى موقعيت است 
و از اين رو مى توانم به جرات بگويم اين فيلم چند برابر ديگر آثار من فروش 
خواهد كرد. اگر چه من شخصا تمايل داشتم اولين رونمايى در جشنواره فيلم 

فجر باشد، اما تهيه كنندگان تصميم ديگرى داشتند.
در ادامه اين نشست منصور سهراب پور افزود: با توجه به نظرسنجى هايى كه 
ــالوادور نيستم» فيلم  در جمع هاى كوچك داشتيم، احتمال اينكه «من س
ــت؛ چون قابليت هايى دارد كه ترجيح مى دهم  ــد بعيد نيس ــى باش پرفروش

حبيب اسماعيلى پخش كننده كار در اين باره صحبت كند.
منوچهر هادى در ادامه اين صحبت ها با تاييد نظر سهراب پور گفت: عليرغم 
همه تالش هايى كه حبيب اسماعيلى در راستاى اكران اين فيلم داشت، واقعا 
ــت كه با وجود اين همه هزينه، كيفيت و عوامل فيلم تا اين  تاسف برانگيز اس
لحظه هنوز زمانى براى اكران مشخص نيست. اين مصيبت سينماى ماست كه 
تهيه كنندگانى حاضر به سرمايه گذارى باشند و چنين اثر قابل دفاعى بسازند، 
اما هيچ توضيح قانع كننده اى براى عدم اكران از جانب هيچ كس وجود نداشته 

باشد. براى من هم اين مساله جاى سوال دارد؛ چرا كه اكران اين فيلم قطعا 
براى همه بخش هاى سينما سودآور خواهد بود.

ــت اظهار كرد: تا امروز پاسخ مثبتى از جانب  ــهراب پور در ادامه اين نشس س
مسووالن براى مشخص شدن زمان اكران نگرفتيم و من ترجيح مى دهم بيش 
از اين در اين باره صحبتى نكنم، چون شايد به فيلم لطمه بخورد، اما نمى دانم 
ــت پرده وجود داشته باشد، به هر حال  ممكن است زد و بند و يا مسائلى پش
اين فيلم كه با حمايت صددرصد بخش خصوصى ساخته شده، سه ماه است 

براى اكران آمادگى دارد.
ــل در اين باره  ــماعيلى پخش كننده فيلم با حضور در جمع عوام حبيب اس
ــتيبانان بخش خصوصى هستند و  ــانه بازوان و پش توضيح داد: اصحاب رس
هميشه با نقدها و مطالب خوب شان به وضعيت سينما كمك كرده اند. «من 
ــى است، برخالف اينكه ظاهرا  سالوادور نيستم» فيلمى بسيار خوب و ارزش
ــاب مى آيد و اين هم از امتياز فيلم است، اما من نام  جزو آثار تجارى به حس
ارزشى را بر آن مى گذارم. مشكلى كه براى اكران وجود دارد، قطعا به شوراى 
ــرگروه ها با رفيق بازى  ــرى س صنفى نمايش برنمى گردد. به نظر من يك س
كردن شرايطى به وجود آوردند كه خيلى به نفع سينما نيست. در حال حاضر 
فيلم هايى اكران مى شوند كه يك هفته هم دوام نمى آورند، ولى نمى دانم چرا 
ــينمادار اگر به منفعت خودش هم فكر  اينها همچنان روى پرده هستند و س

كند، بهتر است آثار ديگرى را جايگزين كند.
ــده، به نوعى ديگر  ــوزى كه اين روزها خيلى باب ش وى افزود: بحث فيلم س
بر چرخه اكران لطمه وارد كرده است و اكران فيلم هاى آزاد و بدون سرگروه 
ــاخته، در صورتى كه ما اصرارى براى داشتن سرگروه  را با مشكل مواجه س
ــران كنيم، اما با باب  ــتيم و حتى حاضر بوديم فيلم را به صورت آزاد اك نداش
ــرگروه را هم گرفتند. به  كردن بحث فيلم سوزى، جلوى اكران آزاد بدون س
نظر من دست افرادى در كار است كه خيلى تمايل ندارند اين فيلم اكران شود.

در ادامه نشست، عليرضا مقصودى نويسنده فيلم درباره چگونگى شكل گيرى 
«من سالوادور نيستم» گفت: حدود سه سال پيش طرحى را به پروين حسينى 
ارائه دادم ولى شرايط توليد آن پيش نيامد، مدتى بعد از آن اين تهيه كننده 
ــازد، من هم طرحى را كه  ــنهاد كارى را داد كه مى خواهد در برزيل بس پيش
ــاس كردم با كمى تغيير مى تواند موقعيتى  از پيش داشتم ارائه كردم و احس
جالب و كمدى را براى كاراكتر اين فيلم به وجود بياورد. اغلب فيلمنامه هاى 
ــت، اين فيلمنامه هم به مرور در  من خلق كاراكتر در موقعيت هاى خاص اس
مراحل طرح، سيناپس و فيلمنامه با انجام تغييراتى «من سالوادور نيستم» 

را به نتيجه رساند.
ــند، جذاب و صاحب حرف است و من هم   از نظر من اين اثر كارى مردم پس

تعجب مى كنم كه چرا مديران در اكران آن تعلل مى كنند.
ــت كه  ــاران از جمله بازيگرانى اس ــان گفت: رضا عط منوچهر هادى در پاي
ــود از ويژگى هاى  ــوار موقعيت كمدى خلق مى كند كه اين خ با هر آكسس
ــد با آن سريال ــنهادهايى داشت كه مى ش ــت. همچنين او پيش فيلم ماس
ــاخت. البته زمانى كه قرار بود پروانه نمايش ــتم» را س  «من سالوادور نيس

ــد و  ــه آن وارد ش ــود، 8 اصالحيه ب ــادر ش ــتم» ص ــالوادور نيس ــن س «م
ــران الزم  ــراى اك ــرى را ب ــات ديگ ــرى اصالح ــوزه هن ــم ح ــد از آن ه بع
ــيبى  ــه به فيلم آس ــم، بدون اينك ــام دادي ــا را انج ــت كه ما همه آنه دانس

برسد.

در نشستى خبرى مطرح شد
نمى دانيم چرا به «من سالوادور نيستم» اكران نمى دهند
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اخبار كوتاهخبر 

قاسم سليمانى دشتكى، در نشست با اعضاى هيات مديره نظام مهندسى 
ساختمان استان اظهار داشت: اين مجموعه بايد فعاليت هاى علمى براى 
ــهروندان را در دستور كار  ــى به ش ارتقا و افزايش خدمات فنى و مهندس

خود قرار دهد.
ــيدن به اين هدف، همدلى و همراهى مجموعه   وى تأكيد كرد: براى رس
ــاختمان چهارمحال و بختيارى با دستگاه هاى اجرايى  نظام مهندسى س
ضرورت دارد. سليمانى دشتكى افزود: سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان همچنين بايستى در راستاى افزايش رضايتمندى شهروندان تالش 

بيشترى انجام دهد.
 وى بيان داشت: آسيب شناسى در خصوص كاركرد و عملكرد اين سازمان 
با هدف رفع موانع و افزايش خدمات رسانى مطلوب به مردم ضرورى است. 
استاندار چهارمحال وبختيارى اضافه كرد: رعايت مقررات ملى ساختمان، 
ــهرى و ارتقاى كمى و كيفى وضعيت ساخت و  نقش اصلى در توسعه ش

ساز دارد.

ــتاد مديريت بحران گفت:  ــن پور در نشست س شهركرد، مصطفى محس
ــكل از 10 نفر است كه از سوى جمعيت  هريك از تيم هاى امدادى متش
هالل احمر براى مقابله با بحران هاى طبيعى فصل زمستان تعليم ديده و 

آماده خدمات رسانى به روستاييان هستند. 
وى بر آمادگى دستگاه هاى خدمات رسان شهرستان تاكيد كرد و گفت: 
همه دستگاه ها بايد بر وظايف خود اشراف كامل داشته باشند و با تعامل و 

همكارى، خدمات بهترى به مردم ارائه دهند. 
ــز از كاهش 50 درصدى  ــى چهارمحال و بختيارى ني مديركل هواشناس
ــهركرد خبرداد و افزود: ميانگين  بارش نزوالت آسمانى در شهرستان ش
ــتان(اول مهر تا 30 آبان) 41  ــال زراعى جارى در اين شهرس بارندگى س
ميليمتر گزارش شده در حالى كه اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 

82 ميليمتر بوده است. 
ــامانى از پيش بينى بارندگى هاى رگبارى در شهرستان  مهرداد قطره س
طى روزهاى 12، 13 و 14 آذر خبرداد و گفت: اين بارندگى ها به صورت 
ناگهانى و سيل آسا هستند و دستگاه هاى خدمات رسان بايد در آمادگى 

كامل قرار داشته باشند. 
ــهركرد اظهار داشت: بلوار فارابى،  وى در خصوص مناطق حادثه خيز ش
ميرآباد غربى و جنوب شهر از جمله اين نقاط است كه بايد مديريت بهتر و 

بيشترى در اين خصوص انجام گيرد.

ــهركرد گفت: تاكنون عمل خالف قانون مبنى بر  فرماندار شهرستان ش
ــهركرد، بن و  تبليغات زودهنگام كانديداهاى احتمالى حوزه انتخابيه ش

سامان اعالم نشده است.
حميد ملكپور دهكردى افزود: تا كنون براى برگزارى يك انتخابات سالم 
ــهركرد برگزار شده  ــتاد انتخابات شهرستان ش و پرشور هشت جلسه س

است.
ــات نظارت بر  ــترك با هي ــه مش ــالوه بر آن يك جلس ــه داد: ع وى ادام
ــبت  ــده تا نس ــتان برگزار ش ــه با دهياران شهرس ــات و دو جلس انتخاب
ــام ــاى الزم انج ــى ه ــزارى آن هماهنگ ــات و برگ ــائل انتخاب ــه مس ب

 گيرد.
ــتادهاى انتخاباتى  ملكپور دهكردى با بيان اينكه محور فعاليت ها در س
ــل الخطاب همه  ــت: قانون فص ــت، گف ــل و دقيق قانون اس اجراى كام
ــتا با هرگونه بى قانونى و تخلف به شدت برخورد ــت و در همين راس اس

 مى شود.
ــتاد  ــهركرد با بيان اينكه اين س ــتان ش ــتاد انتخابات شهرس رييس س
ــتان را نيز بر  ــات خبرگان در اس ــووليت برگزارى انتخاب انتخابات، مس
ــزارى  ــراى برگ ــتاد ب ــى الزم در س ــرد: آمادگ ــح ك ــده دارد، تصري عه
ــده ــامان ايجاد ش ــن و س ــهركرد، ب ــه ش ــوزه انتخابي ــات در ح انتخاب

 است.
ــن  ــالمى و پنجمي ــوراى اس ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب دهمي
ــال برگزار  ــفند امس ــور همزمان هفتم اس ــرگان رهبرى به ط دوره خب

مى شود.

 معاون دفتر امور روستايى و شوراهاى استاندارى چهارمحال و بختيارى 
ــوراها اين كارگاه  ــاى ش ــى ويژه دهياران و روس در مورد كارگاه آموزش
آموزشى اظهار داشت: در اين كارگاه آموزشى يك روزه 50 نفر از دهياران 
و روساى شوراهاى اسالمى شهرستان كوهرنگ آموزش هاى الزم را در 

زمينه حيطه وظايف و فعاليت هاى شوراها فرا گرفتند.
 حميد كبيرى دهكردى افزود: اين كارگاه آموزشى با مشاركت دفتر امور 
روستايى و شوراهاى استاندارى چهارمحال و بختيارى در شهر چلگرد، 

مركز شهرستان كوهرنگ برگزار شد. 
ــى و توجيهى ويژه مسووالن روستايى  وى برگزارى كارگاه هاى آموزش
ــتان را از اولويت هاى دفتر امور روستايى و  در شهرستان هاى 9 گانه اس

شوراهاى استاندارى چهارمحال و بختيارى عنوان كرد.

ضرورت همدلى و همراهى 
مجموعه نظام مهندسى ساختمان 

با دستگاه هاى اجرايى استان

خدمات تيم هاى امدادى در 
مناطق روستايى

فرماندار شهركرد:

تاكنون تبليغات زودهنگام انتخاباتى 
گزارش نشده است

50دهيار و رييس شورا تحت آموزش 
قرار گرفتند

ــد بر ضرورت  ــال و بختيارى با تأكي ــتاد مبارزه با مواد مخدر چهارمح دبير س
فرهنگ سازى در زمينه مصرف مواد مخدر و آثار سوء آن گفت: اعتياد به عنوان 

يك آسيب اجتماعى شناخته شده است.
ــانه ها در  ــالت رس ــش و رس ــه نق ــاره ب ــا اش ــوى»، ب ــيدقدير مرتض «س
ــانه ها  ــات و رس ــرد: مطبوع ــار ك ــانى، اظه ــازى و اطالع رس فرهنگ س
ــى از اعتياد  ــيب هاى اجتماعى ناش ــريح آس ــزايى در آگاهى و تش ــر به س تأثي

دارند.

ــانه اى است، افزود:  وى با بيان اينكه حوزه اعتياد نيازمند فعاليت ويژه حوزه رس
ــانه ها براى خانواده ها بسيار جذاب و  ــيب هاى اجتماعى در رس بازگو كردن آس

پندآموز خواهد بود.
ــوراى مبارزه با مواد مخدر، متشكل از 24 حوزه  ــاره به اينكه ش مرتضوى با اش
ــتان در بحث  ــبختانه اين اس ــت، اظهار كرد: خوش ــمى اس ــمى و غير رس رس
ــود اختصاص داده ــزان مصرف را به خ ــيوع مصرف مواد مخدر، كمترين مي ش

 است.
ــاط در جامعه، عوامل  ــتاد مبارزه با مواد مخدر استان، كمبود فضاى نش دبير س
اقتصادى، نداشتن آگاهى كافى از آسيب هاى مواد مخدر را از عوامل گرايش افراد 
ــتان، افراد  ــمرد و تصريح كرد: حدود 1/5 درصد جمعيت اس به مواد مخدر برش

مصرف كننده و آسيب ديده مواد مخدر هستند.
وى با بيان اينكه هم اكنون 15 كمپ مجوزدار در حوزه درمان در استان موجود 
ــبختانه چهارمحال و بختيارى دومين استان پاك در مصرف  است، گفت: خوش

مواد مخدر در سطح كشور است.
ــت، يادآور شد:  ــيب اجتماعى اس مرتضوى با بيان اينكه نگاه به اعتياد، نگاه آس
حوزه اعتياد تنها آسيب اجتماعى كشور است كه بر ديگر آسيب هاى اجتماعى 

تأثير مى گذارد.
ــردن مواد مخدر و  ــازى در زمينه مصرف نك وى با تأكيد بر ضرورت فرهنگ س
ــيب اجتماعى است كه  ــان كرد: اعتياد به عنوان يك آس ــوء آن خاطرنش آثار س
ــويق آنها در بحث  ــوراى مبارزه با مواد مخدر آگاهى افراد جامعه و تش هدف ش

مشاركت هاى اجتماعى است.

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه سندمالكيت 153805 پالك ثبتي شماره 1955 فرعي از21 اصلي واقع دربخش 
يك شهرضاذيل ثبت 56900 درضفحه 256 دفترامالك جلد 351 به نام مسيح ا.... كوپائي به 
ــماره 3728 مورخ 94/5/5 تحت شماره چاپي  وكالت مجيدمصلحي تحت سندوكالت نامه ش
ــپس نامبرده باارائه درخواست كتبي به  ــت س ــليم گرديده اس مسلسل فوق ثبت وصادروتس
ــهادمحلي كه  ــماره وارده : 94090380572636 مورخ 6 /94/7 به انضمام دو برگ استش ش
امضاءشهودآن ذيل شماره 14924 مورخ 94/7/19 به گواهي دفترخانه 40 شهرضارسيده است 
مدعي است كه سند مالكيت آن به علت جابجايي مفقودگرديده است ودرخواست صدورالمثناي 
سند مالكيت ملك فوق رانموده است لذامراتب به استنادتبصره يك اصالحي ماده 120آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
ــار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض  يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتش
خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
ــند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهي است اگر  تا مراتب صورتمجلس و اصل س
ــيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه  ظرف مدت مقرر اعتراضي نرس
ــند مالكيت المثني طبق مقررات خواهد شد. محمدحسن صمصامي  نشود اقدام به صدور س

مسئول دفترامالك شهرضا
ابالغ راى 

9/106 شماره دادنامه: 9409970352701135 شماره پرونده:9409980365500032 
ــاكى: خانم راضيه ياراحمدى فرزند نصرت ا... به نشانى  ــعبه:940564 ش ــماره بايگانى ش ش
ــمت راست – درب سفيد  ــتان اصفهان – خ.مفتح – خ.ناصرخسرو – ك.شقايق – س شهرس
متهم: آقاى عليرضا باقريان فرزند مهدى به نشانى مجهول المكان اتهام: ترك انفاق گردشكار: 
دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام عليرضا باقريان فرزند مهدى و با مشخصات اعالمى در 
كيفرخواست تنظيمى از سوى دادسراى اصفهان و فعال متوارى و بدون تامين دائر بر ترك انفاق 
ــكايت خانم راضيه ياراحمدى نظر به محتويات پرونده شكايت شاكى و  زوجه دائمه موضوع ش
ــهادت شهود تعرفه شده از سوى  با توجه به تحقيقات محلى صورت گرفته مرجع انتظامى و ش
شاكى و با توجه به متوارى بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحيه ايشان و با عنايت با 
ــوى ايشان باشد ارائه ننموده است  اينكه متهم تا به حال دليلى كه متضمن پرداخت نفقه از س
ــتندا به ماده 53 قانون حمايت از خانواده متهم را به  لهذا دادگاه نامبرده را مجرم دانسته و مس
تحمل 6 ماه حبس تعزيرى درجه 6 محكوم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است.م الف:23061 شعبه 101 

دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (101 جزايى سابق)
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:9409970351800728 شماره پرونده:9309980351800143  9/107 ش
ــعبه:930178 خواهان: خانم مژگان ميرزائى فرزند قاسم به نشانى خ.شيخ  شماره بايگانى ش
صدوق شمالى – ك.آسياب – مجتمع گل ياس – واحد2 خوانده: آقاى حميدرضا كاردان فرزند 
بيژن به نشانى مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست زوجه دادگاه با بررسى محتويات 
ــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در  پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به ش
خصوص دادخواست خانم مژگان ميرزائى فرزند قاسم به طرفيت آقاى حميدرضا كاردان فرزند 
بيژن و بخواسته صدور گواهى عدم امكان سازش به دليل عسر و حرج و تعيين تكليف حضانت 
فرزند مشترك نظر به اينكه خواهان در جلسه اول رسيدگى خواسته خود را به طالق به لحاظ 
ــامل ترك زندگى از ناحيه خوانده حدود سه سال تغيير  تحقق بعضى از شروط ضمن العقد ش
داده و اصالح نموده و بر اين مبنا اظهار داشته حسب سند نكاحيه شماره ترتيب 2305 مورخ 
88/12/20 دفتر ازدواج شماره 13 بهارستان اصفهان با خوانده ازدواج كرده ام و حدود سه سال 
ــته چهارده سكه از مهريه ام را بذل  است خوانده زندگى را ترك كرده و رفته و مراجعتى نداش
ــت صدور حكم طالق به لحاظ تحقق بند هشتم از قسمت ب شروط ضمن  مى كنم و درخواس
العقد را دارم على هذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده احراز زوجيت طرفين به داللت سند 
نكاحيه فوق التوصيف شهادت شهود قرائن و شواهد موجود و اينكه خوانده از طريق نشر آگهى 
دعوت شده و حضور پيدا نكرده است و هيچگونه دفاعى به عمل نياورده و با مالحظه اينكه طى 
تحقيقات محلى نيز خوانده شناسايى نشده و اينكه مساعى دادگاه و داوران منتخب براى طرفين 

در جهت سازش و اصالح ذات البين موثر واقع نگرديده و همچنين بذل چهارده سكه بهارآزادى 
ــتندا به مواد 1119و1145و1146  از ناحيه خواهان دعوى وى محمول بر صحت تلقى و مس
ــال 1391 حكم به احراز  قانون مدنى و مواد 26و27و28و29 قانون حمايت خانواده مصوب س
ــروط ضمن العقد صادر و به خواهان اجازه داده مى شود با  ــمت ب ش تحقق بند هشتم از قس
مراجعه به يكى از دفاتر طالق و قبول مابذل از ناحيه خوانده نسبت به اجراى صيغه طالق خلع و 
ثبت آن با توكيل غير اقدام نمايد و رعايت صحت شرايط اجراى صيغه طالق به عهده مجرى آن 
است و حضانت فرزند مشترك به نام آرتين 4 ساله در اجراى ماده 1169 قانون مدنى با مادر مى 
باشد و پدر مكلف است ماهانه مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال بابت نفقه او پرداخت نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ و رويت قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن 
ظرف همين مدت قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديد نظر مى باشد و پس از قطعيت ظرف 
شش ماه داراى اعتبار است.م الف:23051 شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ راى 
9/108 شماره دادنامه:9409970350301101 شماره پرونده: 9409980350300138 
ــعبه:940169 خواهان: آقاى محمد كاظمى فرزند هيبت ا... با وكالت آقاى  شماره بايگانى ش
محمدرضا اسكندرى پوده فرزند محمدرضا به نشانى اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.نيكبخت 
ــاختمان ماكان5- ط3- واحد35 خوانده: آقاى محسن ناصرى فرزند  – مقابل دادگسترى- س
ــلمان – ك.يزدان – پ7 (فعال مجهول  ــتگاه س ــانى اصفهان – خ.زينبيه – ايس كمال به نش
ــته 3- مطالبه خسارت دادرسى  ــته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- تامين خواس المكان) خواس
دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى 
ــد هيبت ا... با وكالت  ــت آقاى محمد كاظمى فرزن مينمايد. راى دادگاه: در خصوص دادخواس
ــن ناصرى فرزند كمال دائر بر مطالبه  ــكندرى پوده به طرفيت آقاى محس آقاى محمدرضا اس
ــپه  ــماره 250315 مورخ 93/12/26 عهده بانك س مبلغ 300/000/000 ريال وجه چك ش
ــتندات تقديمى پيوست شامل  ــى و تاخير دادگاه با مالحظه مس با احتساب خسارات دادرس
رونوشت مصدق چك و گواهى عدم پرداخت كه حكايت از اشتغال ذمه خوانده دانسته و بقاى 
اصل چك در يد خواهان نيز ظهور در استمرار مديونيت دارد و باعنايت به اينكه از ناحيه خوانده 
ــت ادعاى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310و313  دفاع و ايرادى به عمل نيامده اس
ــه پرداخت مبلغ  ــى خوانده را ب ــون آيين دادرس ــواد 198و519و522 قان ــون تجارت و م قان
ــارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت  300/000/000 ريال بابت اصل بانضمام خس
ــى و مبلغ 8/700/000  زمان تاديه و پرداخت مبلغ 9/480/000 ريال به عنوان هزينه دادرس
ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم و اعالم مينمايد خواهان ها مكلف هستند 
ــط اجراى احكام محاسبه  ــارت تاخير تاديه را كه توس زمان اجراى حكم هزينه دادرسى خس
ــبت به خوانده غيابى بوده و  خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمايند راى صادره نس
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض 
ــد.م الف:23050 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى  در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مى باش

شهرستان اصفهان
اجراييه 

ــماره اجراييه:9410426825300219 شماره پرونده:9409986825300189  9/109 ش
ــت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره  ــعبه:940226 بموجب درخواس شماره بايگانى ش
دادنامه مربوطه 9409976825300478 محكوم عليهم 1- عمادالدين دشتيان فرزند رسول 
2- محمدرضا قبادى فرزند اكبر 3- عليرضا شمسپيكانى فرزند حسين هر سه به نشانى مجهول 
المكان 4- احسان فبادى فرزند احمد به نشانى اصفهان – خ.كاوه – خ.فالطورى – نبش چهارراه 
افالطون – مجتمع فرهنگ – طبقه همكف – واحد5 محكوم اند به پرداخت مبلغ شصت و دو 
ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعى چك 
بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى وصول خواهد گرديد و پرداخت كليه 
خسارات دادرسى وفق مقررات در حق محكوم له تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمايندگى آقايان 
محمدحسين نظرى توكلى و مسعود مهردادى به نشانى اصفهان – ميدان بزرگمهر – ابتداى 
ــمى گورتى  ــتى تعاونى ثامن االئمه با وكالت جواد قاس ــار – سرپرس خ.بزرگمهر – كوچه آبش
ــرقى – مجتمع پايا – طبقه دوم  ــيخ مفيد ش ــعلى به نشانى اصفهان – خيابان ش فرزند عباس
جنوبى – دفتر آقاى شيروانى و پرداخت مبلغ 3/125/000 ريال بابت حق االجرا نيز بر عهده 

ــت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه  محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف اس
ــراى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى  ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى ب
ــر باشد و در صورتى كه خود را قادر به  معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميس
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
ــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت  معلوم ش
اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام 
ــد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد  ــر باش يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعس
ــمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى  شد.4-عالوه بر موارد باال كه قس
احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
ــعبه 31 دادگاه  ــان 1377 توجه نمائيد.م الف:24391 ش ــاى مالى مصوب 10آب محكوميت ه

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه 

ــماره پرونده:9409986825300161  9/110 شماره اجراييه:9410426825300216 ش
ــت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره  ــعبه:940198 بموجب درخواس شماره بايگانى ش
ــى مطاع فرزند محمود  ــه 9409976825300723 محكوم عليهما 1- مرتض دادنامه مربوط
2- اصغر كاشى فرزند مرتضى هر دو به نشانى اصفهان – بزرگراه خيام – خ.ميرزا طاهر – بعد 
از كالنترى – نبش كوى حميد كاظمى – پ1 محكوم اند به نحو تساوى به پرداخت خسارت 
تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى شده به مبلغ 30/000/000 ريال از تاريخ 82/12/4 تا زمان 
ــگريان فرزند محمدجواد به نشانى استان اصفهان –  رد اصل مال در حق محكوم له بهروز عس
شهرستان شهرضا – انتهاى بلوار المهدى – كدپستى 8618915316 پرداخت حق االجرا پس 
از محاسبه خسارت تاخير تاديه توسط اجرا محاسبه و وصول مى گردد. محكوم است به محكوم 
ــت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع  عليه مكلف اس
اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
ــليم كند. اگر مالى ندارد صريحا  مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تس
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 
34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه 

نمائيد.م الف:24392 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه 

ــماره اجراييه:9410426825300215 شماره پرونده:9409986825300162  9/111 ش
ــت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره  ــعبه:940199 بموجب درخواس شماره بايگانى ش
ــا  1- مرتضى مطاع فرزند محمود  دادنامه مربوطه 9409976825300721 محكوم عليهم
2- اصغر كاشى فرزند مرتضى هر دو به نشانى اصفهان – بزرگراه خيام – خ.ميرزا طاهر – بعد 
از كالنترى – نبش كوى حميد كاظمى – پ1 محكوم اند به نحو تساوى به پرداخت خسارت 
ــال از تاريخ 83/2/28 تا  ــده به مبلغ 17/000/000 ري تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى ش
ــتان اصفهان  ــانى اس زمان رد اصل مال در حق محكوم له منوچهر بهرامى فرزند فريبرز به نش
ــداران – فرعى 35- پ29 و پرداخت حق االجرا پس ا  ــهرضا – پاس – شهرستان شهرضا – ش
ــط اجرا وصول مى گردد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ  محاسبه خسارت تاخير تاديه توس
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
ــليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه  دارايى خود را به قسمت اجرا تس
ــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده  سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش
ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود 
ــمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61  بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قس

روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى 
ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:24393 

شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجراييه 

ــماره اجراييه:9410426825300227 شماره پرونده:9409986825300160  9/112 ش
ــت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره  ــعبه:940197 بموجب درخواس شماره بايگانى ش
ــا  1- مرتضى مطاع فرزند محمود  دادنامه مربوطه 9409976825300720 محكوم عليهم
2- اصغر كاشى فرزند مرتضى هر دو به نشانى اصفهان – بزرگراه خيام – خ.ميرزا طاهر – بعد 
از كالنترى – نبش كوى حميد كاظمى – پ1 محكوم اند به نحو تساوى به پرداخت خسارت 
ــال از تاريخ 83/2/28 تا  ــده به مبلغ 17/000/000 ري تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى ش
زمان رد اصل مال در حق محكوم له خدارحيم حاتمى فرزند غالمحسين به استان اصفهان – 
شهرستان شهرضا – شهرضا – اسالم آباد – خ.شهيد باهنر – پالك17 و پرداخت حق االجرا پس 
از محاسبه خسارت تاخير تاديه توسط اجرا وصول مى گردد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
ــليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه  دارايى خود را به قسمت اجرا تس
ــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده  سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش
ايد ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود 
ــمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61  بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قس
روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى 
ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:24394  

شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه 

ــماره اجراييه:9410426825300229 شماره پرونده:9409986825300217  9/113 ش
ــت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره  ــعبه:940255 بموجب درخواس شماره بايگانى ش
ــتاقى خوزانى فرزند  ــه 9409976825300758 محكوم عليه محمدرضا مش دادنامه مربوط
ــيده به كالنترى – مغازه گالرى  ــهر – خ.مفتح – نرس ــانى اصفهان – ملك ش قديرعلى به نش
ــت ميليون ريال بابت اصل خواسته به  ــت به پرداخت مبلغ دويس جام – پالك اول محكوم اس
انضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعى چك بر مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول 
ــالمى كه پس از محاسبه از طريق اجراى  براساس شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اس
احكام مدنى وصول خواهد گرديد و پرداخت كليه خسارات دادرسى وفق مقررات در حق محكوم 
له فريبا باقرى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان – شهرستان شاهين شهر و ميمه – شاهين 
شهر – بلوار طالقانى – خ.ايثارگران – فرعى 1 جنوبى – نيم فرعى 3 شرقى – پ57 با وكالت 
ــانى اصفهان – انتهاى خ.كاشانى – چهارراه رودكى  ليال مختارى فرد فرزند عبدالمحمد به نش
ــغ 10/000,000 ريال بابت حق  ــاختمان جام جم –ط4 و پرداخت مبل – نبش چهارراه – س
االجرا نيز بر عهده محكوم عليه مى باشد.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
ــرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به  از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اج
ــتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه  بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اس
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فرار 
ــورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه  در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا ص
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون 
اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:24395 شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر تأكيد كرد

ضرورت فرهنگ سازى در مصرف 

نكردن مواد مخدر

ــگرى از چهارمحال و بختيارى، گونه هاى جديد سخت پوستان سواحل  پژوهش
خليج فارس و درياى عمان را كشف كرد.

ــهركرد گفت: دكتر ولى اهللا خلجى، در تحقيقات اخير خود  ــگاه ش رييس دانش
موفق شد چهار گونه از جورپايان سواحل خليج فارس و درياى عمان را شناسايى 

كند.
ــگاه شهركرد در شش سال  ــا محمدى افزود: اين عضو هيات علمى دانش آقاى ش
ــور را كشف و نام  ــخت پوستان آب هاى ش ــته است، 15 گونه از س گذشته توانس
ــى طبيعى جهان ــى دنيا و موزه هاى تاريخ ــع معتبر جانور شناس آنها را در مناب

 ثبت كند.
ــت و در  ــى، تنها متخصص جورپايان دريايى ايران اس به گفته وى، ولى اهللا خلج
ــران، امارات، عمان و  ــواحل مك مطالعه «فون جورپايان» غرب اقيانوس هند ، س

كويت همكارى دارد.
رييس دانشگاه شهركرد گفت: جورپايان، از سخت پوستان مهم در چرخه غذايى 

جانوران دريايى و عامل اصلى پاك سازى محيط زيست آبى هستند.
ــخت پوستان محيط هاى  ــا محمدى افزود: 30 گونه شناخته شده از س آقاى ش

دريايى در خليج فارس زيست مى كنند. 

كشف چهار سخت پوست جديد درخليج فارس
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ساخت قطعات باترى از 
جلبك هاى مضر

باترى هايى كه روزانه براى مصارف گوناگون از آنها استفاده مى كنيم يك 
ــيميايى، انرژى  ــتند كه طى واكنش هاى ش سلول الكتروشيميايى هس
الكتريكى توليد مى كنند. اين باترى ها از يك جفت الكترود ساخته مى شود: 
يك الكترود از جنس فلز مانند ليتيوم و يك الكترود غيرفلزى مانند كربن.

اساسى ترين نقطه ضعف اين باترى ها ظرفيت پايين آنهاست كه موجب 
مى شود باترى نتواند مدت طوالنى به ابزارهاى الكترونيك برق رسانى كند. 
حال، پژوهشگران دانشگاه ايالتى وِين در ديترويت توانسته اند از جلبك هاى 
مضر براى محيط زيست الكترودهاى مقرون به صرفه با ظرفيت باال توليد 

كنند. اين الكترودها در ساخت باترى هاى سديم- يون كاربرد دارد.
گاهى رشد جلبك ها از كنترل خارج مى شود. انواع فرآيندهاى طبيعى و نيز 
ورود مواد شيميايى صنعتى و كشاورزى به رودخانه ها و درياچه هاى جلبك 
خيز شرايط رشد ارگانيسم هاى فتوسنتزكننده را مساعد مى كند. افزايش 
ــموم در محيط هاى آبى شده و  تراكم جلبك ها موجب افزايش غلظت س
زندگى ماهيان، پستانداران و پرندگان را به خطر مى اندازد. به پديده افزايش 
بيش از حد جلبك هاى سبز- آبى يا سيانوباكترى ها «شكوفايى جلبك هاى 
ــود. درياچه اِرى در آمريكاى شمالى در تابستان سال  مضر» گفته مى ش
گذشته با اين پديده مخرب مواجه شد. سيستم آبرسانى منطقه تا حدى 
ــو براى مدتى آب  ــد كه 500 هزار نفر در نزديكى تولِدو در اوهاي آلوده ش
آشاميدنى سالم نداشتند. پژوهشگران محيط زيست كوشيدند آثار زيان 
ــكوفايى  جلبك هاى مضر را در درياچه اِرى مطالعه كنند.  ــى از ش بار ناش
در اين ميان، جمعى ديگر از پژوهشگران به سرپرستى دكتر دا ِدنگ با يك 
هدف كامال متفاوت، مطالعات خود را روى اين پديده زيست محيطى آغاز 
كردند. جلبك ها ابتدا در گاز آرگون در دماى 1000 درجه سلسيوس پخته 
شدند. طى اين فرآيند، سيانوباكترى به كربن سخت تغيير شكل پيدا كرد.

 كربن سخت يك ماده با ظرفيت باال و بادوام است كه به عنوان جايگزين 
كربن گرافيتى كه در ساخت اغلب باترى ها استفاده مى شود كاربرد دارد. 
مطالعه تجربى نشان داد كربن سخت مشتق شده از جلبك با سرعت باال و 
بدون نياز به خاك قابل توليد است، در حالى كه انجام اين فرآيند در حالت 
عادى به كندى صورت گرفته و به وجود مقادير باالى ذخاير نفتى وابسته 
است. توليد كربن سخت از جلبك عالوه بر اين كه به كاهش تراكم جلبك ها 
در پديده شكوفايى جلبك هاى مضر كمك خواهد كرد، در كم كردن تبعات 

زيانبار اين پديده زيست محيطى نيز موثر است. 
ــراى باترى هاى  ــواد الكترودى ب ــوان مقدار زيادى م از اين فرآيند مى ت
ــديم - يون توليد كرد و نيز مدت زمانى را كه باترى قادر به تأمين برق  س
ــت، افزايش داد. اكنون باترى هاى ليتيوم- يون  ابزارهاى الكترونيكى اس

غالب ترين انواع باترى هاى موجود در بازار هستند.
ــديم  ــت، در حالى كه س ــر جهان رو به اتمام اس ــوم در سراس منابع ليتي
ــمار مى رود و ظرفيت  ــمى به مراتب در دسترس تر به ش يك ماده غيرس
ــت توليد انبوه  ــن روش جديد قابلي ــت. اگرچه اي ــارژ آن نيز باالتر اس ش
ــوند  ــگران يادآور مى ش ــا ظرفيت باال را دارد، اما پژوهش قطعات باترى ب
ــكل يافته  ــاى تغيير ش ــور جلبك ه ــاهد حض ــك ش ــده نزدي در آين
ــرى نخواهيم ــاى مبتنى بر بات ــمند و ديگر ابزاره ــى هاى هوش در گوش

 بود.

خبر 

برنامه جديدى براى كاربران اسمارت فون ها عرضه شده كه با استفاده 
از اين برنامه مى توانند در حين صحبت كردن به يادداشت بردارى نيز 

بپردازند.
ــتر از اسمارت فون ها  ــن هاى متنوعى براى بهره بردارى بيش اپليكيش

توليد و روانه بازار فناورى مى شوند.
ــته باشد، يادداشت  يكى از برنامه هايى كه مى تواند كاربرد زيادى داش

بردارى حين صحبت و تماس هاى تلفنى است.
ــان  ــمارت فون هاى ش ــه FloatNote بر اس ــا نصب برنام كاربران ب
مى توانند هنگام برقرارى تماس تلفنى از يادداشت بردارى نيز استفاده 
ــورم هاى اندرويد  ــن در حال حاضر تنها براى پلتف كنند. اين اپليكيش

عرضه شده است.
كاربران با استفاده از پيامك هاى آنالين ديگر نيازى به يادداشت بردارى 

يا يادآورى يك موضوع و ذكر جزئيات آن ندارند.
ــتى  ــماره تماس يا يادداش ــتادن ش زمانى را تصور كنيد كه قصد فرس
ــال  ــادگى و با ارس ــود داريد، اين كار به س ــتان خ را براى يكى از دوس

پيامك ها انجام مى شود.
ــه خاصى  ــه در يك ارتباط ويدئويى يا جلس اما زمانى را تصور كنيد ك

هستيد و نياز به قلم و كاغذ براى يادداشت آن موضوع يا مبحث داريد.
اين اپليكيشن قابليت هاى جديدى را در اختيار كاربرانش قرار مى دهد 
ــتفاده از آن و در موقعيت هاى مختلف مى توانند به يادداشت  كه با اس
بردارى پرداخته و نياز به داشتن قلم و كاغذ براى هميشه فراموش شود.
ــادگى اجرا مى شود. كاربران   اين برنامه با برقرارى تماس تلفنى به س
ــمارت فون را به بلندگوى دستگاه منتقل كرده و سپس  بايد صداى اس
پنجره كوچكى كه روى صفحه باز مى شود را انتخاب كرده و به يادداشت 

موارد دلخواه خود بپردازند.
از ديگر ويژگى هاى اين برنامه بايد به برنامه متفاوتى در محيط داخلى 
آن و با نام «يادآورى» را اشاره كرد كه قابليت هاى جديدى را در اختيار 

كاربرانش قرار مى دهد.

صحبت كنيد و يادداشت 
برداريد

ــان نما و  ــاى ربات هاى پرنده و انس خبرهاى مربوط به دني
ــتند در  ــكل جانداران هس ــور ربات هايى كه به ش همين ط
ــار نوآورى هاى دنياى  ــال هاى اخير درصد بااليى از اخب س

رباتيك را به خود اختصاص داده اند.
ــوژه هاى مهم تحقيقاتى  ــان و ربات از س امروزه تعامل انس
است و بسيارى از مراكز پژوهشى در حال تحقيق يا ساخت 
ــتند كه بتوانند در كارها با انسان همكارى  سامانه هايى هس
ــور روزانه زندگى  ــان در ام كنند يا در ارتباط نزديك با انس

قرار گيرند.
ــت. در نظرسنجى هايى  ــور ربات ها معروف اس ژاپن به كش
ــال هاى اخير درباره عالقه ژاپنى ها به انواع ربات ها  كه در س
انجام شده است، همواره ربات هاى انسان نما از توجه و امتياز 

باالترى نسبت به ساير ربات ها برخوردار بوده اند.
به نظر مى رسد انسان نسبت به رباتى شبيه خودش احساس 
مثبت تر و حس عاطفى بيشترى دارد و همين نكته بسيار مهم 
است تا دريابيم چرا در سطح بين المللى، تحقيقات بسيارى 
ــر  ــراى ورود اين ربات ها به زندگى آينده بش در اين بخش ب

صورت مى گيرد.
رونمايى از سرى ربات هاى انسان نما در اندازه واقعى در ايران 
ــگاه تهران و با همكارى نهادهاى  كه در دانشكده فنى دانش
ــش خصوصى در حال تكامل  مختلف با حمايت هايى از بخ
ــر گذاشته است.  ــت مراحل مختلفى را تا امروز پشت س اس
ــرآغازى از  ــال 1387 س ــرى از اين ربات ها در س اولين س
ــاده، بدون  ربات هاى اين خانواده بود كه ابتدا يك ماكت س

تحرك پا با لرزش دست و قابليت تعقيب خط بود.
ــرد در كمتر  ــى باور نمى ك بعد از رونمايى از اين ربات كس
ــل دوم اين ربات  ــال از رونمايى از سورناى يك، نس از دو س
ــد كه بتواند  ــته باش ــال 1389 در حدى قابليت داش در س

با رييس جمهور وقت ديدار كند و در استوديو و برنامه زنده 
تلويزيونى حاضر شود.

ــه آزادى در حدى بود  ــد، وزن و درج ــاظ ق اين ربات از لح
ــان برق و الكترونيك آمريكا (IEEE) و  كه انجمن مهندس
مجله پاپيوالر ساينس اين ربات را به عنوان پنجمين ربات 
انسان نماى جهان بعد از ربات هاى انسان نماى كشورهايى 

مثل ژاپن، آمريكا، آلمان و اسپانيا اعالم كرد.
ويژگى هاى سورنا 3

ــورنا   هفته پيش رونمايى شد. ربات  از سومين نسل ربات س
ــورنا 3 را مركز سيستم ها و فناورى هاى  انسان نماى ملى س
ــكده مهندسى مكانيك پرديس  پيشرفته (CAST) دانش
ــت دكتر ــا مديري ــگاه تهران ب ــى دانش ــكده هاى فن دانش

ــازمان گسترش و  ــفى كما به عنوان مجرى و س  عقيل يوس
نوسازى صنايع ايران (ايدرو) به عنوان كارفرما ساخته است؛ 
ــر، از بلندقدترين ربات هاى  ــانتى مت رباتى كه با قد 190 س

انسان نماى ساخته شده در دنياست.
از لحاظ قابليت تحرك و درجه آزادى نيز اين ربات با داشتن 
ــان  نماى روز دنيا  ــاى ربات هاى انس 31 درجه آزادى همپ
پيشرفت داشته است و در مقايسه با 22 درجه آزادى مفاصل 
ربات سورنا 2 و قد 150 سانتى مترى آن جهش قابل توجهى 
ــت . از لحاظ نرم افزارى هم در دو بخش كنترل و  داشته اس

هوش مصنوعى داراى پيشرفت هاى قابل توجهى است.
ــترى  ــر و داراى درجه آزادى بيش ــه قدبلندت ربات ها هرچ
باشند و از لحاظ ساخت، پارامترهاى ابعاد بدن انسان در آنها 
ــد از لحاظ هدايت و كنترل حركتى نياز به  رعايت شده باش
برنامه هاى پيچيده ترى دارند و اين مسأله چالش بزرگى براى 

پژوهشگران است.
ــره، گفتار  ــخيص چه ــمندى هم قابليت تش از لحاظ هوش

به صورت اوليه، قابليت شنوايى، قابليت تعقيب فرد خاصى 
ــده به اين  در بين مجموعه افراد و... از قابليت هاى افزوده ش
ربات است. امكان باال رفتن از پله، دور زدن، چرخيدن، حركت 
ــتر در مسير صاف  ــيبدار و سرعت حركتى بيش در سطح ش
نسبت به سورنا2 نيز از ويژگى هاى ربات سورنا3 است كه از 
لحاظ طراحى بدنه و فرم ساخت نيز كيفيت مناسبى داشته و 
تا حدى مخاطب با ديدن چهره و فرم اين ربات ياد فيلم مرد 
آهنى و با ديدن رنگ و نوع خم هاى بخش هاى مختلف بدنه 

تا حدى ياد ربات انسان نماى كوريو شركت سونى مى افتد.
لزوم حركت به سوى مديريت كاربردى فناورى

ــطح از  ــان نما در اين س ــاخت ربات هاى انس به طور قطع س
نشانه هاى قطعى پيشرفت علوم و فناورى هاى نوين در ايران 
است و البته قابليت هاى به دست آمده در اين گونه تحقيقات 
فقط در سطح ربات ساخته شده باقى نخواهد ماند. بايد توجه 
داشت در كنار افتخار به اين گونه ربات ها و فناورى ها كه در 
ــت بايد به فكر  ــور رونمايى شده اس سال هاى اخير در كش

مديريت كاربردى تر فناورى در ايران نيز باشيم.
ــهرها  ــتاها و ش ــروزه در نقاط مختلف ايران، برخى روس ام
ــخيصى و آزمايشگاهى  ــتگاه هاى تش فاقد ساده ترين دس
ــفر  ــان ما رنج س ــتند و هموطن ــى هس ــور درمان براى ام
ــد تحمل كنند  ــارى و هزينه درمان باي ــار رنج بيم را در كن
ــفر ــط تهران براى درمان س ــتان و گاهى فق و به مراكز اس

 كنند.
ــود مديريت فناورى در كنار خلق شاهكارهاى  بايد سعى ش
ــورنا يا ربات جراح سينا به فكر ارائه  مهندسى مانند ربات س
ــى در بخش هاى  ــه به نياز مل ــاى كاربردى با توج راهكاره
مختلف باشد تا همه بتوانند طعم شيرين فناورى و پيشرفت 

علمى كشور را بچشند.

رباتيك ؛

سورنا 3؛ 
پرچم پيشرفت ايـران

 در 
علوم و فناورى هاى نوين

اخطار اجرايى
ــعبه  ــماره 800 تاريخ 94/5/27 ش ــماره:2155/93ش12 به موجب راى ش 9/114 ش
ــتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حميد  12 شوراى حل اختالف شهرس
ــت به پرداخت مبلغ هفده ميليون ريال وجه  قربانى به نشانى مجهول المكان  محكوم اس
ــته و مبلغ 180/000 ريال بابت  چك شماره 24252377-93/3/15 بابت اصل خواس
ــارت  ــر آگهى و خس ــى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه نش هزينه دادرس
ــراى حكم در  ــوف (93/3/15) تا تاريخ اج ــيد چك موص ــر و تاديه از تاريخ سررس تاخي
ــكارى به نشانى اصفهان –  ــن ذاكركش با وكالت محمدحسين ميرش حق خواهان حس
ــپهبد قرنى – مجتمع ميالد نور – ط3- واحد304 صادر  خ.بزرگمهر – نبش خيابان س
ــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه  و اعالم مى گردد و هزينه نيم عش
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
ــى معرفى كند كه اجراى  ــى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مال به اجرا بگذارد يا ترتيب
ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد  حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باش
ــمت اجرا تسليم  اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قس
ــعبه 12 حقوقى شوراى حل كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24363 ش

 اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

ــماره 795 تاريخ 94/5/27 شعبه 12  9/115 شماره:2101/93ش12 به موجب راى ش
ــت محكوم عليه غالمعلى  ــتان اصفهان كه قطعيت يافته اس شوراى حل اختالف شهرس
اميديان خوابجانى به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ شانزده ميليون 
ريال وجه يك فقره چك به شماره 1289/781087/53 مورخه 90/12/25 عهده بانك 
ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و و هزينه نشر آگهى 
ــيد چك موصوف (90/12/25) تا  ــارت تاخير و تاديه از تاريخ سررس تعرفه قانونى و خس
ــار  ــانى اصفهان – آبش ــش بهره به نش تاريخ اجراى حكم در حق خواهان على جليل ش
دوم – بعد از پل غدير – خ.سرور – ساختمان آبشار سپيد صادر و اعالم مى نمايد و هزينه 
نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
ــتيفاء محكوم به از آن  پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اس
ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت  ــر باش ميس
ــليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا  ــمت اجرا تس مزبور صورت جامع دارايى خود را به قس
ــوراى حل اختالف  ــماره دو ش ــعبه 12 حقوقى مجتمع ش اعالم نمايد.م الف 24364 ش

شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

9/146 آقاى حجت اله برا آنى مارنانى داراى شناسنامه شماره 1318 به شرح دادخواست 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــورا درخواس به كالسة 4583/94ح10 از اين ش
توضيح داده كه شادروان غالمرضا برا آنى مارنانى بشناسنامه 290 در تاريخ 94/07/24 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حجت اله برا آنى مارنانى ش.ش 1318 (فرزند) 2- عليرضا برا آنى مارنانى ش.ش 10740 
(فرزند) 3- مريم برا آنى مارنانى ش.ش 265 (فرزند) 4- ملك ناطقى ش.ش 23 (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 
ــد. م الف:24194 شعبه دهم حقوقى  ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد ش

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/147 آقاى اروجعلى سيف الهى داراى شناسنامه شماره 1426 به شرح دادخواست به 
كالسة 4586/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــنامه 1270234730 در تاريخ 93/06/21  داده كه شادروان محسن سيف الهى بشناس
ــت به: ــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس اقامتگاه دائمى خود ب

1- پروانه بهمنى مهر خلجى ش.ش 8 (مادر) 2- اروجعلى سيف اللهى ش.ش 1426 (پدر) 
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 
ــد. م الف:24193 شعبه دهم حقوقى  ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد ش

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/148 خانم مريم نائلى داراى شناسنامه شماره 12381 به شرح دادخواست به كالسة 
4610/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مينا تاج يزدان پناه بشناسنامه 1578 در تاريخ 94/03/25 اقامتگاه دائمى خود 
ــت به:1- هومن نائلى ش.ش  بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
97 (فرزند) 2- الدن نائلى ش.ش 2436 (فرزند) 3- مريم نائلى ش.ش 12381 (فرزند) 
4- حسين نائلى ش.ش 213 (همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى  مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:24192 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

ــماره 491 به شرح دادخواست به  ــنامه ش 9/149 آقاى حميدرضا رويگرى داراى شناس
كالسة 4608/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان تاج محمود صفت كومله بشناسنامه 32 در تاريخ 94/07/24 اقامتگاه 
ــت به:1- اميد  ــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس دائمى خود بدرود زندگى گفته ورث
ــميرا  ــاغر رويگرى ش.ش 4927 (فرزند) 3- س رويگرى ش.ش 70269 (فرزند) 2- س
ــر) والغير.  ــد) 4- حميدرضا رويگرى ش.ش 491 (همس رويگرى ش.ش 1458 (فرزن
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواس
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:24191 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/150 آقاى فرهاد شفيع پور مطلق داراى شناسنامه شماره 22109 به شرح دادخواست 
به كالسة 4612/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مهدى شفيع پور مطلق  بشناسنامه 614 در تاريخ 94/08/01 اقامتگاه 
ــت به:1- فرهاد  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــى بچه ش.ش 23593  ــفيع پور مطلق ش.ش 22109 (فرزند) 2- صديقه خاص ك ش
(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:24190 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

ــماره 635 به شرح دادخواست به  9/140 خانم الهام صراف مأمورى داراى شناسنامه ش
كالسة 4518/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــنامه 204 در تاريخ 94/04/23 اقامتگاه  داده كه شادروان حميد صراف مأمورى بشناس
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- الهام صراف 
ــورى ش.ش 78435 (فرزند) 3- ندا  مأمورى ش.ش 635 (فرزند) 2- صفورا صراف مأم
صراف مأمورى ش.ش 1283 (فرزند) 4- عزت كاله مال اصفهانى ش.ش 1433 (همسر) 
5- زهرا بانكى ش ش 44579 (مادر)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:23503 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

9/141 خانم زينت رحمى ايچى داراى شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به كالسة 

4584/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمود زارعى ايچى بشناسنامه 1464 در تاريخ 94/01/23 اقامتگاه دائمى خود 
ــت به:1- بهرام زارعى ايچى  بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ش.ش 342 (فرزند) 2- رسول زارعى ايچى ش.ش 187 (فرزند) 3- ماه منير زارعى ايچى 
ش.ش 122 (فرزند) 4- منيژه زارعى ايچى ش.ش 17 (فرزند) 5- زهره زارعى ايچى ش 
ش 131 (فرزند)6- زهرا  زارعى ايچى ش ش 3 (فرزند) 7- زينت رحمى ايچى ش ش 8 
( 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:24200 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/142 آقاى مجيد شاهسنائى داراى شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به كالسة 
4585/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضوان لنبانى بارانى بشناسنامه 524 در تاريخ 94/04/18 اقامتگاه دائمى خود 
ــت به:1- مجتبى شاه سنائى  بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــنائى ش.ش 3 (فرزند) 3- مريم شاه سنائى ش.ش  ش.ش 49 (فرزند) 2- مجيد شاه س
25 (فرزند) 4- جميله شاه سنائى ش.ش 1241 (فرزند) 5- بتول شاه سنائى ش ش 310 
(فرزند) 6- زهرا شاه سنائى ش ش 729 (فرزند) 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:24199 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

ــماره 1528 به شرح دادخواست به  ــفرئى داراى شناسنامه ش 9/143 آقاى على رضا ش
كالسة 4568/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان اصغر شفرئى بشناسنامه 18971 در تاريخ 92/06/21 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- على رضا شفرئى 
ــفرئى ش.ش 551 (خواهر) والغير. اينك با انجام  ش.ش 1528 (برادر) 2- منيرخانم ش
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:24198 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

9/144 خانم گلستان موسوى بيدله  داراى شناسنامه شماره 989 به شرح دادخواست به 
كالسة 4582/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان حسين قادرى بشناسنامه 3850 در تاريخ 85/05/06 اقامتگاه دائمى 
ــه:1- ليال قادرى  ــت ب ــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس خود ب
ــوى بيدلى ش.ش 989  ــگانى ش.ش 1272454606 (فرزند) 2- گلستان موس خوراس
(همسر) 3- مرتضى قادرى خوراسگانى ش.ش 4 (فرزند) 4- غالمرضا قادرى خوراسگانى 
ــول  ــگانى ش ش 7808 (فرزند) 6- رس ــى قادرى خوراس ش.ش 185 (فرزند)  5- عل
قادرى خوراسگانى ش ش 25 (فرزند) 7- احمد قادرى خوراسگانى ش ش 115 (فرزند) 
ــگانى ش ش 148 (فرزند) 9- زهرا قادرى خوراسگانى ش ش  8- حسن قادرى خوراس
9153 (فرزند) 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:24197 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/145 آقاى محمد حبيبيان داراى شناسنامه شماره 951 به شرح دادخواست به كالسة 
4571/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حاجيه بدر السادات تابش بشناسنامه 75 در تاريخ 94/04/04 اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مجيد حبيبيان 
ش.ش 425 (فرزند) 2- مسعود حبيبيان ش.ش 744 (فرزند) 3- مينو حبيبيان ش.ش 
ــر) والغير. اينك با انجام تشريفات  919 (فرزند) 4- محمد حبيبيان ش.ش 951 (همس
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:24195 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايى
9/116 شماره: 588/94 به موجب راى شماره 1076 تاريخ 94/6/26 شعبه 32 شوراى 
ــتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا شيرانى  حل اختالف شهرس
ــت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال  بيدآبادى به نشانى مجهول المكان  محكوم اس
ــماره 275063-93/11/30) و 245/000 ريال بابت هزينه  بابت اصل خواسته (چك ش
ــيد چك لغايت اجراى حكم با احتساب  ــارت تاخير تاديه از تاريخ سررس دادرسى و خس
ــانى اصفهان – خ.شيخ  ــخصات محكوم له: حجت برقى كار به نش ــر دولتى. مش نيم عش
ــراى تخت  ــد زيرزمين – چاى س ــاد – واح ــر اقتص ــمالى – جنب بانك مه صدوق ش
ــد،  ــه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش ــراى احكام: همين ك طاووس. ماده 34 قانون اج
ــذارد يا ترتيبى براى  ــت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگ محكوم عليه مكلف اس
ــتيفاء محكوم به از  ــد كه اجراى حكم و اس ــه بدهد يا مالى معرفى كن پرداخت محكوم ب
ــد، بايد ظرف  ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه ندان ــر باش آن ميس
ــليم كند و اگر مالى ندارد،  ــمت اجرا تس مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قس
ــماره يك شوراى حل ــعبه 32 حقوقى مجتمع ش صريحا اعالم نمايد.م الف: 24365 ش

 اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

9/117 شماره: 587/94 به موجب راى شماره 1075 تاريخ 94/6/26 شعبه 32 شوراى 
ــتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا شيرانى  حل اختالف شهرس
ــت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال  بيدآبادى به نشانى مجهول المكان  محكوم اس
ــماره 275063-93/11/30) و 245/000 ريال بابت هزينه  بابت اصل خواسته (چك ش
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم با احتساب نيم 
ــخصات محكوم له: حجت برقى كار به نشانى اصفهان – خ.شيخ صدوق  عشر دولتى. مش
شمالى – جنب بانك مهر اقتصاد – واحد زيرزمين – چاى سراى تخت طاووس. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
ــتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه  مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اس
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 24366 شعبه 32 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

9/118 شماره: 589/94 به موجب راى شماره 1078 تاريخ 94/6/26 شعبه 32 شوراى 
ــتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا شيرانى  حل اختالف شهرس
ــت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال  بيدآبادى به نشانى مجهول المكان  محكوم اس
ــماره 275063-93/11/30) و 245/000 ريال بابت هزينه  بابت اصل خواسته (چك ش
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم با احتساب نيم 
ــخصات محكوم له: حجت برقى كار به نشانى اصفهان – خ.شيخ صدوق  عشر دولتى. مش
شمالى – جنب بانك مهر اقتصاد – واحد زيرزمين – چاى سراى تخت طاووس. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
ــتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه  مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اس
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 24367 شعبه 32 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
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زبان خوراکی ها

نکته ها 

متخصصان عل��وم س��امت معتقدند که در پن��ج حالت خاص ب��دن نیاز 
به مص��رف منظم مکم��ل های غذای��ی دارد و ای��ن عملی بس��یار بهتر از 
 مصرف دارو ب��رای کنترل بیم��اری ها یا ح��االت خاص موج��ود در بدن

 می باشد.
پنج حالت خاص که نیاز به مصرف مکمل غذایی دارد:

حالت اول: زمانی که یک مشکل در دستگاه گوارش موجود باشد
اخت��ال در عملکرد دس��تگاه گ��وارش می توان��د باعث کاه��ش هضم و 
جذب م��واد مغ��ذی در بدن ش��ود. به همی��ن دلیل توصی��ه متخصصان 
س��امت آن اس��ت که به جای مص��رف داروه��ای خ��اص از مکمل های 
غذایی مخصوصی در این دوران اس��تفاده ش��ود. تحقیقات علمی نش��ان 
داده از آنجایی که در اختاالت  هضم و جذب مش��کات عملکرد سیستم 
آنزیم��ی نیز در بدن موجود اس��ت، بنابراین بهتر اس��ت در ای��ن دوران از 
 مکمل های حاوی مواد پروبیوتیک به جای داروهای ش��یمیایی اس��تفاده 

شود. 
حالت دوم: رژیم غذایی محدود

وقتی فردی به علتی خاص مانند کم کردن وزن، یا قرار گرفتن در شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خاص مجبور می شود، غذای محدودی 
اس��تفاده کند، باید به مصرف برخی مکمل های غذایی توجه کند. در این 
موارد مصرف مکمل ویتامین C و ویتامین B5 برای ارتقای وضعیت سامت 
توصیه می شود. عموما مصرف ویتامین C با تقویت سیستم ایمنی می تواند 
مانع ضعیف شدن بدن در شرایط سخت شود. ویتامین B5 نیز  نقش موثری 

در تنظیم عملکرد هورمون های موجود در بدن دارد.
حالت سوم: پیروی از یک شیوه زندگی ماش�ینی و سنگین بدون 

توجه به استراحت و تفریح
پزش��کان معتقدند که شیوع مش��کات خاصی مانند مش��کات سیستم 
اس��کلتی، بیماری های دهان و دندان و خستگی های مزمن در افرادی که 
شیوه های زندگی نامناسبی دارند، بیشتر است. به همین دلیل برای افرادی 
که در این ش��رایط زندگی می کنند، توصیه می ش��ود که مکمل کلسیم، 
ویتامین D3 و ویتامین K2 به صورت روزانه مصرف شود تا از بروز کمبود 

این ریزمغذی ها در بدن جلوگیری شود.
حالت چهارم: عدم توجه به مصرف مواد غذایی ارگانیک و طبیعی

ابن امر باعث می ش��ود تا بدن ما نی��از به دریافت برخی م��واد مغذی را به 
صورت مکمل غذایی داشته باش��د. در این موارد مشخص شده که عموما 
 کمبود ویتامین B6، فوالت و ویتامین B12 در افرادی که غذاهای ارگانیک 
 نمی خورند بیش��تر مش��اهده می ش��ود. پس مصرف روزان��ه مکمل این 

ویتامین ها در این افراد توصیه می شود.
حالت پنچم:استفاده از آرایش های غلیظ و یا کرم های ضد آفتاب

این مواد می توانند تعادل برخی م��واد مغذی را در بدن دچار اختال کند. 
در این مواقع مصرف مکمل های ویتامی��ن D، روی و منیزیم برای جبران 

کمبودهای بدنی به مواد مغذی توصیه می شوند.
در مجموع در صورتی که یکی از موارد فوق همیشه همراه زندگی شما است 
سعی کنید، به جای اس��تفاده از دارو برای درمان مشکات، اولین انتخاب 

خود را مصرف مکمل های غذایی ذکر شده قرار دهید.

یبوست امروزه ناشی از تجمع مواد بلغمی فراوان، انباشتگی گازهای 
فشرده )ریح( در امعاء و ضعف امعاء است. در متن زیر موادغذایی که 

موجب بروز یبوست می شود، تشریح شده است.
مجید انوش��یروانی با اش��اره به اینکه وجود یبوس��ت ب��ه عوارض 
آلودگی هوا اضافه می کند, اظهار داش��ت: در دیدگاهی تلفیقی و با 
نگاه به طب سنتی بیماری های روده، به ویژه اختاالت دفعی روده، 
بر سامت ریه اثرگذار هستند و یبوست در دیدگاه طب ایرانی یکی 

از زیان آورترین این اختاالت است.
به گفته وی باید توجه کرد که یبوست فقط به معنی خشکی مدفوع 

یا دفع دیر به دیر آن نیست.
 در نگاه طب ایرانی، دفع فضوالت از راه روده، باید دس��ت کم روزی 
یک بار، بدون نیاز به زور زدن و توقف طوالنی و بدون خستگی روی 
دهد و فضوالت روده با قوام معتدل )نه رقیق و نه س��فت و خشک( 

خارج شوند.
این متخصص طب سنتی افزود: خوراکی هایی مانند غذاهای خشک، 
عدس پلو، موز س��فت، میوه های ترش مانند »به«ترش و انار ترش، 
سنجد، خرمالوی گس، سرکه و آبغوره و ترشی های دیگر، در ایجاد 

یا پیدایش یبوست نقش دارند.
انوش��یروانی عنوان کرد: مصرف ادویه بس��یار گرم و خشک مانند 
زنجبیل, خ��ردل و فلفل نی��ز در صورت تک��رار یا زی��اده روی، به 
یبوست منجر می شود؛ یبوس��ت امروزه ناشی از تجمع مواد بلغمی 
 فراوان، انباش��تگی گازهای فش��رده )ریح( در امع��اء و ضعف امعاء

 است.
وی اضافه کرد: خوردنی های سرد و تَر و بلغم زا مانند ماست, لبنیات، 
میوه ها و سیزیجاتی مانند خیار, آلو, کاهو و اسفناج - باید با احتیاط 
باش��د و توصیه به مصرف خوراکی های مرطوب یا پُ��ر فیبر را نباید 
همیشه سودمند دانست، اگر چه در ابتدا با لغزنده شدن مسیر روده، 

ممکن است دفع قدری آسان تر به نطر برسد.
این متخصص طب س��نتی ادامه داد: توصی��ه همگانی برای درمان 
یبوست، بس��یار دشوار اس��ت زیرا یبوست دارای اقس��ام متفاوتی 
اس��ت که هر یک ب��ه تدابیر و درمان ه��ای خاص خ��ود نیازمندند 
اما می ت��وان گفت ک��ه خ��وردن انجیر رس��یده یا انجیر خش��ک 
 خیس��انیده در آب و گاب، برای کاهش بیشتر یبوست ها سودمند

 است.
انوشیروانی خاطرنشان کرد: مصرف ساالدی شامل هویج رنده شده 
همراه با سبزیجات گرم مانند ِشوید, نعناع و ریحان و به همراه پودر 
آویشن شیرازی با قدری روغن زیتون انتخاب بهتری برای مبتایان 

یبوست بلغمی است.

اگر همیشه
 آرایش غلیظ دارید،بخوانید

مواد غذایی که موجب یبوست 
می شود

متخصص ط��ب س��نتی در خراس��ان جنوب��ی گفت: 
سبزی های خوش  مزه و اشتها آوری که پای ثابت سفره 
بسیاری از خانواده های ایرانی است، هر کدام ویژگی های 

تغذیه ای و درمانی خاص خودشان را دارند.
 مریم نواب زاده، با اشاره به اینکه تره ساقه ندارد و از نظر 
خواص تغذیه ای ش��بیه به سیر و پیاز اس��ت، اما طعم و 
بوی مایم تری دارد، افزود: ت��ره دو نوع دارد؛ برگ های 
آن کوتاه و نازک بوده و اغلب در بهار و تابستان می روید 
و دیگری تره فرنگی است که برگ های پهن، قوی و بلند 
داشته و پیاز آن مش��خص اس��ت. تره به دلیل پتاسیم 
باالیی که دارد ادرارآور بوده و س��موم را دفع و از فشار و 

کلسترول بد خون می کاهد.
متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی تصریح کرد: 

منیزیم آن از بروز سرطان روده و پروستات جلوگیری 
کرده و اگر به همراه غذا میل شود سوءهاضمه را 

درمان کرده، از سوزش معده کاسته و یبوست 
دائمی و بواسیر را بهبود می بخشد. همچنین 
ناراحتی های طحال را برط��رف کرده و برای 

نقرس و درد مفاصل مفید و تمایات جنسی را افزایش 
می دهد.

وی یادآور شد: تره نفاخ اس��ت، بر این اساس هر چقدر 
ظریف تر و جوان تر باش��د قابلیت هضم بهتری داشته و 

مواد مغذی آن بهتر جذب می شود.
متخصص طب س��نتی در خراس��ان جنوبی با اش��اره 
به اینکه تربچ��ه برگ های په��ن و کرک دار داش��ته و 
دارای انواع ترب سفید، س��یاه و قرمز است، گفت: ترب 
طبیعت گ��رم دارد و کمی نفاخ اس��ت و ب��ه دلیل دارا 
بودن م��واد گوگ��رد دار خاصیت ضدعفون��ی کنندگی 
فراوان��ی دارد و همچنی��ن اش��تهاآور خوب��ی اس��ت. 
ویتامی��ن C ف��راوان آن در رفع بیماری ه��ای دهان و 
پیوره موثر اس��ت و از پوس��یدگی دندان ه��ا می کاهد. 
این ویتامین در برگ تربچه چندین برابر بیش��تر است 
 و اگر به همراه غذا خورده ش��ود، به ج��ذب آهن کمک

 می کند.
نواب زاده ادامه داد: براساس تحقیقات انجام شده، تربچه 
سلول های سرطانی بدن را از بین برده و در بهبود عوارض 
شیمی درمانی موثر اس��ت. همچنین به دلیل دارا بودن 
ید برای بیماران مبتا به گواتر، مفید و با تنظیم سوخت 
و ساز بدن، گردش خون را بهبود می بخشد و برای دفع 

سنگ کلیه و کیسه صفرا مفید است.
متخصص طب سنتی در خراسان جنوبی افزود: ریحان 
بسیار معطر و خوش��بو، ضد یبوس��ت، ضدتشنج، رفع 
کننده س��ردردهای عصبی )میگرن( و س��رگیجه است 
و به دلیل ترکیبات آرام بخش ب��رای رفع بی خوابی های 
اضطرابی موثر بوده و مس��کن خوبی به ش��مار می رود. 
ریحان، شیر مادران ش��یرده را زیاد می کند و برای رفع 
الته��اب کلیه مفید اس��ت. این س��بزی نفاخ نیس��ت و 

ی  س��م ه���ا سپا ا
 مع����ده را برط����رف

 می کند.
نواب زاده ادامه داد: شاهی طبیعت 

 Aمعتدل��ی دارد و به دلی��ل دارا ب��ودن ویتامین های
و C ج��زء آنتی اکس��یدان های قوی ب��وده و برای دفع 
رادیکال های مضر ب��دن مفید اس��ت. همچنین پایین 
آورنده قند خون بوده و لکه های قه��وه ای و کک و مک 

ناشی از تماس مستقیم با نور خورشید را رفع می کند.
متخصص طب س��نتی در خراس��ان جنوبی اظهارکرد: 
شاهی چربی و کلس��ترول بد خون را کاهش می دهد و 
روغن های فرار آن برای مخاط تنفسی، آسم، برونشیت 
و سرفه های مزمن مفید اس��ت. ترکیبات موجود در این 
سبزی محرک فعالیت کلیه ها بوده و دافع سنگ کیسه 
صفرا، مثانه و کلیه و فوق العاده برای دردهای مفصلی و 

نقرس مفید است.
وی تصریح کرد: جعف��ری سرش��ار از ویتامین و اماح 
معدنی آهن، کلسیم و فسفر است، عادت ماهانه را تنظیم 

و 
خ����ون را تصفی��ه 
می کن��د، همچنی��ن روده ه��ا 
را ضدعفون��ی می کن��د. مصرف 
جعفری به دلیل دارا بودن آهن گیاهی در غذای روزانه 
افراد کم خون یا بچه هایی که روند رش��د ضعیفی دارند 

توصیه می شود.
نواب زاده با اشاره به اینکه این س��بزی بادشکن خوبی 
اس��ت و درد و پیچش ش��کم را رف��ع می کن��د، اظهار 
ک��رد: جعف��ری بیماری های کب��دی، تنگ��ی نفس و 
عائم یائس��گی زودرس را رفع ک��رده و جویدن آن به 
 رفع بوی ب��د دهان و گازه��ای تخمی��ری معده کمک 

می کند.
وی یادآور شد: ترخون عطر تندی دارد و کمی تلخ است. 
وجود چند برگ ترخون در بین سبزی های سفره، اشتها 
را تحریک و نفس را خوشبو می کند. بوی تند آن موجب 
مهار رش��د میکروب های پوس��ت و کاهش بوی بد بدن 

می شود.

ترخ��ون 
ب��ه دلی��ل 
نس  س��ا ا
تندی که دارد 
جایگزین مناس��ب 
نمک بوده و مصرف 
آن ب��ه هم��راه غ��ذا 
ب��رای بیم��اران قلبی، 
افراد مبتا به فش��ار خون 
یا اش��خاصی که رژیم غذایی 
بی نمک دارند، توصیه می شود. 
ای��ن س��بزی اعص��اب را تقویت 
کرده و ب��ه هضم غذاه��ای پرچرب 
 کمک می کند و ی��ک آرام بخش مایم 

است.
نواب زاده تاکید کرد: ترخون س��م زدای خوبی است 
و موجب تسکین درد و رفع مشکات قاعدگی از جمله 

تهوع و ضعف می شود. 
این س��بزی قدرت دفاعی ب��دن را باال برده و از ش��دت 

بیماری های ویروسی می کاهد.
متخصص طب س��نتی در خراس��ان جنوبی بیان کرد: 
گشنیز طبیعت س��ردی دارد و بوی خوشایندی ندارد. 

چینی ها این سبزی را جعفری چینی می نامند.
 گش��نیز فش��ار و قن��د خ��ون را کاه��ش داده، 
عط��ش و ته��وع را رف��ع می کن��د، تقوی��ت کنن��ده 
قل��ب، مغ��ز و مع��ده، ض��د اسپاس��م، مع��رق و 
 مح��رک اش��تها و بهتری��ن داروی کب��د و طح��ال

 است.
این س��بزی، جوش ه��ای پوس��تی و دهانی ناش��ی از 
 گرمی غذاها را رف��ع کرده و تمایات جنس��ی را مایم 

می کند. 
مقدار زیاد آن خواب را پریشان، عادت ماهیانه را نامنظم 
و مصرف کننده را دچار گیجی، بی حسی و خوابی عمیق 

می کند.

نکته ها 

دریچه
بس��یاری از ما تاش داریم که پروسه سفید ش��دن موهای مان را عقب 

بیاندازیم.
 اما این فرایندی اس��ت که در همه افراد اتفاق می افتد و به غیر مواردی 
که به ژنتیک ارتباط پیدا می کند، به نمادی از پیری و پا به سن گذاشتن 

افراد بدل شده.
برخی از افراد اما تغییر رنگ موهای خود را به هیچ وجه دوست ندارند و 
با هر ابزاری که شده )که ابتدایی ترین شان نیز رنگ کردن است( سعی 

می کنند که جوانی و طراوت گذشته را باز یابند. 
اما بعضی افراد هم از چنین اتفاقی استقبال می کنند و اصا دوست دارند 

که موهای جوگندمی داشته باشند.
 اما باز گردیم به س��راغ آنهایی که س��فید شدن موهای ش��ان را دوست

 ندارند.
 این افراد زمانی که برای نخستین بار با این رشته های مرواریدی شکل 
در سر خود روبه رو می شوند، ش��گفت زده می گردند و بی درنگ سعی 
 می کنند که آن را از جا بکنند. اما در همین حی��ن به یاد این باور قدی

می می افتند که با کندن هر تار موی س��فید ده ع��دد دیگر به جای آن 
رشد می کند.

آیا واقعا این طور است؟ 
کوتاه ترین و صریح ترین جواب به این سوال »خیر« است. درست متوجه 
شدید، کندن یک تار موی سفید باعث زیاد شدن آن نمی شود و در عوض 

تنها یک تار موی سپید دیگر به جای آن در می آید، تنها یک تار مو.
اما در برخی شرایط احتمال آنکه با کندن این تار موی سفید، دیگر چیزی 
به جای آن در نیاید هم وجود دارد و در نتیجه توصیه پزشکان این است 

که از کندن موهای خود )چه سفید و چه سیاه( خودداری کنید.
 حال س��وال اینجاس��ت که چ��را موه��ای ما س��فید می ش��وند؟ این 
پروسه ایست که با افزایش سن انس��ان آغاز می شود چراکه سلول های 
رنگدانه نیز از س��الخوردگی انس��ان تاثیر می پذیرند؛ به بیان دیگر این 
سلول ها یا می میرند یا اینکه توانایی شان برای تولید رنگ و انتقال آن 

به ساقه مو را از دست می دهند.
این فرآیند باعث می ش��ود که موها رنگی خاکس��تری یا سفید به خود 
بگیرند.  اما الزم است یادآور شویم که زمان بندی این اتفاق امری کاما 
ژنتیکی است و به همین خاطر سفید شدن مو در برخی از افراد زودتر از 

بعضی دیگر آغاز می شود.
 زمانی که مویی را از جایش م��ی کنید، آن ت��ار از فولیکول خود خارج 
می شود. یک فولیکول می تواند تنها یک رشته مو را تولید کند و چون 
سلول های رنگدانه تنها فولیکولی را تحت تاثیر قرار می دهند که در آن 
قرار گرفته اند، قادر به تغییر رنگ تارهای موی مجاور خود نخواهند بود.

اما علت آنک��ه برخی تص��ور می کنن��د با این کار رش��ته ه��ای موی 
بیش��تری س��فید می ش��وند این اس��ت که موه��ا بس��یار آرام تغییر 
 رنگ م��ی دهن��د و فراین��د س��فید شدن ش��ان از فولیکول آنه��ا آغاز 
می ش��ود و ش��اید فرآیند مذکور از قب��ل در فولیکول ه��ای مجاور به 

 یک تار موی سفید آغاز شده باش��د و ش��ما نیز از این مساله بی اطاع 
باشید.

زمان��ی که به ج��ای موی س��فید کنده ش��ده ت��ار موی جدی��دی در 
می آی��د، موهای��ی ک��ه اط��راف آن ق��رار دارن��د احتماال ب��ه مرحله 
 ای رس��یده ان��د ک��ه س��فیدی س��اقه های ش��ان قاب��ل رویت ش��ده 

باشد. 
در نتیجه این باور قدیمی از جهاتی هم می تواند درست باشد هرچند که 

علت آن کندن تار موی سفید نیست.
اما توصیه می شود که از کندن موهای سفید خود جلوگیری کنید چراکه 
کندن موها به ویژه اگر تکرار شود نوعی تروما یا زخم را در فولیکول مو 
ایجاد می کند و در نتیجه ممکن اس��ت که دچار نوعی عفونت و در دراز 

مدت طاسی شوید. 
با این همه اگر باز هم دوس��ت دارید که از دست آن رشته موی سفید و 

متمایز خاص شوید بهترین راه این است که آن را قیچی کنید.

در این مطلب لیستی از مواد غذایی مفید را برای هر یک از اعضای بدن شما آورده ایم.
مغز

 کلم بروکل��ی، گ��ردو، ب��ادام زمین��ی، بادام، ش��کات تل��خ، ب��ذر کت��ان، آلبالو،
ماهی سالمون،قهوه، آواکادو، غات 

چشم
ماهی س��اردین،ماهی س��المون، هویج، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، کلم بروکسل، 

اسفناج
سینه )پستان(

 هندوان��ه، انگور قرم��ز، گوجه فرنگی، اس��فناج، ان��واع لوبیا، چای س��بز و س��یاه ، 
ماهی سالمون، ماهی های پر چرب، کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، کلم و شلغم 

ریه
کلم بروکلی، ماهی سالمون، ماهی های پرچرب )ساردین، ماهی تن(، گردو، تمشک، 

لوبیا قرمز و چیتی و سیاه، سیب و آب سیب، آب، قیصی
قلب

گردو، بادام، جو دوسر، روغن زیتون، آواکادو و ماهی سالمون 
حافظه

ماهی سالمون، شکات، روغن زیتون، قهوه،سیر، سیب، پیاز، اسفناج 
گوش

ماهی سالمون، سیر، زردچوبه، زنجفیل 
کلیه

گل کلم، تمشک، آلبالو، توت فرنگی، قره قاط، گیاس، انگور قرمز، روغن زیتون، سیر، 
پیاز، سیب، فلفل دلمه ای قرمز، اسفناج، آب، جعفری، ماهی سالمون، کلم بروکلی

کبد
کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکس��ل، بادام، لوبیا، جو دوس��ر، آلبالو، چای، س��ویا، 
 اسفناج، کدو، ماست، لیموترش، سرکه، آرتیشو، سیر، پیاز، لبو، آلو، کشمش، تمشک، 
 ش��اه توت، پرتق��ال، گریپ ف��روت قرمز، طالب��ی، گابی، س��یب، نعن��اع کوهی،

 ماهی سالمون 
پروستات

کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، کلم، گوجه فرنگی، آب انار، زردچوبه، بذر کتان، 
ماهی سالمون، چای سبز، بادام برزیلی، سیر، پیازچه

کاهش دهند قند خون
نان جو و جو  دو سر، برنج قهوه ای، کلم بروکلی،پیاز، سیر، دارچین، زردچوبه، شنبلیله، 
لوبیا چیتی، لوبیا س��یاه، لوبیا چشم بلبلی، نخود ، عدس، اس��فناج، کاهو، انواع بادام  
)به میزان کم(، ماهی سالمون، تخم کدو، بذر کتان، ش��کات، چای سبز، مرکبات، 
آواکادو، آلبالو، گیاس، سرکه سیب، 7تا 8 لیوان آب در روز، لبنیات کم چرب، قهوه، 
توت فرنگی، سینه مرغ، گوشت قرمز بدون چربی )توضیح: در بیماری قند از خوردن 
نان سفید، برنج سفید، سیب زمینی، نوشابه، قند، شکر، مربا، آب نبات و به طور کلی 

شیرینی جات باید جدا خوداری شود(.
LDL کاهش دهنده کلسترول بد یا

ماهی سالمون، ماهی های پرچرب، گردو، بادام، آلو بخارا، جو دوسر، لوبیا چیتی، سیب، 
گابی، تمشک، موز، سیر

HDL افزایش دهنده کلسترول خوب یا
ماهی سالمون، ماهی های پرچرب، غات کامل )جو دوسر و جو(، شکات تلخ، میوه و 
سبزیجات با برگ سبز، سیر، گردو، بادام، کره بادام زمینی، دانه بذر کتان، لوبیا سویا، 

آب پرتقال، لوبیا

پوکی استخوان
ماهی سالمون، شیر و محصوالت لبنی، کلم بروکلی و سبزیجات با برگ سبز، ساردین، 

بادام، غات و آب میوه غنی شده با کلسیم
آنتی اکسیدان ها

ماهی س��المون، کلم بروکلی، کلم، گردو، ب��ادام، بادام زمینی،بادام هندی، پس��ته، 
فندق، تمش��ک، ش��اه توت، قره قاط، آلبالو، توت فرنگی، س��یب زمینی، اس��فناج، 
می��وه خش��ک، چغندر،م��وز، طالب��ی، مارچوبه، آرتیش��و، آل��و، چای س��بز، لوبیا 
 چیتی و قرمز، کش��مش، آب س��یب، آب گوجه فرنگی، آب ان��ار، آب گریپ فروت، 

هویج
کاهش فشار خون

کلم بروکلی، سبزیجات با برگ سبز )خصوصا اس��فناج(، ماهی سالمون، ماهی آزاد، 
ماهی تون، موز، س��یر، پیاز، مرکبات)خصوصا گریپ فروت(، لوبیا )خصوصاَ س��یاه، 
س��فید، قرمز وچیتی(، س��یب زمینی تنوری، انجیر،غات کامل، سینه یا فیله مرغ، 
 شکات تلخ 70درصد،آواکادو،کشمش، آلبالو، تمشک، شاتوت، اخته، خرما،آلو بخارا، 
هلو، قیصی، پودر کاکائو، لوبیا سویا، تخم آفتابگردان بدون نمک، لبنیات کم چرب، 

حبوبات، نخود فرنگی، قارچ، سیب، انگور، آب، آب انار
باز کننده عروق

گردو، بادام، پس��ته، ش��کات تلخ، غات کامل، سیب با پوس��ت، گابی با پوست، 
 انجیر خشک شده، موز، کشمش، تمشک، توت فرنگی، ماهی سالمون، عدس، لپه،

 لوبیا سیاه
ضد سرطان ها

ماهی س��المون، کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکس��ل، کلم، هوی��چ، گوجه فرنگی، 
زردچوبه، فلفل تن��د، انجیر، بذرکتان، س��یر، پیاز، پرتقال، لیمو، بادام ها، تمش��ک، 
 انگورقرمز و س��یاه، گری��پ فروت، چای س��بز، ان��واع میوه ه��ا، انواع س��بزیجات،

رزماری

فوایدخواندنی س�بزی خ�وردن

ک�دام غ�ذا برای ک�دام عض�و؟

آیا َکندن موهای سفید باعث زیاد 
شدن شان می شود؟
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دريچه

 ، (Margaret Hilda �atcher :ــى ــه انگليس مارگارت هيلدا تاچر (ب
بارونس تاچر سابقا رابِرتز، (13 اكتبر 1925 – 8 آوريل 2013) رهبر سابق 
حزب محافظه كار بريتانيا بود. وى در سال 1975 به رهبرى اين حزب برگزيده 
و چند سال بعد در 1979 با شعار بهبود اوضاع اقتصادى از سوى محافظه كاران 
نامزد شد و به نخست وزيرى بريتانياى كبير رسيد و تا سال 1990 در هر دو 
سمت باقى ماند. تاچر تنها زنى در بريتانيا است كه تاكنون داراى اين دو پست 
به صورت همزمان بوده است. حمايت او از بازار آزاد، كاهش خدمات دولتى و 
واگذارى سازمان هاى دولتى به بخش خصوصى، برخى از سياست هاى مشهور 
او بود كه به «تاچريسم» معروف است. پافشارى بر سياست هاى اقتدارگرايانه 
و محافظه كارانه  وى كه منتقدان بسيارى داشت و مقابله او با قدرت گرفتن 
ــهور كرد. اولين  اتحاديه هاى كارگرى در بريتانيا او را به «بانوى آهنين» مش
ــالمى ايران اعالم موافقت كشورش با  موضع گيرى تاچر در برابر انقالب اس
ــى به ايران در  ــنهاد بعضى مقامات امريكايى مبنى بر لزوم حمله نظام پيش
ــفارت اياالت متحده آمريكا در تهران بود. به همين دليل  پاسخ به تصرف س
ــت آمريكا براى پيوستن به تحريم اقتصادى  در فروردين 1359 از درخواس
ايران حمايت كرد و در ارديبهشت 1359 از مداخله نظامى امريكا در طبس 
ــران دولت تاچر اعالم  ــه رژيم بعثى عراق به اي حمايت كرد. در جريان حمل
بى طرفى كرد. اما طبق اسناد منتشر شده از مركز اسناد ملى انگليس، دولت 
مارگارت تاچر در اواخر سال 1980 تا اوايل 1981 ، عالوه بر فروش تسليحات 
ــى ايجاد كرده بود. اين اقدام  نظامى، براى عراق پايگاه نظامى دريايى و هواي
ــور قطعنامه شوراى امنيت را  انگلستان در حالى صورت گرفت كه اين كش
ــتر و گسترش جنگ  درباره ضرورت خوددارى از هر اقدامى كه به تنش بيش
مى انجامد، امضا كرده بود. بر اساس اين اسناد، فهرست سالح هايى كه دولت 
تاچر فروش آن را به رژيم صدام پيشنهاد كرده بود، شامل 78 نوع تجهيزات 
نظامى از جمله خودروهاى لندرور، خودروهاى نجات، انواع رادار، لوازم يدكى 
انواع تانك است، كه البته همه آنها به فروش نرفت. تاچر در سال هاى پايانى 
عمرش از بيمارى آلزايمر رنج مى برد و به همين دليل در مجامع عمومى كمتر 
ظاهر مى شد. وى كه در روز 21 دسامبر 2012 تحت عمل جراحى براى خارج 
كردن يك غده از مثانه اش قرار گرفت، در صبح روز دوشنبه 8 آوريل 2013 
بر اثر سكته مغزى در لندن درگذشت. در پى انتشار خبر درگذشت او ديويد 
كامرون، نخست وزير بريتانيا كه در اسپانيا به سر مى برد سفر خود را نيمه كاره 

رها كرد و به كشورش بازگشت.

مارگارت هيلدا تاچر ،
 نخست وزير سابق انگليس

در چنين روزى

روز نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران

آغاز نخستين كنفرانس سران متفقين 
در تهـــران 

بنا نهادن پايه جنگ  هاي صليبي
 در مجمع مذهبي « ِكِلرمون» 

ــاع از جزاير،  ــروي دريايي ارتش در دف ــادت ها و دالور مردي هاي ني ــبت رش به مناس
ــهرهاي جنوبي به ويژه دفاع از آبادان و خرمشهر و آب هاي نيلگون  بنادر، سواحل و ش
ــمن بعثي، در همان  خليج فارس در دوران جنگ تحميلي و انهدام نيروي دريايي دش
آغاز جنگ، با تاييد حضرت امام خميني(ره)، هفتم آذر، سالروز حماسه آفريني ناوچه 
موشك انداز پيكان، به عنوان روز نيروي دريايى ارتش نام گرفت تا همه ساله، حماسه با 
شكوه دريادالن نيروي دريايي و ياد شهداي عزيز و گرانقدر اين نيرو گرامي داشته شود. 
هفتم آذر، تبلور ايثارو جان فشاني هاي پرسنل قهرمان و جان بر كف نيروي دريايي مهين 
اسالمي ايران در برقراري ثبات وامنيت در آب هاي نيلگون خليج فارس و درياي عمان 
مي باشد. اين نيرو با يگان هاي شناور دريايي، تفنگداران و تكاوران، اسكادران هاي هواناو 
و هوادريا، واحدهاي پروازي نيرو و با غواصان ورزيده و... هر نوع فعاليتي از سوي دشمن 
ــرد.در روز 6 آذر 1359ش نيروي دريايي   ــود خنثي خواهد ك را در محدوده قانوني خ
ايران با همكاري نيروي هوايي ارتش، به پايانه هاي البكر و االُميه كه از بزرگ ترين مراكز 
صدور نفت خليج فارس و شاهرگ حيات اقتصادي عراق به حساب مي آمدند، حمله برد 
و دو سوم آنها را منهدم ساخت. دشمن بعثي براي جبران اين شكست، در 7 آذر 59 با 
اعزام تعدادي نيرو، سعي در بازپس گيري پايانه ها كرد و نبرد سختي درگرفت. سرانجام 
پس از ساعت ها جنگ نابرابر و بي امان، در حالي كه دالورمردان نيروي دريايي، آخرين 
ــانه مي رفتند، ناوچه پيكان پس از غرق كردن  ــوي دشمن نش گلوله هاي خود را به س
چندين فروند ناوچه دشمن مورد اصابت چند موشك قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود 

در شمال خليج فارس در دل آب هاي گرم و نيلگون آن جاي گرفت.

يكي از وقايع مهم و با اهميت دوران جنگ جهاني دوم، تشكيل كنفرانس عالي سران 
سه كشور متفقين در تهران است كه بي شك در تعيين سرنوشت جنگ جهاني دوم و 
سرنوشت سياسي ايران حائز اهميت بسيار مي باشد. در روز 28 نوامبر 1943م، استالين، 
چرچيل و روزوِلْت، سران سه كشور شوروي، انگلستان و امريكا براي اولين بار با يك ديگر 
مالقات كردند. در اين كنفرانس كه تا روز اول دسامبر به طول انجاميد، طرح عمليات 
نهايى براي در هم شكستن نيروي مقاومت آلماني ها كه متضمن گشودن جبهه دوم در 
غرب اروپا و حمله بزرگ ارتش شوروي در جبهه شرق بود تهيه شد. هم چنين استالين 
در اين كنفرانس، موضوع منابع نفتي ايران و كشورهاي ساحلي خليج فارس را نيز مطرح 
كرد و خواستار توافقي درباره تقسيم اين منابع در آينده شد. اما بزرگ ترين موفقيتي 
كه در كنفرانس تهران نصيب استالين شد، نزديكي به روزولت و جلب اعتماد او بود كه 
نتايج خود را در مدت باقي مانده جنگ و كنفرانس يالتا نشان داد. البته تشكيل كنفرانس 
سران سه كشور بزرگ در تهران براي ايران هم سودمند بود، زيرا استالين و چرچيل و 
ــتقالل و تماميت ارضي ايران را تضمين كردند و تعهد  روزولت با صدور اعالميه اي، اس
قبلي انگلستان وشوروي درباره تخليه ايران به فاصله شش ماه پس از پايان جنگ را مورد 
تاييد قرار دادند. اين در حالي بود كه ايران كمي قبل از تشكيل كنفرانس سران تهران، 
با فشار غرب، در روز نهم سپتامبر 1943م، رسما به آلمان اعالن جنگ داده و به جرگه 
متفقين پيوسته بود. با اين حال برخالف تعهد متفقين براي خروج از ايران، اين نيروها 
تا مدت ها پس از جنگ، از تخليه كشور امتناع مي كردند تا اين كه پس ازشكايت ايران به 

مجامع جهاني، اين نيروها خاك ايران را ترك كردند.

ــارات فراواني  ــه قرن به طول انجاميد و خس جنگ هاي صليبي كه حدود س
ــه و با  ــون در جنوب فرانس ــع ِكلِْرم ــه اي در مجم ــار آورد، در پي جلس به ب
ــد و تا 28  ــخ 18 نوامبر 1095م آغاز ش ــخنراني پاپ اوربان دوم در تاري س
ــان معتقدند نخستين انگيزه موثر در به  نوامبر به طول انجاميد. تاريخ نويس
راه افتادن اين سلسله از جنگ ها، فعاليت شديد كليسادر جلب توجه مردم 
ــت. گرچه بدون ترديد و به ويژه در مراحل بعدي، نگرش هاي سياسي و  اس
قدرت طلبي سران حكومتي نيز موثر بوده است. در اواخر تابستان 1095م، 
ــقف هاي فرانسه و  ــه، نامه هايى به اُس پاپ اوربان دوم، ضمن ورود به فرانس
ــه اي كه در كلرمون تشكيل  سرزمين هاي اطراف نوشت و آنها را براي جلس
مي شود، دعوت كرد. در اين مجمع، بسياري از مسائل مربوط به احكام ديني، 
ــي قرار گرفت، ولي پاپ در سخنراني خود  امور اداري كليسا و... مورد بررس
كه در تاريخ 27 نوامبر ايراد كرد، ضمن بيان خصوصيات سرزمين مقدس و 
سختي هاي مسيحيان در مسير عبادت در بيت المقدس و تسلط مسلمانان 
بر مراكز ديني و منابع ثروت، از مسيحيان خواست تا به جهادي مقدس كه 

خواست خداست برخيزند. 
ــرزمين  ــيحيان صليبي به س ــب جنگ هاي صليبي با يورش مس بدين ترتي
ــد و طي حدود دويست سال نبرد، هشت  فلسطين و مناطق اطراف آغاز ش
ــرانجام در سال 1291م بدون  جنگ صليبي روي داد. جنگ هاي صليبي س

حصول نتايج دلخواه متجاوزان پايان يافت.

ــتمدارى بود كه طى بيش از 60سال از عمر خود صاحب  سناتور حسين عالء، سياس
ــا وزير مختارى  ــت وزيرى ، وزارت ، نمايندگى مجلس و ي ــاغل مهمى چون نخس مش

بود.
ــر قاجار بود كه به مدت  ــلطنه از رجال عص  عالء فرزند ميرزا محمدعلى خان عالءالس
20 سال سفارت ايران را در لندن برعهده داشت . عالءالسلطنه از چهره هاى مورد اعتماد 

انگليس در ايران بود و دوبار به رييس الوزرائى منصوب شد. 
ــد. او  ــد ش ــران متول ــود، در 1261ش در ته ــد او ب ــومين فرزن ــه س ــين ك حس
ــى  ــطه و عال ــى ، متوس ــالت ابتداي ــت و تحصي ــتان رف ــه انگلس ــى ب ــس از مدت پ
ــت. او در حين  ــرى گرف ــگاه كمبريج دكت ــوق از دانش ــته حق را پى گرفت و در رش
ــران در لندن  ــفارت اي ــته س ــتخدام وزارت امور خارجه درمد و وابس تحصيل به اس

شد.
ــاله بود، ظرف مدت كوتاهى نايب سوم، نايب دوم و نايب   عالء كه در اين تاريخ 17س
فوق العاده سفارت شد. هنگامى كه پدرشـ  عالءالسلطنهـ  به وزارت خارجه منصوب 
ــت «كابينه وزارت خارجه » كه معادل  ــد، موقعيت وى نيز ترقى كرد و وى به رياس ش

معاون وزير خارجه بود، ارتقاء يافت .  
حسين عالء در كابينه مستوفى الممالك و صمصام السلطنه وزير فوائد عامه بود و در 
1299 ش. وزير مختار ايران در اسپانيا ودر ارديبهشت 1301 در كابينه مشيرالدوله 

وزير مختار ايران در امريكا شد. 
ــود  ــران ب ــده ته ــرد، نماين ــه كار ك ــاز ب ــن 1302 غ ــه بهم ــم ك ــس پنج در مجل
ــد،  ــلطنت پهلوى ش ــن س ــزء مخالفي ــس ج ــار در مجل ــع قاج ــگام خل ــه هن و ب
ــط رضاخان  ــه وى توس ــر تصميمى علي ــى ها مانع از ه ــه انگليس ــتگى او ب اما وابس

شد.  
ــتور رضاخان وزير مختار ايران در فرانسه شد و در تير  عالء در مهرماه 1306 و به دس

1307 با حفظ سمت نماينده دوم ايران در جامعه ملل شد.

ــد. در كابينه قوام   عالء  در مهر 1320 رييس بانك ملى ودر دى 1321 وزير دربار ش
ــمت شكايت ايران از شوروى  در 1324 سفير كبير ايران در امريكا شد ودر همين س
ــتان و عدم تخليه خاك ايران را به شوراى امنيت  به مناسبت وقايع آذربايجان، كردس

برد. 
 عالء در دولت ساعد مراغه اىـ  اسفند 1328ـ  وزير خارجه بود و در 18 اسفند 1329 

و در پى ترور رزم  آرا نخست وزير شد. 
ــت بود. مجلس  ــدن صنعت نف ــت وزيرى عالء مصادف با تصويب قانون ملى ش نخس
شوراى ملى اين قانون را تصويب كرد و مجلس سنا نيز در 29 اسفند همان سال ن را به 
تصويب رساند. اما شكايت انگليس از ايران به شوراى امنيت و درخواست غرامت اين 
كشور، همراه با موج اعتصاباتى كه در تأسيسات نفتى ايران به دليل نپرداختن حقوق 
ــركت نفت ايران وانگليس به راه افتاده بود، دولت عالء را به زانو در  كارگران توسط ش
ــتعفا داد و به وزارت دربار  آورد و او در 6 ارديبهشت 1330 پس از گذشت 47 روز اس

منصوب شد.  
ــت ؛ در 17 فروردين  ــاره گرف ــت 1332 از وزارت دربار كن ــوم ارديبهش ــالء در س ع
ــت وزيرى  ــاه فرمان نخس ــل اهللا زاهدى از ش ــپهبد فض 1334 متعاقب بركنارى س

دريافت كرد. 
ــت هيات هاى نمايندگى ايران براى عضويت در  او در اين دوره از نخست وزيرى رياس
پيمان بغداد را برعهده داشت . انعقاد پيمان سنتو، اعدام سران فدائيان اسالم و برگزارى 
ــم دوران دوم كابينه  ــوراى ملى از جمله رويدادهاى مه انتخابات نوزدهم مجلس ش

حسين عالء بود.  
ــددا وزير دربار  ــرى كرد و مج ــت وزيرى كناره گي ــن 1336 از نخس عالء در فروردي
ــناتور انتصابى  ــوان س ــد و به عن ــار بركنار ش ــان 1342 از وزارت درب ــد. وى در ب ش

منصوب شد. 
حسين عالء سرانجام در 31تير 1343 در 82 سالگى درگذشت .

از 14 مهر 1357 كه امام خمينى(ره) با ورود به پاريس مرحله تازه اى از هجرت 
14 ساله خود را آغاز كرد، دائما تحت فشار ساواك بوده و تيمسار مقدم آخرين 
ــه به  ــش خود را براى محدود كردن امام در فرانس ــاواك نهايت كوش رئيس س

كاربست.
اين كوشش از طريق فشار ساواك بر سازمان اطالعاتى فرانسه صورت گرفت. در 
آن زمان ساواك به دستور شاه ماهانه كمك هاى مالى قابل توجهى را دراختيار 

سرويس اطالعاتى فرانسه قرار مى داد.
فرانسوى ها بر روى اين كمك ها خيلى حساب باز كرده بودند به طورى كه وقتى 
در 29 شهريور 1357 شاه به منظور واداشتن دولت فرانسه به فشار بر مطبوعات 
ــتور قطع كمك ها را صادر كرد،  آن كشور براى سانسور رويدادهاى انقالب، دس
ــازمان اطالعاتى فرانسه در 31 شهريور به  بالفاصله «كنت دومرانش» رييس س
تهران  آمد و توانست شاه را از اجراى اين تصميم منصرف سازد. كمك هاى نقدى 
ساواك به سازمان اطالعاتى فرانسه از نظر رژيم شاه اهرم مناسبى براى واداشتن 

فرانسوى ها به تمكين از منويات حكومت پهلوى بود.
ــدند و دو روز بعد در منزل يكى  ــى روز چهاردهم مهر وارد پاريس ش امام خمين
از ايرانيان در نوفل لوشاتو (حومه پاريس) مستقر شدند. مأمورين كاخ اليزه نظر 
رييس جمهور فرانسه را مبنى بر اجتناب از هرگونه فعاليت سياسى به امام ابالغ 
ــى تند تصريح كرده بود كه اين گونه محدوديت ها  كردند. ايشان نيز در واكنش
خالف ادعاى دموكراسى است و اگر او ناگزير شود تا از اين فرودگاه به آن فرودگاه 

و از اين كشور به آن كشور برود باز دست از هدف هايش نخواهد كشيد.
دو روز پس از ورود امام خمينى به پاريس يعنى در 16 مهر اداره كل سوم ساواك 
ــرويس  ــى خود را در 9 بند به اطالع س ــت داخلى) نيازهاى اطالعات (اداره امني

اطالعاتى فرانسه رساند. اين 9 بند عبارت بود از:
1ـ  مرتبطين و كسانى كه با امام خمينى ديدار و گفت و گوهاى دائم و هميشگى 

دارند و به نفع ايشان فعاليت مى كنند، چه كسانى هستند.
2ـ  چه كسانى تاكنون با ايشان مالقات كرده و يا بعدا به مالقات ايشان خواهند 

رفت.
3ـ  غير ايرانيانى كه با ايشان مالقات مى كنند چه كسانى هستند.

4ـ  از مقامات سياسى و رسمى چه كسانى به مالقات ايشان مى روند و كدام يك 
از نشريات و خبرنگاران خارجى با ايشان مالقات و مصاحبه مى كنند.

5ـ  عالوه بر ايشان و فرزندشان سيد  احمد خمينى، چه كسان ديگرى نزد ايشان 
در نوفل لوشاتو سكونت دارند.

ــى صدر و مسكن گزيدن  ــدن امام موس 6ـ  چه ارتباطى مى تواند ميان ربوده ش
امام خمينى در پاريس وجود داشته باشد.

7ـ  شماره تلفن هايى كه اطرافيان ايشان با آن تماس مى  گيرند، تحت كنترل قرار 
گرفته و محتواى آن ثبت و ضبط شود.

ــه باقى خواهند  ــان تا چه مدت در فرانس 8ـ  آيت اهللا امام خمينى و همراهان ش
ماند، و نهايتا اينكه ...

9ـ  تاريخ دقيق حركت ايشان از فرانسه و مقصد بعدى ايشان به كجا خواهد بود.
ــاواك از روز دوشنبه 17  فرانسوى ها نيز در چهارچوب همكارى هاى خود با س
مهر 1357 شنود تلفنى برخى از فعالين سياسى ايران مقيم فرانسه را آغاز كرد.

ــار كاوه معاون اطالعات خارجى ساواك و دو تن از  روز پنجشنبه 20 مهر تيمس
همكارانش وارد پاريس شدند. آنان در فرودگاه از جانب سرهنگ L.Lon رييس 

ــه و دو نفر از همكارانش مورد استقبال  واحد عملياتى سرويس اطالعاتى فرانس
قرار گرفتند.

تيمسار كاوه طى سه روز اقامت با همتاى فرانسوى خود راجع به راه هاى كنترل 
هر چه بيشتر رفت و آمد امام، شناسايى مالقات كنندگان وى و نشانى  خانه ها و 
محل  هاى اقامت آنها تلفن هاى آنان،  موضوع حركت امام به طرف الجزاير، سوريه،  

ليبى و ... بحث و مذاكره به عمل آورد.
ــازمان اطالعاتى فرانسه به تيمسار  روز جمعه 21 مهر كنت دومرانش رييس س
ــام خمينى از پاريس  ــه بود گفت «تصميم به اخراج ام كاوه كه به مالقاتش رفت
گرفته بود». وى گفت: « اين تصميم قرار بود در 17 مهر عملى شود اما با مخالفت 
سفير شاه در فرانسه روبه رو شد» وى افزود «تصور سفير اين بود كه اقامت امام 
در فرانسه به علت تسهيالتى كه اين كشور فراهم ساخته، مفيدتر است تا عزيمت 

ايشان به كشورى كه اين امكانات در آن موجود نباشد.»
ــه در خاطرات خود نوشته است كه دستور  (ژيسكاردستن رييس جمهور فرانس
اخراج امام از فرانسه را صادر كرده بود. ولى در آخرين لحظه  ها نمايندگان سياسى 
شاه كه در  آن روزها در نهايت درماندگى قرار داشتنند خطرواكنش تند و غير قابل 
ــزد كرده و در مورد عواقب آن در ايران و اروپا از خود سلب  كنترل مردم را گوش

مسووليت كرده بودند).

«مرانش» سپس با طرح اين ادعا كه «خمينى با تروريست هاى فرانسه و ايتاليا 
ارتباط دارد» (عناصر اطالعاتى فرانسه نيز چون همتايان ايرانى خود هر مخالفى 

را كمونيست مى ناميدند) طرح ترور امام خمينى را پيشنهاد كرد.
استدالل تيمسار كاوه جالب بود: او با اشاره به واكنش افكار عمومى در قبال قتل 
شيخ احمد كافى در يك سانحه اتومبيل، واهمه خود را از اينكه ترور امام اوضاع 
را به مراتب آشفته تر خواهد كرد، بيان داشت. گزارش سفر تيمسار كاوه در 30 
مهر ماه به اطالع شاه رسيد. در اين گزارش پس از رؤيت شاه فقط ذكر شده بود 
ــيد. مالحظه فرمودند» به عبارت ديگر شاه دستور  « به شرف عرض ملوكانه رس

خاصى صادر نكرد و با استدالل كاوه موافق بود.
ــات كرد. وى در اين  ــاه مالق روز 17 آبان 1357 «مرانش» به تهران آمد و با ش
مالقات تلگرام مخصوص والرى ژيسكاردستن رييس جمهور فرانسه را به اطالع 
ــه افتخار دارد به  ــاه گفت: «رييس سرويس فرانس ــاند. «مرانش» به ش شاه رس
شرف عرض پيشگاه مبارك شاهانه برساند كه رئيس جمهور فرانسه همان طور 
ــارهاى الزم بر خمينى اعمال شود.  ــده بود موافقت كرده كه فش كه خواسته ش
ــار رژيم شاه براى امام  ــه تحت فش به موازات محدوديت هايى كه دولت فرانس
ــاواك به طور جداگانه خود گامهايى را در اين راستا  خمينى ايجاد كرده بود، س
برداشته بود. از جمله براى تقويت موقعيت رو به ضعف رژيم پهلوى، در مطبوعات 

و رسانه هاى گروهى فرانسه، مبالغ قابل توجهى در اختيار مديران، سردبيران و 
نويسندگان اين نشريات و روزنامه ها قرار داد. مأموران ساواك در ميان كسانى كه 
به مالقات امام خمينى در نوفل لوشاتو مى رفتند نفوذ كرده و گزارشات، اخبار و 
اطالعاتى درباره موقعيت ايشان و فعاليت هايى كه انجام مى دادند، براى ساواك 
ــاواك براى بدنام كردن امام خمينى شايع كرده بود  تهران ارسال مى كردند. س
ــت و گويا برخى از روحانيون و علماى  كه وى به سرزمين كفر پناهنده شده اس
ــاواك براى بدنام كردن ايشان  ميانه رو و متمايل به حكومت هم از اين توطئه س

استقبال كردند.
اخبارى هم وجود داشت كه نشان مى داد ساواك براى جلوگيرى از انتشار تصويرو 
ــورهاى  ــه و ديگر كش صداى امام خمينى از طريق راديو و تلويزيون هاى فرانس
ــتنده محل اقامت ايشان در نوفل لوشاتو  جهان، در دستگاه هاى گيرنده و فرس

خرابكارى هايى مى كرد.
ــتين روزهاى حضور امام خمينى در پاريس، به مأموران خود در  ساواك از نخس
فرانسه دستور داده بود اسناد و مدارك موجود و قابل دسترس را (براى پيشگيرى 
ــاواك در فرانسه) معدوم  ــفارت و نمايندگى س از حمله احتمالى مخالفان به س

كنند.
ــنهاد كرد توسط  ــاه، پيش ــپهبد ناصر  مقدم طى مالقاتى با ش در آذر 1357، س
ــه اقامت دارد، امام خمينى با تزريق  ــاواك كه در فرانس پزشكى از نيروهاى س
مواد سمى به قتل برسد، اما حاضران در جلسه، عواقب چنين اقدامى را براى رژيم 

پهلوى سخت خطرناك ارزيابى كردند و بدين ترتيب طرح مقدم مسكوت ماند.
ــام خمينى و  ــت و فعاليت هاى ام ــود از محل اقام ــاواك به مراقبت هاى خ س
اطرافيانش در نوفل لوشاتو ادامه داد و نيروهايى از آ ن درنزديكى منزل ايشان در 
فرانسه خانه اى اجاره كرده و به طور دائم آمد و شد هاى اين منطقه را تحت كنترل 
داشتند.ساواك درباره روابط، ارتباطات و آمد و شدهاى اطرافيان امام خمينى با 
ــور نيز اطالعات قابل توجهى در اختيار داشت و  مخالفان حكومت در داخل كش
از طريق منابع نفوذى خود در ميان مخالفان، به اطالعات و اخبار فراوانى درباره 
مذاكرات، خواست ها و محموالت و مراسله هاى پستى و نظاير آن دست مى يافت.

ــاواك بر ضد امام خمينى و اطرافيان ايشان در فرانسه تا هنگام  مراقبت هاى س
حضورشان در اين كشور ادامه داشت. هنگامى كه به دنبال خروج شاه از كشور، 
 امام براى بازگشت به ايران اعالم آمادگى كرد، مأموران ساواك در فرانسه درباره 
ــره كردند. مقدم براى  ــات لحظه به لحظه اى به تهران مخاب اين موضوع گزارش
ــاى مفصلى با دولت  ــوع، مذاكرات و گفت و گوه چگونگى برخورد با اين موض
بختيار، فرماندهى نظامى، ژنرال هايزر، سفارت امريكا و نيز مأموران سيا در تهران 

و بعضى افراد و گروه ها در داخل كشور انجام داد.
راهكارهاى مختلفى براى جلوگيرى از ورود ايشان به ايران و يا برخورد با ايشان 
پس از ورود به ايران انديشيده شد. نهايتا چنين تصميم گرفته شد كه چاره اى جز 
فراهم آوردن تمهيدات الزم براى ورود مسالمت آميز ايشان به كشور پيش روى 

مسووالن امرو مذاكره كنندگان وجود ندارد.
با اين احوال شايعه ترور امام خمينى و گروه قابل توجهى از طرفداران ايشان پس 
از ورود به كشور، تا مدت ها در ميان افكار عمومى دهان به دهان مى گشت و اين 
ــان رژيم پهلوى حركت انقالبى مردم را  نگرانى وجود داشت كه به شهادت ايش
سركوب كند. اما امام خمينى به رغم نگرانى هاى فراوانى كه وجود داشت، روز 12 

بهمن 1357 وارد تهران شد و ساواك نتوانست هيچ اقدامى انجام دهد.

ركورددار مناصب سياسى 
عصر پهلوى

چرا محمدرضا شاه نتوانست امام خمينى را به شهادت برساند؟
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رییس خانه صنعت و مع��دن ایران گفت: کارخانه ه��ای اصفهان یکی پس از 
دیگری دچار مشکل شده و بسیاری از صنایع مانند فوالدمبارکه و کارخانجات 
 به علت ش��رایط اقتص��ادی به ج��ای کارخان��ه داری، انب��ارداری می کنند.   
سید عبدالوهاب س��هل آبادی، در آیین تجلیل از صادرکنندگان که در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما سال ها است از نعمتی به 
نام نفت برخوردار بوده اما نمی دانستیم که چگونه از آن استفاده کنیم و امروز 

که چگونگی بهره بردن از این نعمت را می دانیم نمی توانیم از آن بهره ببریم.
وی با بیان اینکه مس��ووالن باید توجه بیش��تری به صادرات غیرنفتی داشته 
باشند، افزود: باید در دولت، تدبیری اندیشیده شود که با توجه به ایجاد زمینه ای 
مناسب در دنیا برای ارتباط با ایران، زمینه صادرات محصوالت داخلی که موتور 

محرکه توسعه کشور است، فراهم شود.
رییس خانه صنعت و معدن ایران با گالیه از عدم حضور وزیر صنعت و یا معاون 
وی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استانی تصریح کرد: اصفهان استانی 
 با هش��ت هزار واحد تولیدی در امر صادرات بس��یار موفق عمل کرده است و 
بر این اساس انتظار می رفت که مقام وزارت یا حداقل معاون وی در این جلسه 
حضور پیدا می کرد تا بخشی از مطالبات صادرکنندگان به استحضار وزیر برسد.

نباید شاهد اشک صادرکنندگان باشیم
وی ادامه داد: اگر به واقع به صادرات اهمیت می دهیم، نباید اشک صادرکننده 

را شاهد باشیم.
س��هل آبادی، با بیان اینکه در تدوین قوانین صادرات��ی توجهی به صاحبان 
این عرصه و تولیدکننده ایرانی نش��ده است، ابراز داش��ت: تولیدکنندگان و 
 صادرکنندگان می توانن��د اقتصاد کش��ور را دگرگون کنند و بر این اس��اس 
مهم ترین افرادی که می توانند در سیاست گذاری های مباحث صادرات نقش 

ایفا کنند، فعاالن این عرصه هستند و باید به نقش آنها در این امر توجه شود.
افت صادرات در سه ماهه نخست ۹۳ و ۹۴

وی با بیان اینکه صادرات در سه ماهه نخست سال ۹۳ و ۹۴ افت داشته است، 
گفت: هر روز اتاق بازرگانی و خانه صنعت درگیر مشکالت تولیدکنندگانی است 

که در سخت ترین شرایط اقتصادی کار می کنند.
 رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان با اعتقاد بر اینکه نرخ بیکاری در استان 
سربه فلک می زند، بیان داشت: کارخانه ها در استان یکی پس از دیگری دچار 
مشکل و مجبور به تعدیل نیرو می شوند و این مساله نیازمند پیگیری مجدانه 
مسووالن استانی است.وی اضافه کرد: در واقع بسیاری از کارخانه جات به دلیل 
شرایط سخت اقتصادی اجناسشان در انبارها باقی مانده است و  به جای کارخانه 

داری، انبارداری می کنند که باید به این وضعیت رسیدگی شود.
 س��هل آبادی با اش��اره به اینکه به دلیل ع��دم حمایت های بانک��ی، برخی 
سرمایه گذاران، سرمایه خود را از دست داده اند، تصریح کرد: در این میان گویی 
به تنها چیزی که توجه می شود دریافت دیون از اصحاب کسب و کار و پرداخت 

جریمه دیرکرد است.
اصفهان بیست و نهمین استان در دریافت بودجه است

 وی با بی��ان اینک��ه اس��تان اصفه��ان دومی��ن اس��تان از لح��اظ پرداخت 
مالیات و بیست و نهمین استان در دریافت بودجه اس��ت، اضافه کرد: گرچه 
دوستان این نظر را دارند که اصفهان می تواند چند استان کشور را اداره کند، 
اما الزم است بخش قابل توجهی از این بودجه برای هزینه های  تولیدکنندگان 

صرف شود.

 به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، اجتماع بزرگ بسیجیان با عنوان شکوه 
ایستادگی با حضور فرماندهان، امرا و مسووالن کشوری و لشکری و همچنین 

مسووالن دولتی استان در میدان امام علی )ع( برگزار  شد.
سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی 
مقام معظم رهبری   در این اجتماع بزرگ  با اشاره به تدبیر حضرت امام )ره( 
در صدور فرمان تش��کیل بسیج مس��تضعفین اظهار داشت: فرمان تشکیل 
 بسیج مس��تضعفین در پنجم آذر ماه سال 58 توس��ط حضرت امام بیانگر 
دید الهی و دور اندیش��ی حکیمانه و آینده نگری ایش��ان نسبت به حواد ث ، 
رخدادها و فرازونش��یب های پیش روی انقالب کبیر اس��المی ملت بزرگ 

ایران بود.
وی  با بیان اینکه چالش های س��ه دهه گذشته نش��ان داد اگر قدرت بسیج 
نبود چه بسا سرنوشت انقالب و کشور به گونه ای دیگر رقم می خورد، اضافه 
 کرد: بس��یجیان و پاس��داران مومن ، دالور و خردمند اس��تان اصفهان طی

 ۳6 سال گذش��ته در میدان های سرنوشت سازی همچون آزادی کردستان 
از دست ضدانقالب مسلح و هشت سال دفاع مقدس درخشان ترین کارنامه 

افتخارآفرین و پیروزی را به خود اختصاص داده اند.
وی با اش��اره به ماهی��ت و توانمندی های بس��یج تصریح ک��رد: ماهیت و 
توانمندی های مختلف بسیج برای آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی تبدیل 
به معمایی بزرگ و غیر قابل حل شده  به صورتی که تمامی محاسبات آنها را 
برای تسلط بر ملت ایران خنثی کرده است.سرلشکر صفوی در ادامه با تحلیل 
شرایط سیاس��ی و امنیتی منطقه  گفت: در این جنگ خانمانسوز ، فقط در 
سوریه 250 هزار نفر کشته ش��ده اند و جمعیت ۹ میلیون نفری از سوریه و 
عراق آواره شده اند و برخی به خارج از شهرها و برخی ها به شهرهای امن مانند 

بغداد و دمشق پناه آورده و زیر چادر با وضعیت اسفباری زندگی می کنند.
وی با بیان اینکه در این جنگ ناعادالنه دو جبهه وج��ود دارد، ادامه داد: در 
یک جبهه به رهبری امریکا و رژیم صهیونیستی ، عربستان ، ترکیه و اردن و در 
جبهه دیگر به رهبری ایران ، روسیه ، عراق ، سوریه و حزب اهلل لبنان قرار دارند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با اش��اره به هدف قرار داده شدن هواپیمای 
نظامی روسیه توسط ارتش ترکیه اظهار داشت: حادثه اخیر و زدن هواپیمای 
سوخو 2۴ روسیه در فضای سوریه اگر چه یک حادثه تاکتیکی است ولیکن 
تبعات استراتژیکی پیدا خواهد کرد و مطمئنا در این حادثه ترکیه ضرر خواهد 
کرد ، چرا که عالوه بر کمک پنج ساله به تروریست های اجاره ای و ایجاد ناامنی 
در سوریه و عراق ، در این حادثه مرتکب اشتباه استراتژیک شده  و قطعا این 

موضوعات برای ترکیه هزینه باالیی در پی خواهد داشت.
دستیار و مش��اور عالی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به رمز اثر گذاری و ماندگاری بسیج گفت: رمز موفقیت و ماندگاری 
و اثرگذاری بس��یج ، قدرت انعطاف پذیری آن متناس��ب ب��ا نیازمندی های 
انقالب و کشور و حضور در عرصه های سازندگی ، علمی ، فرهنگی و دفاعی و 
امنیتی است.وی با اشاره به انتظارات از بسیج گفت: از بسیج انتظار می رود 
تا در جلوگیری از انحرافات در جامعه با به کارگیری ظرفیت عظیم خود در 
حوزه های هنری ، فرهنگی و اجتماعی پیشگام باشد و در محیط های کاری 
مانند مدرسه و دانشگاه و در محالت و روستاها و کارخانجات ، نقش آفرینی 

فرهنگی کند.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:

بسیاری از صنایع اصفهان به جای 
کارخانه داری » انبارداری« می کنند

 سرلشکر  رحیم صفوی؛

تصمیمات ترکیه در مسایل سوریه 
اشتباه استراتژیک است

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

استاندار اصفهان گفت: ۱۷ مانع اصلی صادرات استان دربخش خصوصی احصاء 
شده و بر این اساس از فعاالن اقتصادی انتظار می رود به جای بیان مکرر مشکالت 

صادرات برای رفع مشکل، تالش و مشورت دهی کنند.
به گزارش مهر، رسول زرگرپور در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در 
اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: هم اکنون استان اصفهان رتبه چهارم صادرات 

کشور را دارد، اما دغدغه ما رسیدن به رتبه دوم است.
وی با بیان اینکه در نخستین جلسه با موضوع صادرات در اتاق بازرگانی اصفهان به 
این نتیجه رسیدیم که مشکالت این عرصه باید با فعالیت های علمی - سیستمی 
پیگیری شود، افزود: برای رفع مش��کل تولید و صادرات در اس��تان که به بخش 
غیردولتی ارتباط دارد به این نتیجه رسیدیم که شورای گفتگوی بخش دولتی و 

خصوصی مناسب ترین بستر برای به نتیجه رسیدن است.
استاندار اصفهان با ارائه رصدی از مشکالت صادرات استان و کشور در رسانه های 
استان تاکید کرد: در این رس��انه ها نبود برنامه و طرح در امر صادرات، فرسودگی 
ناوگان حمل و نقل و خودتحریمی از جمله مشکالت این عرصه برشمرده شده و 

بر نیاز به گسترش ارتباطات بین المللی تاکید شده است.
وی اضافه کرد: از دیدگاه من به عنوان مسوول استان پرداختن به موضوع صادرات 
و رفع تمام مشکالت نیازمند فراهم کردن بس��تری فراگیر است به گونه ای که با 
تحقیقی جامع موانع و راهکارهای صادرات را به دست آورده و راهکارهای استانی 

و ملی برای پیگیری به مراجع ذی ربط ارائه شود.
احصای ۱۷ مانع اصلی در راه صادرات استان

وی با بیان اینکه بدین ترتیب موضوع رفع موانع صادرات در شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی در دس��تور کار قرار گرفت، ادام��ه داد: ۱۷ مانع اصلی صادرات 
استان در بخش خصوصی احصاء شده است که فقدان رایزن بازرگانی در بسیاری 
از بازارهای هدف صادراتی، وجود مخاطرات زیاد برای سرمایه صادرکنندگان به 
دلیل وجود شرایط ناپایدار اقتصادی، بها ندادن به تولیدکنندگان کوچک و  کمبود 

زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری از این موارد است.
زرگرپور، با اش��اره ب��ه اینکه  ۴۷ راه��کار برای رفع مش��کالت ص��ادرات فراهم 
شده اس��ت که ۳۷ مورد آن استانی اس��ت، ابراز داش��ت: از ۴۷ راهکار ارائه شده 
 20 راهکار اجرایی و ۱5 راهکار در دس��ت اجرا اس��ت و ۱2 راهکار هنوز اجرایی 

نشده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بخشی از این راهکارها در سایت اتاق بازرگانی موجود 
است، گفت: دیگر زمان طرح صورت مسئله صادرات استان در جلسات گردهم آیی 
فعاالن اقتصادی به پایان رسیده است و با توجه به شناسایی راهکارها در شورای 
گفتگوی بخش خصوصی و دولت انتظار داریم به جای پرداختن به مش��کالت و 
یافتن راهکارها به دنبال اجرایی شدن راهبردی آنها و رفع مشکالت راهکارهایی 

باشیم که اجرایی نشده است.

محمدرضا مودودی ،مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت در آئین 
تجلی��ل از صادرکنندگان نمونه اس��تان اصفهان در ات��اق بازرگانی 
اظهار داشت: دغدغه های مطرح شده توسط  صادرکنندگان نمونه، 
دغدغه های دولتمردان نیز هست و به ش��کل هفتگی کارگروه های 
توسعه صادرات تشکیل و این مش��کالت به شکل تخصصی بررسی 

می شوند.
وی افزود: امیدواریم با تالش در راستای رفع تحریم ها در حوزه بانکی 
و حمل و نقل شاهد جهش در حوزه صادرات باشیم و رقابت اقتصادی 

خود را با دنیا افزایش دهیم.
برداشت دیوار تحریم به معنای رفع مشکالت توسعه صادرات 

نیست
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه و تجارت ایران تصریح کرد: 
معتقدیم تحریم ها یک دیوار در برابر مسیر معمولی ما بود و برداشته 
شدن آن به معنای رفع مشکالت مسیر توس��عه صادرات به خودی 

خود نیست.
وی ادامه داد: باید دقت کنیم تا برداش��ت صادرکنندگان از تحریم 
موجب انتظار بی جایی نش��ود ، چراکه با برداشته شدن تحریم ها ما 
تازه در نقطه صفر رقابت قرار می  گیریم و باید تالش کنیم تا سهمی 

از این بازار سخت رقابت دنیا در دست بگیریم.
مودودی تاکید کرد: هم اکنون هیئت های تجاری زیادی به کش��ور 
می آیند و می روند، اما اگر بس��تر الزم برای جذب س��رمایه و تقاضا 

نداشته باشیم این فرصت به تهدید مبدل می شود.
وی با بیان اینکه مش��کالت زیادی بر س��ر راه تولید قرار دارد و برای 
تولید رقابتی نیازمند فضای مستعد هستیم، ابراز داشت: الزم است 
راهبردهای  دوران پساتحریم و نقشه تفصیلی راه برای بازارهای هدف 
خود را مش��خص کنیم که در غیر این صورت تمام این فرصت ها به 

تهدید تبدیل می شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت مثلث توسعه  را دارای سه ضلع 
تعیین کننده کدام کش��ورها، کدام گروه کاالها و کدام ش��رکت ها 
دانست و بیان داشت: سازمان های دولتی باید باید با منایع محدود در 
اختیار، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کنند اما این سوال 
پیش می آید که با توجه به این فض��ا و ظرفیت محدود آیا می  توان از 

تمام صادرکنندگان حمایت کرد و  آنه��ا را  به  صورت یکنواخت زیر 
چتر حمایت قرار داد.

85 درصد صادرات کشور توسط کمتر از 800 شرکت انجام می شود
 وی با اش��اره ب��ه تحقیق��ی در س��ازمان توس��عه و تج��ارت ایران 
اظهار داشت: 85 درصد صادرات کشور توسط کمتر از 800 شرکت 
انجام می شود و بدین ترتیب  ۷2 درصد صادرات توسط ۳6۹ شرکت، 

50 درصد صادرات توسط ۱۳۷ شرکت انجام می شود.
مودودی با بیان اینکه همچنین صادرکنندگان نمونه نیز 25 درصد 
صادرات غیر نفتی را برعهده دارند، اضافه کرد: این درصد ها نش��ان 
می دهد که باید حمایت شدگان مشخص ش��وند و فرقی میان افراد 

فعال این عرصه با بقیه قائل شویم.
وی گفت: امس��ال برای حمای��ت از ص��ادرات در کن��ار حمایت از 
تولید، مس��کن، کش��اورزی و غیره بالغ بر 200 میلیارد تومان برای 
کمک ب��ه بخش ص��ادرات اختصاص یاف��ت و پیش بینی می ش��ود 
 از مح��ل ای��ن بودج��ه واحده��ای صادراتی س��ه ه��زار و ۳00 تا 

سه هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت از بانک ها دریافت کنند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اگر زنجیره های 
صادرات��ی تش��کیل ندهی��م ش��اید نتوانیم ب��ه اهداف م��ورد نظر 
سیاست گذاران توس��عه صادرات دس��ت پیدا کنیم، ابراز داشت: بر 
این اساس 50 میلیارد تومان برای زیرساخت های نرم افزاری توسعه 
صادرات اعم از اعزام و پذیرش هیات ها، حضور شرکت های صادراتی 
در نمایشگاه های معتبر بین المللی، برندسازی، ایجاد خطوط منظم 

هوایی توسعه برند و غیره تقاضا کرده ایم.
ضرورت گسترش مرزهای جغرافیایی صادرات

مودودی با بی��ان اینکه باید راه های توس��عه صادرات هموار ش��ود 
و مرزه��ای جغرافیای��ی ص��ادرات را توس��عه دهیم، تاکی��د کرد: 
 امس��ال 2۴ میلیارد و ۱2۱ میلی��ون دالر ص��ادرات و 2۴ میلیارد و 
۷0 میلیون دالر واردات داش��ته ایم و بدین ترتیب برای نخستین بار 

در تاریخ کشورمان تراز تجاری مثبت شده است.
وی افزود: البته باید به این نکته توجه کنیم ک��ه تراز تجاری مثبت 
به معنای موفقیت نیس��ت، چراکه اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا، 

فرانسه و ژاپن با تراز منفی نشان ورشکستگی نیست.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

دستیابی به اهداف توسعه 
نیازمند تشکیل زنجیره های 

صادراتی است

رضا صفری ، رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان در آیین افتتاحیه مرکز 
مطالعات راهبردی سازمان بسیج رسانه استان اصفهان در محل دانشگاه علمی 
کاربردی اصفهان افزود: تفکر بس��یجی یک تفکر جهانی است که در پیشرفت 

بیداری اسالمی و مبارزه با استکبار موثر واقع شده است.
وی اظهارکرد: برخالف تالش دشمنان بویژه آمریکا و رژیم صهوینستی اما ترویج 

و فراگیری تفکر بسیجی مانع تحقق اهداف و برنامه های آنان شده است.
رییس سازمان بسیج رسانه استان ادامه داد: رسانه ها نقش موثر و کارسازی در 
ترویج فرهنگ بسیجی و تفکرهای ناب اسالمی و انقالبی دارند تا اینکه با فراگیر 

شدن چنین تفکراتی اسالم در جهان گسترش یابد.
رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان با اش��اره به نقش رسانه ها در افکار 

عمومی و لزوم توجه به این نقش، تصریح کرد: امروز رس��انه ها نقش موثری در 
پیشبرد برنامه های نظام اسالمی دارند و نباید نسبت به نقش آن ها بی توجه بود. 
وی اضافه کرد: در دهه های اخیر رس��انه ها با انجام فعالی��ت های تحقیقاتی و 

مطالعات اهداف نظام های خود را دنبال می کنند.
صفری، کیفی سازی فعالیت های خبری، شناسایی ظرفیت ها و نیازهای رسانه 
در سطح استان و برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی را از اهداف 
تشکیل مرکز مطالعات راهبردی سازمان بسیج رسانه برشمرد و افزود: تمرکز بر 

فعالیت های پژوهشی در دستور کار بسیج رسانه استان اصفهان است.
در این مراسم محس��ن حاج کاظمی به عنوان رییس تش��کیل مرکز مطالعات 

راهبردی سازمان بسیج استان اصفهان منصوب شد. 

رییس سازمان بسیج رسانه استان :

تفکر بسیجی مانع پیشرفت جریان های انحرافی و تکفیری شده است

استاندار اصفهان:

دوره طرح مشکالت 
صادرات به پایان 

رسیده است

اطالعیه
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات هیاتهای 

ورزشی استانها نسبت به تشکیل مجمع هیات ورزشی:شمشیربازی 

به منظور انتخاب رئیس هیات در استان اصفهان اقدام نماید. بنابراین از کلیه عالقمندان درخواست 
می ش��ود پس از تکمیل فرم و مدارک خواس��ته ش��ده به دبیرخانه اداره کل مراجع��ه و با تحویل 

درخواست، رسید دریافت نمایند.
الزم به ذکر است این اداره کل به استناد بخشنامه شماره ۱268۳۱ مورخ ۱۳۹0/0۷/۱۹ از سازمان 
بازرسی کل کشور، مبنی بر عدم به کارگیری افراد بازنشس��ته، از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان 

محترم به عنوان کاندیدای ریاست هیاتهای ورزشی معذور است.
ضمناً طبق نامه شماره ۳2/۹۷۱5/ص مورخ ۹۴/۴/۳0 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است 
افراد معترض به فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت ۱0 روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود 

را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه ارسال نمایند.
بدیهی است شکایات دریافتی پس از پایان مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس: اصفهان – آبشار سوم – بعد از پل غدیر – اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیات:
۱-اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 

2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران ۳- نداشتن سوء سابقه کیفری 
۴- حداقل سن ۳0 سال تمام 

5- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
6- مهلت ثبت نام از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته کاری 

-به همراه تکمیل فرم، تصویر شناسنامه – تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، تصویر 
آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس و ارائه اصل مدارک الزامیست.

ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامیست.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
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Rider's digest در گزارشی به 12 لحظه  المپیکی اشاره کرده که تاریخ را 
تغییر داده اند. بیشتر این لحظات از دید این سایت به مسائل سیاسی ارتباط 
دارد و با وجود اینکه جنبش المپیک سعی کرده سیاست را از ورزش دور کند، 
اما در طول تاریخ متوجه می ش��ویم سیاس��ت همچنان در جریانات ورزشی 

دخیل بوده است.
در زیر به این لحظات اشاره می شود:

پاریس 1900، حضور نخستین زن ورزشکار:زنان تا المپیک 1900 اجازه 
شرکت در مسابقات را نداش��تند و حضور زنان در مسابقات گلف و تنیس راه 
را برای بانوان در مس��ابقات آینده باز کرد.در المپیک 2012 لندن نیز برای 

نخستین بار بانوان اجازه داشتند در رشته بوکس باهم رقابت کنند.
برلین 1936، اونس رکورد جهان را شکست:جسه اونس دوومیدانی کار 
آمریکایی – آفریقایی رکورد جهان را شکست و چندین مدال طال را به دست 
آورد. او در س��ال 1936 نمونه یک مرد آریایی بود. وی بعدها با ورزشکارانی 
از آلمان به رفاقت پرداخ��ت و در ایدوئولوژی نازی ها به عنوان یک س��مبل 

قهرمان از او یاد شد.
لندن 1948، رقابت ورزش�کاران ب�ا ویلچیر:دکتر گاتمن انگلیس��ی با 
راه اندازی بازی های با ویلچر به مجروجان جن��گ جهانی دوم کمک کرد. او 
از ورزش��کاران ویلچری دعوت کرد تا در مسابقات حضور داشته باشند و این 

رقابت ها در استادیوم مدرن بازی های پارالمپیک برگزار شد.
رم 1960، تلویزیون و رسوایی:بازی های المپیک رم نخستین رقابتی بود 
که از طریق تلویزیون به نمایش درآمد و این راه جدیدی برای آغاز تجارت بود 

تا تغییرات در المپیک آغاز شود. 
مکزیکو سیتی 1968،اعتراض حقوق مدنی:در اوج جنبش های حقوق 
مدنی، ورزشکاران سیاه پوست آمریکایی از تحریم مسابقات تشویق شدند. در 
مقابل جان کارلوس و تامی اسمیت قهرمان دوومیدانی آفریقایی – آمریکایی 
با باال بردن مشت خود در اعتراضی غیرخشونت آمیز به قدرت سیاه پوستان 
ادای احترام کردند. اگرچه آنها به همین دلیل از دهکده المپیک اخراج شدند.

مونترال 1976، بایکوت کش�ورهای آفریقای�ی:در بازی های المپیک 
مونترال 22 کشور آفریقایی از حضور در این رقابت ها به خاطر حضور نیوزیلند 
محروم شدند. اوایل این سال نیوزیلندی ها خش��م کشورهای آفریقایی را به 
خاطر اعزام تیم راگبی ش��ان به آفریق��ای جنوبی که زیر نظ��ر آپارتاید بود، 

برانگیختند. 
مسکو 1980، آمریکا میزبان را تحریم کرد:در جریان جنگ سرد، جیمی 
کارتر رییس جمهور آمریکا از متحدان خواس��ت به دلی��ل اعتراض به حمله 
شوروی به افغانستان تیم های المپیکی خود را به مسکو اعزام نکنند. آمریکا 
در این مسابقات شرکت نکرد و در مقابل برای رقابتی جایگزین در فیالدلفیا 
مسابقاتی را برگزار کرد که در آن کشورهایی که المپیک مسکو را تحریم کرده 

بودند در فیالدلفیا شرکت کردند.
بارس�لونا 1992، جوانب مثبت بازی های المپیک:در س��ال 1992 تیم 
بسکتبال مردان آمریکا با نام مس��تعار "تیم رویایی" با ورزشکارانی همچون 
مایکل جردن، چارلز بارکلی و پاتری��ک اوینگ که در NBA بازی می کردند 
راهی المپیک شد. این تیم با برتری در 8 مسابقه راهی فینال شد و با پیروزی 
مقابل کرواس��ی مدال طال را کس��ب کرد. تا امروز این تیم رویایی به عنوان 

بزرگ ترین تیم در ورزش این پیروزی را جشن می گیرد.
آتالنتا 1996:محمدعلی با وجود رقابت س��خت با بیماری پارکیس��ون در 
مسابقات سنگین وزن بوکس مشعل المپیک را در مراسم افتتاحیه حمل کرد 

و این شروع عاطفی صدمین سالگرد بازی های المپیک بود.
سیدنی 2000، اتحاد کره ش�مالی و جنوبی:این یک لحظه کوتاه از اتحاد 
کره شمالی و جنوبی اس��ت که برای نخس��تین بار با هم در المپیک سیدنی 
کنار هم حضور داشتند.به جای حمل پرچم های جداگانه، ورزشکاران هر دو 
کشور با لباس هایی یک شکل دست در دس��ت یکدیگر یک نقشه آبی از کره 

را تکان می دادند.
آتن 2004، طراحی درست مدال:مدال جدیدی در آتن به قهرمانان بازی ها 
توزیع شد. مدال های المپیک به صورت نمادین در استادیوم پاناتیایکو در آتن 
جمع آوری شده که یکی از قدیمی ترین استادیوم ها در جهان است و نخستین 

استادیوم بازی های المپیک مدرن در سال 1896 بود.
پکن 2008، فلپس مدال های طال را درو کرد:در طول بازی های المپیک 
پکن، مایکل فلپس ش��ناگر آمریکایی با کسب 8 مدال طال رکورد جدیدی را 

در جهان به ثبت رساند.

سرخابی ها

12 لحظه المپیکی که تاریخ را تغییر دادند

کیانوش رستمی:

المپیک ریو المپیک من است

یحیی گل محمدی در مورد پیروزی در دربی اصفهان 
و حض��ور در فینال جام حذفی و اینکه س��ومین فینال 
حذفی را تجربه می کند، گفت: از فینالیس��ت ش��دن 
در جام حذفی خوش��حالم و ما مقابل س��پاهان خوب 
 ب��ازی کردیم و توانس��تیم در این دیدار س��خت پیروز

 شویم.
 از بازیکنانم تش��کر می کنم که مردان��ه جنگیدند و ما 
الیق این برد بودیم. س��پاهان بازیکنان س��ریع داشت 
 که اگر به آنها فضا داده می ش��د می توانستند ما را آزار

 بدهند.
س��رمربی ذوب آهن در مورد اینکه ظاهرا بعد از ۴ سال 
در دربی اصفهان پیروز ش��ده اند، گفت: اطالع دقیقی 
در این مورد ندارم که چند سال است ذوب آهن پیروز 
نشده اما از زمانی که من آمده ام دو مساوی و یک باخت 
داشتیم و این چهارمین بازی من در دربی اصفهان بود 

که پیروز شدیم.
گل محمدی در مورد قرعه کش��ی لیگ قهرمانان آسیا 
گفت: فکر نمی کنم بتوانم برای قرعه کش��ی به مالزی 
بروم زیرا درگیر مس��ابقات لیگ هستم اما امیدوارم که 
با تیم هایی که س��طح پایی��ن تری از نظ��ر فنی دارند 

همگروه شویم.
س��رمربی ذوب آهن در مورد پیش��نهاد استقالل برای 
جذب حسن زاده و پیشنهاد پرس��پولیس برای خرید 

 مرتضی تبریزی گفت: هرچه به زم��ان نقل و انتقاالت 
نیم فصل نزدیک می ش��ویم شایعه های زیادی منتشر 
می ش��ود اما ذوب آهن قصد فروش هی��چ بازیکنی را 

ندارد.
وی در مورد فهرست بازیکنان مورد نظرش گفت: هنوز 
فهرستی به باشگاه نداده ام و 3 بازی تا پایان نیم فصل 
و دو بازی دیگر هم از دور برگشت داریم و تمام تمرکزم 
در حال حاضر روی این مسابقات است و اصال توجهی به 

بحث نقل و انتقاالت نداریم.
س��رمربی ذوب آهن در مورد اینک��ه آذری اعالم کرده 
اگر چمن ورزشگاه فوالدشهر درست نشود در آسیا در 
ورزشگاه آزادی به مصاف حریفان خواهند رفت، گفت: 
در ابتدا امیدوارم که مسووالن به وضع چمن ورزشگاه 
فوالدشهر رس��یدگی کنند زیرا ما دوس��ت داریم نزد 
هواداران خودمان در اصفهان بازی کنیم ولی اگر چمن 
ورزش��گاه فوالدشهر درست نش��ود باید بگویم برای ما 
خیلی خوب اس��ت که در ورزش��گاه آزادی بازی کنیم 
و به مصاف حریفان خ��ود برویم زیرا چمن ورزش��گاه 
 آزادی عالی است و مصاف با حریفان آسیایی در آزادی 

نور اعلی نور خواهد بود.
با این حال امیدوارم چمن ورزشگاه فوالد شهر درست 
 ش��ود زیرا بازی در این چم��ن خیلی برای ما س��خت 

است.

گل محم��دی در مورد بح��ث های حاش��یه ای که در 
مورد تیم ملی مطرح می ش��ود و صحبت از جدایی کی 
روش ش��ده و مایلی کهن هم ایرادهایی را به سرمربی 
تیم ملی وارد کرده، گفت: اکن��ون زمان این بحث ها و 
 مسایل نیس��ت باید تمام تمرکز ما بر روی آماده سازی 
 تیم ملی باشد زیرا تیم ملی بازی های دشواری در اینده 
دارد.در همه ج��ای دنیا کش��ورها به مرب��ی تیم ملی 
امکانات می دهند تا تمرکز او فقط بر روی مسایل فنی 
و نتیجه گیری باش��د اما در ایران برعکس است و مربی 
تیم ملی باید به دنبال گرفتن امکانات باشد و بعد به فکر 

مسایل فنی و نتیجه گیری!
وی ادامه داد: ورزش ما از نظر س��خت افزاری بس��یار 
فقیر است نداشتن س��خت افزار مناسب این مشکالت 
 را هم پیش می آورد. به قول مایلی کهن ما یک کش��ور 
فوق ثروتمند داریم اما از نظر امکانات س��خت افزاری 
ورزشی زیر خط فقر هس��تیم. این نبود امکانات سخت 
افزاری مش��کالت زیادی را برای ما مربیان به خصوص 

مربی تیم ملی به وجود می آورد.
گل محمدی در مورد مرخص��ی دوباره کی روش گفت: 
نمی دانم شرایط جسمانی او چگونه است و شاید برای 
درمان مرخصی گرفته اس��ت. با این ح��ال من اطالع 
زیادی از قرارداد کی روش ندارم و نمی توانم زیاد در این 

مورد اظهار نظر کنم.

علی کفاشیان  با بیان اینکه  س��عی می کنیم مجمع انتخاباتی را در هر 
صورت برگزار کنیم، گفت: قصد ما این اس��ت که انتخابات فدراسیون 
ایران بعد از فیفا باش��د. ضمن اینکه ثبت نام نامزده��ا دو ماه قبل آغاز 
 ش��ده و هر فردی که نامزد می ش��ود باید 10 امضا از مجمع داش��ته 

باشد.
وی افزود:مهم نیس��ت چه کس��ی در انتخابات رای می آورد بلکه مهم 
این است که کسی که می آید بتواند رای مجمع را بیاورد و همه به آن 

احترام بگذارند.
کفاشیان تاکید کرد: کی روش قرار است پس از پایان مرخصی خود به 
ایران آمده و سپس برای نظارت بر عملکرد تیم امید به قطر برود. ضمن 

اینکه در قرارداد کی روش آمده او به تیم امید هم نظارت کند.
 وی در مورد اینکه آیا در این مدت امکانات مناس��ب ب��رای ادامه کار 
تیم ملی فراهم خواهد ش��د، گف��ت: در حال رایزنی ب��ا وزارت ورزش 
هستیم تا ابتدا مش��کل زمین چمن کمپ حل شود و قرار است وزارت 
ورزش در این مورد کمک مان کند. البته مشکل دیگر ما پولی است که 

کی روش به آن عادت کرده است.
رییس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه آیا با توجه به قرارداد کی روش 
این مرخصی ها از لحاظ مالی به ضرر فدراسیون فوتبال نیست، گفت: 
مگر کی روش کارگر اس��ت و می خواهد به کارخانه برود و پیچ و مهره 

ماشین ها را سفت کند که هر روز در ایران باشد. 

مگر کی روش کارگر است که هر روز در ایران 
باشد؟

یحیی گل محمدی:

بازیکنانم فروشی نیستند

کیانوش رس��تمی ضم��ن رضای��ت از عملک��رد خود در 
رقابت های جهانی سال 2015، امیدوار است تا مدال طال 

و رکورد جهان را در بازی های المپیک ریو به دست آورد.
کیانوش رس��تمی نایب قهرمان جهان در سال 2015 در 
نشست خبری پس از مسابقه اش در سالن جورج آر براون، 
اظهار کرد: مسابقه خیلی خوبی بود و از این نتیجه راضی 

هستم.
 البته من پی��ش از ای��ن مصدومیتی از آرنج داش��تم که 
ذهنم درگیر آن بود. با این وجود سعی کردم کار خودم را 
بکنم. من فکر می کنم در یک ضرب خوب کار نکردم. می 
توانس��تم عملکرد بهتری در یک ضرب داشته باشم، برای 
این آمدم که در دوضرب جبران کنم. من تاکنون در هیچ 
رقابتی وزنه 21۴ کیلوگرم در دوض��رب را نزده بودم، اما 
این بار با اعتماد به نفس با 21۴ کیلوگرم ش��روع کردم و 

موفق بودم.

وی در م��ورد دو خطای آخ��رش در دوض��رب نیز گفت: 
تابه حال هیچ گاه نشده که من وزنه را از پشت سر بیاندازم، 
اما این بار نمی دانم چرا این اتفاق افتاد. ش��اید تا مدت ها 
به ای��ن فکر کنم که چطور ش��د من این وزنه را از پش��ت 

انداختم. اصال نمی توانم فراموش بکنم.
 تنها جواب ش��اید این باش��د که خواس��ت خ��دا بوده و 
من هم راضی هس��تم به رضای خدا. م��ن در این رقابت 
روش و ف��ن جدیدی را انتخ��اب کردم ک��ه امتحان کنم 
 و فک��ر می کنم راه درس��تی باش��د و همی��ن راه را ادامه

 می دهم. 
 کیانوش رس��تمی در مورد تاثیر روانی ش��رایط حاکم بر 
تیم مل��ی نیز گف��ت: کیانوش رس��تمی هیچ��گاه برای 
هی��چ مس��ابقه ای اس��ترس نداش��ته اس��ت، اما ش��ما 
ببینی��د بدتری��ن اتفاق ه��ای ممک��ن تاکنون ب��رای ما 
افتاده است. بهداد س��لیمی و س��عید محمدپور مصدوم 

ش��دند. س��هراب مرادی این ط��ور نتوانس��ت در رقابت 
ها ش��رکت کند. دو نفر هم ح��ذف ش��دند. بنابراین هر 
نتیجه ای س��خت می ب��ود. من خدا را ش��کر م��ی کنم 
 در چنی��ن ش��رایطی ای��ن نتیج��ه را به دس��ت آوردم.

 من خوش��حالم از اینکه این اتفاق در زمان علی مرادی و 
این تیم جدید افتاد. او زحمات زیادی کشیده است. او باید 
بداند من اینجا طال گرفته ام. همه من را طالیی رقابت می 
دانند. کسی به من نمی گوید نقره گرفته ای. من خودم را 

طالیی می دانم.
دارنده دو عنوان قهرمان��ی جهان در پایان خاطرنش��ان 
 کرد: من به المپیک خیلی امیدوارم. می دانم راه س��ختی 
پیش روی دارم. اما می خواهم هم به مدال طال برسم و هم 
رکورد المپیک و جهان را آنجا بشکنم. من تاکنون دوبار در 
رقابت های جهانی به رکورد حمله کردم و موفق نبودم، اما 

امیدوارم المپیک ریو المپیک من باشد.

»فاطمه کرم زاده« را باید ستاره جدید تیراندازی ایران 
نامید؛ دختری از جنوب کشور که همین دو هفته پیش 
و در مسابقات قهرمانی آسیا در کویت به تنهایی ۴ مدال 
طالی تیمی و انفرادی را به گ��ردن آویخت و جالب آن 
که همین استعداد درخش��ان، قبل از تیراندازی عاشق 
شمشیربازی بود، اما به دلیل این که در بوشهر باشگاهی 

برای آموزش این رش��ته وجود نداش��ت، راهی رش��ته 
تیراندازی شد تا اینچنین افتخارآفرین باشد. 

دختری 17 ساله، از خطه جنوب
س��ال 77 به عنوان عضو چهارم یک خانواده س��ه نفره 
در خرمشهر به دنیا آمدم. یک خواهر بزرگ تر از خودم 
دارم که برعکس من ب��ه فعالیت های هنری می پردازد، 
اکنون به همراه خانواده در شهر زیبا و گرم بوشهر زندگی 
می کنم و خوش��حالم که به عنوان یک دختر جنوبی با 
کسب مدال طالی قهرمانی آسیا توانستم برای کشورم 

افتخار کسب کنم.
تیراندازی؛ اولین سرگرمی

در سن 10 سالگی به منظور گذراندن روزهای تابستان 
در کالس تیراندازی ثبت نام کردم و ابتدا به این رش��ته 

به عنوان یک سرگرمی نگاه می کردم. 
تا این که جذابیت این رش��ته باعث ش��د تا تصمیم به 
ادامه آن در س��طح حرفه ای بگیرم و درست چند سال 
بعد از تمرین های مداوم در باش��گاه پایم به مس��ابقات 

تیراندازی باز شد.
اشک قهرمانی

در تورنمنت قهرمانی آس��یا کویت به دلی��ل این که با 
رکوردها آشنایی نداشتم، زمانی که روی خط بودم بعد 
از ش��لیک تیرها همان لحظه متوجه قهرمانی ام نشدم، 

بعد از آن با صدای تشویق و اعالم اسمم به عنوان نفر اول 
این دوره از مسابقات متوجه موضوع شدم و از هیجان و 
خوشحالی گریه کردم. بعد از چهار سال حضور در تیم 
ملی تیراندازی، این اولین طالی انفرادی من بود و لذت 

تصاحب آن را با کلمات نمی توان بیان کرد.
رقابت با نجمه خدمتی

زمانی که از یک کش��ور تعداد ورزش��کاران راه یافته به 
مرحله نهایی بیشتر باش��د، خیال مان از کسب حداقل 
یک مدال راحت می شود و در آن بازه زمانی دیگر مهم 

نیست چه کسی به مدال طال دست پیدا می کند. 
در این دوره از مسابقات قهرمانی آس��یا نیز من با یکی 
از هم تیمی های توانا و خوب کش��ور، نجمه خدمتی در 
مرحله نهایی به رقابت پرداختم و هر دوی ما با کس��ب 
مدال طال و برنز این تورنمنت توانستیم پرچم ایران را با 

افتخار به اهتزاز دربیاوریم.
فشنگ ها در تحریم

در این مدت تیراندازهای ما به شدت با کمبود فشنگ 
هم در اردوها و هم در مس��ابقات روبه رو بودیم که این 
موضوع باع��ث پایین آمدن کیفیت تمری��ن و آمادگی 
تیراندازها خواهد شد. مسووالن وجود تحریم و کمبود 
بودجه را بهانه ای برای کمبود فش��نگ می دانند، اما ما 
ورزشکاران به غیر از کمبود امکانات از بی توجهی برخی 

مسووالن نیز رنج می بریم.
خانم دکتر آینده

در این مدت س��عی کردم تا ورزش حرفه ای به درس��م 
لطمه ای وارد نکند، زیرا همیش��ه درس در اولویت من 
بوده ت��ا جایی که اگر امتحان داش��ته باش��م به اردوها 
نمی روم. به جرات می گویم شاید اگر وضعیت تیراندازی 
در کشور ما بهتر بود من نیز رشته تربیت بدنی خوانده و 
تا انتها ورزشم را ادامه می دادم، اما وقتی می بینم کسانی 
مانند الهه احمدی و نجم��ه خدمتی با وجود افتخارات 
زیادی که دارند مورد کم لطفی قرار می گیرند، ترجیح 
می دهم روی درسم س��رمایه گذاری بیشتری را انجام 

دهم تا به امید خدا روزی پزشک شوم.
الگو؛ مادر المپیکی

الهه احمدی ازجمله تیراندازانی است که نه تنها از لحاظ 
ورزش حرفه ای، بلکه از لحاظ اخالقی نیز همیشه الگوی 
من بوده اس��ت. از نظر من الهه احمدی نمونه بارزی از 
توانایی های یک بان��وی ایرانی اس��ت. او در عین حال 
که یک ورزش��کار حرفه ای و دارای مقام اول رنکینگ 
جهانی است، نقش مادر را به خوبی ایفا می کند و باعث 
خوش��حالی من اس��ت که در کنار این تیران��داز نمونه 
می توان��م تمرین کن��م و از او به عن��وان الگو چیزهای 

زیادی بیاموزم.

مـادر المـپیـکی، آینـه مـن اسـت
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بهداش��تی انبار شهید فلس��فی اداره گاز جنب امامزاده 
محمد خمینی ش��هر و سیس��تم آبرس��انی تاسیسات 

ایستگاه 600 هزاری C.G.S مبارکه 
 51 /120 2- می��زان تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه: 000/
 ریال )پنج��اه و ی��ک میلیون و دویس��ت ه��زار ریال(

کد فراخوان: 1۴23831
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – خیابان 

چهارباغ باال – شرکت گاز استان اصفهان 
۴- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 139۴/09/17

مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
به پایگاه اطالع رس��انی الکترونیکی شرکت گاز استان 

اصفهان به آدرس :
 www .nigc-isfahan .ir ،  www .iets .mporg .ir
یا با ش��ماره تلف��ن ه��ای 5-36271031-031 امور 
قراردادهای شرکت گاز اس��تان اصفهان تماس حاصل 

فرمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی

شماره مجوز )1394،4597 ) 
نوبت اول

شرکت ملی گازاستان اصفهان 
سهامی خاص
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بازى هاى محلىراز موفقيت

 والدين نيازمند آموزش هستند زيرا به آنها امكان مى دهد كه از ايده هاى 
خوب خود استفاده كنند. به عالوه هر چه اطمينان خاطر بيشترى داشته 
ــتر خودتان را كنترل مى كنيد، كمتر خشمگين مى شويد و  باشيد بيش
بهتر عمل مى كنيد. بچه ها با الگوبردارى از كارهاى شما تربيت مى شوند؛ 
ــاهده كردن و تقليدكردن. آنها همچنين نگرش ها،  با گوش دادن، مش
ــخصى و بعضى از عادت ها را از طريق الگوبردارى  ارزش ها، تجربيات ش

ياد مى گيرند.
ــيد. فراموش  ــويد و به آن بينديش ــار خودتان دقيق ش بنابراين به رفت
نكنيد كارى كه در برابر آنها انجام مى دهيد بر انديشه و رفتار آنها تأثير 
مى گذارد. آيا به نظرتان جالب نيست كه هر وقت رفتار نامناسبى داريد، 

فرزندان تان متوجه آن مى شوند؟ 
ــن گونه رفتار  ــا نبايد اي ــما مى گوييد آنه ــيارى از موارد ش ولى در بس
ــان حق داريد كلمات  ــما به آنها مى گوييد خودت كنند. بدين ترتيب ش
ــا آنها اين  ــيد ام ــته باش ــتى داش ــايند بگوييد يا رفتار نادرس ناخوش
ــت  ــا هنگامى كه خودتان درس ــيد ت ــق را ندارند. ولى مطمئن باش ح
ــت رفتار ــيد فرزندتان درس ــته باش رفتار نكنيد نمى توانيد توقع داش

 كند. 
ــايند شما مى شود، به  ــت وقتى فرزندتان متوجه رفتار ناخوش بهتر اس
ــتباه  ــد برايش توضيح دهيد كه اش ــت تدافعى بگيري جاى اينكه حال
ــويد با  كرده ايد يا عصبانى بوده ايد. وقتى به جاى اينكه عصبانى مى ش
لحن آرام صحبت كنيد به فرزندان تان مى آموزيد كه چگونه خشم خود 
را كنترل كنند. هنگامى كه براى كار اشتباه خود، معذرت مى خواهيد 
ــارش را برعهده ــووليت اعمال و رفت به فرزندتان ياد مى دهيد كه مس

 بگيرد. 
ــوزش مى دهيد كه مودب  وقتى مودبانه حرف مى زنيد به فرزندتان آم
ــد و…. بنابراين مى بينيد كه تربيت صحيح فرزندان تان در گروى  باش
رفتار صحيح خود شماست. اگر درست رفتاركردن براى خود شما سخت 
است، طبيعتا نمى توانيد انتظار داشته باشيد در تربيت فرزندتان موفق 
عمل كنيد. هنگامى كه در خانه شما هم مسائل جزئى، جروبحث هاى 
طوالنى مى شود، چگونه توقع داريد فرزندى آرام و مودب داشته باشيد؟

ــتان مى نشست.  ــتر وقت ها در قبرس آورده اند كه بهلول بيش
ــود و هارون به قصد  ــتان رفته ب روزى به عادت معهود به قبرس
ــكار از آن محل عبور مى نمود چون به بهلول رسيد پرسيد  ش

بهلول چه مى كنى؟
ــه نه غيبت  ــخاصى آمده ام ك ــواب داد: به ديدن اش  بهلول ج
ــى دارند و نه مرا اذيت و آزار  مردم را مى نمايند و نه از من توقع

مى دهند.
 هارون گفت :آيا مى توانى از قيامت و صراط و سوال و جواب آن 

دنيا مرا آگاهى دهى؟
ــا در همين محل  ــود بگو ت ــواب داد: به خادمين خ  بهلول ج
ــرخ و خوب داغ ــر آن آتش نهند تا س ــد و «تابه» ب آتش نماين

 شود.
 هارون امر نمود تا آتشى افروختند و «تابه» بر آن آتش گذاردند 
ــا پاى پرهنه  ــت: اى هارون! من ب ــد آن گاه بهلول گف تا داغ ش
ــتم و خودم را معرفى مى نمايم و آن چه روى اين تابه مى ايس
 خورده ام و هر چه پوشيده ام ذكر مى نمايم و سپس تو هم بايد 
پاى خود را مانند من برهنه نمانى و خود را معرفى كنى و آن چه 

خورده و پوشيده اى ذكر نمايى.
ــتاد و فورى   هارون قبول كرد. آن گاه بهلول روى تابه داغ ايس

گفت:
 بهلول، خرقه و نان جو و سركه .

 بهلول فورى پايين آمد كه ابدا پايش نسوخت و چون نوبت به 
ــت خود را معرفى نمايد  ــيد به محض اين كه خواس هارون رس
ــوخت و پايين افتاد. پس بهلول گفت: اى  نتوانست و پايش بس
ــت. آنها كه  ــؤال و جواب قيامت به همين طريق اس هارون! س
درويش بودند و از تجمالت دنيايى بهره ندارند، آسوده بگذرند و 
آن ها كه پاى بند تجمالت دنيا باشند، به مشكالت گرفتار آيند.

شعر  حكايت 

مگسى را كشتم
نه به اين جرم كه حيوان پليديست، بد، است

و نه چون نسبت سودش به ضرر يك به صد است
طفل معصوم به دور سر من مى چرخيد

به خيالش قندم
يا كه چون اغذيه ى مشهورش، تا به آن حد، َگنَدم

اى دو صد نور به قبرش بارد
مگس خوبى بود

من به اين جرم كه از ياد تو بيرونم كرد
                                               مگسى را كشتم                   (حسين پناهى)

ياد دارم در غروبى سرد سرد
مى گذشت از كوچه ما دوره گرد
داد مى زد كهنه قالى مى خرم
دست دوم جنس عالى مى خرم
كاسه و ظرف سفالى مى خرم
گر ندارى كوزه خالى مى خرم

اشك در چشمان بابا حلقه بست
عاقبت آهى كشيد، بغضش شكست
اول ماه است و نان در سفره نيست

اى خدا شكرت ولى اين زندگيست؟
بوى نان تازه هوشش برده بود

اتفاقا مادرم هم روزه بود
خواهرم بى روسرى بيرون دويد

                                      گفت آقا سفره خالى مى خريد؟     (هدايت عبدى)

كاريكاتور

جواب سودوكو  شماره 1739سودوكو  شماره 1741

جواب معما 1738 معما 1739
بعضي ها هنگام احسان و نيكوكاري هم دست 
ــد و از كيش و  ــد برنمي دارن ــب و تقي از تعص
آيين و ساير معتقدات مذهبي سائل مستمند 
ــمي كه آن بيچاره  ــش مي كنند به قس پرس
ــتش  ــيزي در كف دس به جان مي آيد تا پش
گذارند در حالي كه نوع پروري و بشر دوستي 
ــت  ــات و عواطف عاليه اس از آن نوع احساس
ــي را در حريم حرمتش  ــان و بي ايمان كه ايم
ــي دهد و  ــود ادامه م ــت، به راه خ راهي نيس
ــر راه بيند دستگيري  هر افتاده اي را كه بر س

مي كند. 

ــلك  ــن و مس ــا دي ــوكاري ب ــان و نيك احس
ــر لباس بيچاره  ــدارد و بيچاره در ه تالزمي ن
ــل ترحم  ــكلي قاب ــنه به هر ش ــت و گرس اس

مي باشد.
وقتي كه آدمي را قادر حكيم علي االطالق به 
جان مضايقت نفرمود افراد متمكن و مستطيع 

مجاز نيستند به نان دريغ ورزند. 
اگر چنين موردي احياناً پيش آيد جواب اين 
زمره از مردم را با استفاده از عبارت مثلي باال 
ــده، ايمانش  ــي گويند: نانش ب مي دهند و م

مپرس.

دكترى سه قرص براى تان تجويز مى كند.او توضيح 
مى دهد كه هر نيم ساعت يك قرص بخوريد.چقدر 

زمان براى خوردن آخرين قرص الزم هست؟
يك وكيل ، يك لوله كش و يك كاله دوز در خيابانى 
در حال قدم زدن بودند .كدام يك كاله بزرگ ترى 

برسر داشتند؟
ــرد. چطور  ــنگى مى مي ــردى در خانه اش از تش م

ممكن است؟

سارا هر روز با خوردن يك سيب 
ــود و ازتماس با  ــى ش بيمار نم

دكتر دور مى ماند.
نه تا. همه مردند به غير از نه تا.

معما ايستگاه ضرب المثل
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نانش بده، نامش مپرس 

داستان

ــت.  ــدى مى خواره اى مى نشس تو اخترك بع
ــهريار كوچولو را به غم  ديدار كوتاه بود اما ش

بزرگى فرو برد.
ــت  ــت يك مش ــواره كه ُصم بُكم پش به مى خ
بطرى خالى و يك مشت بطرى پر نشسته بود 

گفت: – چه كار دارى مى كنى؟
ــم زده اى جواب داد: – ِمى  مى خواره با لحن غ

مى زنم.
ــيد: – ِمى مى زنى  شهريار كوچولو پرس

كه چى؟
مى خواره جواب داد: – كه فراموش كنم.

ــاال  ــه ح ــو ك ــهريار كوچول ش
ــراى او  ــش ب ديگر دل

خت  مى سو
 : ــيد س پر
ــى را  چ  –
ش  ــو م ا فر

كنى؟
مى خواره همان طور كه سرش را مى انداخت 

پايين گفت: – سر شكستگيم را.
ــهريار كوچولو كه دلش مى خواست دردى  ش

از او دوا كند پرسيد: – سرشكستگى از چى؟
مى خواره جواب داد: – سرشكستگِى مى خواره 

بودنم را.
ــال را كند و به كلى  اين را گفت و ق

خاموش شد.
ــوت راهش را  ــهريار كوچولو مات و مبه  و ش
گرفت و رفت و همان جور كه مى رفت تو دلش 
ــتى  مى گفت: – اين آدم بزرگ ها راستى راس

چه قدر عجيبند!

مگسى را كشتمبهلول و خرقه و نان جو و سركه 

رسم عاشقى

بازى محلى هفتخالت
ــا بودكه گاه آقايان نيز به  اين بازى يكى از بازى هاى محبوب خانم ه
آن مى پرداختند.ولى باز اين بازى امروزه به فراموشى سپرده شده در 

صورتى كه بازى انرژيك محسوب مى شود.
ــى در دو گروه چهار يا پنج  در اين بازى دو تيم يا گروه داريم يار كش
تيمى و بيشتر صورت مى گيرد سپس از تكه هاى كوزه هاى شكسته 
قديمى و يا سفال هاى قديمى هفت عدد جمع آورى ميكنند البته در 
ــال قبل از اين كوزه ها زياد بود و امروزه اثر چندانى از آنها  ــت س بيس
نيست به اين تكه هاى كوزه شكسته خالت مى گفتند .بعد هفت عدد 
از آنها را روى هم مى گذاشتند و بعد به شير و خط سكه مى پرداختند 
و اگر سكه اى در كار نبود يك تكه خالت صاف و تخت را بر مى داشتند 
و يك طرفش را خيس مى كردند و هرتيم يك طرف خالت را انتخاب 

مى كردند بعد خالت را به هوا پرت مى كردند .
اگر طرفى كه هر تيم انتخاب مى كرد رو به باال قرار مى گرفت آن تيم 
برنده مى شد (تيمa) و بعد تيم برنده (a)سه مترى يا چهار مترى هفت 
ــبيه لحظه ضربات پنالتى وسط بازى  خالت قرار مى گرفت تقريبا ش
فوتبال و همه بازى كنان پشت توپ مى ماندند. بعد يكى از بازيكنان 
ــل دادن به طرف  ــتيكى را با ق ــير يا خط (a)توپ پالس تيم برنده ش
 (a)ــاد اعضاى آن تيم خالت ها پرت مى كرد.و اگر خالت ها مى افت
ــكارى هم به  ــر (b)بايد با هم ــدند و اعضاى تيم ديگ متفرق مى ش
ــه بدن آنها مى  ــل(a) حمله مى كردند و توپ را ب بازيكنان تيم مقاب
ــى از بازيكنان تيم (a) حمله  زدند در زمانى كه تيم (b) به طرف يك
ــم (a) فرصت دارند  ــه افراد تي ــه او بزنند بقي ــد تا توپ را ب مى كردن
خالت هاى ريخته را دوباره روى هم بگذارند و اگر موفق به اين كار مى 
ــد و بازى دوباره شروع مى شد ولى عمال  شدند تيم شان برنده مى ش
اين كار سخت بو د و اعضاى تيم (b) با پاسگارى دستى توپ را به هم 
مى رساندند. و مانع از قرار گرفتن راحت خالت ها روى هم مى شدند 
ــكار  ــا پيش مى آمد بازيكنان تيم (a) موقع مرتب كردن ش و چه بس
ــى ريختند و  ــتر م ــدند و يا هول مى كردند و خالت ها را بيش مى ش
كارشان سخت تر مى شد. و گاهى نيز به علت چابكى پيروز مى شدند 
و اعضاى تيم برنده بنا به توافق دو تيم در اول بازى جايزه شان را مى 

گرفتند.

شـازده 
كـوچـولـو 

ــد گفت: «نصف  ــاهى پس از اين كه بيمار ش پادش
ــى مى دهم كه بتواند  قلمرو پادشاهى ام را به كس

مرا معالجه كند».
ــدند تا ببيند  ــا دور هم جمع ش تمام آدم هاى دان
ــاه را معالجه كرد، اما هيچ يك  ــود ش چطور مى ش

ندانست. 
ــر مى كند ــا گفت كه فك ــردان دان تنها يكى از م

 مى تواند شاه را معالجه كند.
 اگر يك آدم خوشبخت را پيدا كنيد، پيراهنش را 

برداريد و تن شاه كنيد، شاه معالجه مى شود.
ــردن يك آدم  ــراى پيدا ك ــش را ب ــاه پيك هاي ش

خوشبخت فرستاد. 
آنها در سرتاسر مملكت سفر كردند ولى نتوانستند 
آدم خوشبختى پيدا كنند. حتى يك نفر پيدا نشد 
ــت، بيمار ــد. آنكه ثروت داش كه كامال راضى باش

 بود.
 آنكه سالم بود در فقر دست و پا مى زد، يا اگر سالم 

و ثروتمند بود زن و زندگى بدى داشت.
 يا اگر فرزندى داشت، فرزندانش بد بودند. خالصه 
ــكايت  ــت كه از آن گله و ش هر آدمى چيزى داش

كند.
ــاه از كنار  آخرهاى يك شب، پسر ش
ــد  ــه اى محقر و فقيرانه رد مى ش كلب
ــر دارد چيزهايى ــك نف ــنيد ي كه ش

ــه كارم را  ــكر خدا ك ــد: « ش  مى گوي
ــير و پر غذا خورده ام  تمام كرده ام. س
ــم و بخوابم! چه  ــم دراز بكش و مى توان

ــى توانم  چيز ديگرى م
بخواهم؟» پسر شاه 

ــحال شد  خوش
ــتور داد  و دس
پيراهن  ــه  ك

ــرد را بگيرند  م
ــاه  ش ــش  پي و 

ــه مرد  ــد و ب بياورن
ــدر بخواهد هم هر چق

 بدهند.
 پيك ها براى بيرون آوردن پيراهن مرد توى كلبه 
ــر بود كه  ــبخت آن قدر فقي رفتند، اما مرد خوش

پيراهن نداشت!

خوشبخت 

ــت. راز موفقيت در تربيت فرزندان ــدى مى خواره اى مى نشس تو اخترك بع
ــهريار كوچولو را به غم  ديدار كوتاه بود اما ش

ــت  ــت يك مش ــواره كه ُصم بُكم پش به مى خ
بطرى خالى و يك مشت بطرى پر نشسته بود 

چه كار دارى مى كنى؟
ِمى – ِمى – ِمى  ــم زده اى جواب داد:  ــم زده اى جواب داد: – مى خواره با لحن غ – مى خواره با لحن غ

ِمى مى زنى – ِمى مى زنى – ِمى مى زنى  ــيد:  ــيد: – شهريار كوچولو پرس – شهريار كوچولو پرس

كه فراموش كنم.– كه فراموش كنم.– كه فراموش كنم. – مى خواره جواب داد: – مى خواره جواب داد: 
ــاال  ــه ح ــو ك ــهريار كوچول ش

ــراى او  ــش ب ديگر دل

مى خواره همان طور كه سرش را مى انداخت 
سر شكستگيم را.

ــهريار كوچولو كه دلش مى خواست دردى  ش
سرشكستگى از چى؟– سرشكستگى از چى؟– سرشكستگى از چى؟ – از او دوا كند پرسيد: – از او دوا كند پرسيد: 

سرشكستگِى مى خواره – سرشكستگِى مى خواره – سرشكستگِى مى خواره  – مى خواره جواب داد: – مى خواره جواب داد: 

بودنم را.
ــال را كند و به كلى  اين را گفت و ق

خاموش شد.
ــوت راهش را  ــهريار كوچولو مات و مبه  و ش
گرفت و رفت و همان جور كه مى رفت تو دلش 
ــتى  ــتى – اين آدم بزرگ ها راستى راس ــتى – اين آدم بزرگ ها راستى راس اين آدم بزرگ ها راستى راس – مى گفت: – مى گفت: 

چه قدر عجيبند!

شـازده شـازده 
كـوچـولـو كـوچـولـو 

ــاه از كنار  آخرهاى يك شب، پسر ش
ــد  ــه اى محقر و فقيرانه رد مى ش كلب
ــر دارد چيزهايى ــك نف ــنيد ي كه ش

ــه كارم را  ــكر خدا ك ــد: « ش  مى گوي
ــير و پر غذا خورده ام  تمام كرده ام. س
ــم و بخوابم! چه  ــم دراز بكش و مى توان

ــى توانم  چيز ديگرى م
بخواهم؟» پسر شاه 

ــه مرد  ــد و ب بياورن
ــدر بخواهد هم هر چق

 پيك ها براى بيرون آوردن پيراهن مرد توى كلبه 
ــر بود كه  ــبخت آن قدر فقي رفتند، اما مرد خوش

خوشبخت خوشبخت 



ــايه ها راز جنايت  ــوى همس پيگيرى بوى تعفن از س
خانوادگى را در محدوده پاسگاه نعمت آباد فاش كرد. 
ــى به قتل  ــه اى در جريان تحقيقات پليس مرد شيش

اعضاى خانواده اش اعتراف كرد.
ــى قبل بوى تعفن   اهالى نعمت آباد تهران كه از مدت
ــان مى داد تصميم گرفتند پليس  وحشتناكى آزارش
را در جريان اين ماجرا بگذارند. يكى از اهالى خيابان 
مرتضوى در تماس با 110 به اپراتور گفت: مدتى است 
ــايش را از اهالى محل  ــتناك تعفن آس كه بوى وحش
سلب كرده است. چندين بار همسايه ها بسيج شده اند 
تا منشاء اين بوى آزار دهنده را پيدا كنند و سرانجام 
در تحقيقات محلى به در خانه اى رسيديم كه مدتى 

است از ساكنان آن خانه خبرى در دست نيست.
اظهارات همسايه ها

ــى از ماموران  ــه اكيپ ــكايت بالفاصل با اعالم اين ش
كالنترى 152 خانى آباد براى بررسى صحت و سقم 
ــه كردند. با حضور  ــه آدرس مورد نظر مراجع ماجرا ب
ــايه اى كه با 110 تماس گرفته  ماموران پليس همس
بود در جريان تحقيقات به ماموران گفت: بيشتر از دو 
ــت كه بوى تعفن به مشام مى رسد. اگر در و  هفته اس
پنجره ها باز باشد اصال نمى شود در خانه نفس كشيد. 
اول به گمان مان بوى تعفن به دليل مردن گربه در راه 
كانال كولر بود اما همه همسايه ها با چك كردن كانال 
كولر مطمئن شدند كه اتفاقى براى گربه هاى ولگرد 
ــت. حتى هيچ كدام از چاه هاى فاضالب  رخ نداده اس
داخل كوچه هم دچار گرفتگى نشده بود. اين در حالى 

بود كه هر روز بوى تعفن شديد تر مى شد.
مرد همسايه در ادامه اظهاراتش به ماموران گفت: در 

جريان جستجوى خانه به خانه براى پيدا كردن منشاء 
بوى بد متوجه شديم  يكى از همسايه ها مدت هاست 
كه غايب است و هيچ كدام از اهالى محل درباره غيبت 
ــات دقيقى ندارند. مدت ها  اعضاى آن خانواده اطالع
ــته بود و هيچ كدام از همسايه ها  بود كه در خانه بس
هم صاحب خانه را نديده بودند. بررسى هاى ما نشان 
ــت. اما  ــه انتهاى كوچه اس ــوى تعفن از خان داد كه ب
چون كليد نداشتيم و كسى هم در را باز نمى كند، از 

ماموران پليس كمك گرفتيم.
كشف جسد داخل كمد

ــايه و تاييد حرف هاى او از  با ثبت اظهارات مرد همس
سوى بقيه هسايه ها با حضور ماموران پليس و ماموران 
ــانى در محل حادثه و باز كردن در  ايستگاه آتش نش
ــس وارد خانه متروكه شد.  ورودى خانه، گروه تجس
ــوران در محل خانه خالى  هنوز دقايقى از حضور مام
ــته بود كه  كه منشاء بوى تعفن درون  از سكنه نگذش
كمد خانه مورد نظر پيدا شد. آتش نشانان در جريان 
ــه در نيمه باز كمد  ــى از اتاق هاى خانه متوج بازرس
ــدند و بعد از حضور در محل اتاق با صحنه  ديوارى ش

وحشتناكى رو به رو شدند.
ــان مى داد همه اعضاى خانواده به طور  ــواهد نش ش
ــط فرد يا افرادى به قتل رسيده اند و  مشكوكى توس
قاتل براى از بين بردن رد پاهاى خود اجساد اعضاى 
خانواده را داخل كمد ديوارى جاسازى كرده و از محل 

حادثه متوارى شده است.
آغاز تحقيقات پليسى

ــيك قتل  ــن بازپرس كش ــه با تلف ــوران بالفاصل مام
پايتخت تماس گرفتند تا از كشف جسد يك زن و دو 

كودكش خبر دهند. وقتى ماموران كالنترى خانى آباد 
بازپرس «سجاد منافى آذر» را از ماجرا باخبر كردند او 
ــروع تحقيقات محلى اكيپى از  دستور داد تا ضمن ش

كارآگاهان جنايى تهران در محل حاضر شوند.
در همين حال ماموران در پرس و جوهاى محلى خود 
ــا زن و دو فرزنش  ــه در اين خانه مردى ب دريافتند ك
ــت كه چند روزى از آنها خبرى  زندگى مى كرده اس

نيست.
با ورود كارشناسان جنايى و تيم بررسى صحنه جرم 
ــاله به همراه دو فرزند  مشخص شد زنى حدود 20 س
كه يكى پسرى 20 روزه و ديگرى پسرى 2 ساله بود 

قربانيان خانه متعفن هستند.
ــپ صحنه جرم  ــى هاى اوليه اكي همچنين در بررس
ــد عالوه بر آثار خفگى آثار شكستگى بر  مشخص ش
ــا اين وضع  ــه نفر وجود دارد. ب روى جمجمه اين س
بازپرس شعبه سوم دادسراى امور جنايى تهران به تيم 
پزشكى قانونى دستور داد براى برسى و كالبدگشايى 

از جسد آن ها را به پزشكى قانونى منتقل كنند.
ــايگان به  ــات محلى يكى از همس ــان تحقيق در جري
ماموران پليس گفت: 10 روز قبل با مركز فوريت هاى 
ــن خانه در و  ــى 110 تماس گرفته زيرا مرد اي پليس

پنجره خانه آنها را شكسته است.
ماموران پليس در ادامه بررسى اين اظهارات دريافتند 
كه بعد از شكايت همسايگان مرد مورد نظر كه گفته 
ــد به مواد روانگردان  اعتياد شديد دارد توسط  مى ش
پليس دستگير شده است و در بررسى سوابق شكايت 
مشخص شد كه اين فرد  به تازگى دستگير و به زندان 

فشافويه منتقل شده است. 
بدين  ترتيب بازپرس منافى آذر دستور انتقال اين فرد 
ــراى جنايى براى بررسى  ــافويه به دادس از زندان فش

ماجرا را داد.
ــن دارد در شعبه سوم  ــال س متهم  كه حدود 24 س
ــتين  ــد و در نخس ــراى جنايى تهران حاضر ش دادس
ــان روز  ــرد كه هم ــى اعتراف ك ــى هاى جناي بررس
دستگيرى همسر و 2 فرزندش را به قتل رسانده است. 
ــى براى حل  ــتين فرضيه جناي در حال حاضر نخس
ــه است  اين ماجرا قتل بر اثر مصرف روانگردان شيش
ــتور آزمايش هاى سالمت  ولى بازپرس منافى آذر دس
ــى  ــن ماجرا نيز بررس ــاير ابعاد اي ــا س روان را داده ت

شود.
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خبر خبر 

زن جوان كه متهم است با همدستى خواهر 14 ساله اش و مردى غريبه، 
ــانده، در جلسه دادگاه منكر  شوهرش را با نوشيدنى مسموم به قتل رس

اتهام خود شد.
 در اين پرونده سميرا 19 ساله متهم است دى سال گذشته با همدستى 

خواهر 14 ساله اش و پسرى جوان، شوهر خود را به قتل رسانده است. 
تحقيقات براى كشف راز اين جنايت همزمان با كشف جسد مرد جوان 
در منطقه مالرد آغاز شد. پس از انتقال جسد به پزشكى قانونى، مشخص 

شد مقتول با نوشيدنى مسموم به قتل رسيده است.
ــتگير و به ارتكاب قتل اعتراف كرد. ماموران سپس  در ادامه سميرا دس
ــتگير كردند و پرونده با تكميل تحقيقات با صدور  دو همدست او را دس
ــتان تهران فرستاده ــت براى محاكمه به دادگاه كيفرى اس كيفرخواس

 شد.
متهمان در شعبه چهارم دادگاه كيفرى استان تهران و به رياست قاضى 

اصغر عبداللهى پاى ميز محاكمه قرار گرفتند. 
ــريح كيفرخواست گفت:  ــه نماينده دادستان با تش در ابتداى اين جلس
ــاركت در قتل و على متهم به معاونت در قتل  سميرا و سارا متهم به مش
است. با توجه به داليل موجود در پرونده، براى متهمان تقاضاى مجازات 

قانونى دارم.
در ادامه اولياى دم براى قاتل پسر خود تقاضاى قصاص كردند.

رييس دادگاه با تفهيم اتهام به سميرا از او خواست به دفاع از خود بپردازد، 
ــرم با سارا مشكل داشت و اجازه  كه زن جوان با رد اتهامش گفت: همس
نمى داد او به خانه ما بيايد. از نظر او، خواهرم مشكل اخالقى داشت. يك 
روز سارا سراغم آمد و مدعى شد با پسرى به نام على ارتباط دارد و اگر در 

قتل شوهرم به على كمك نكنم، من و فرزندانم را مى كشد.
ــن و خواهرم  ــرد. على از م ــه را طراحى ك ــم چرا على اين نقش  نمى دان
خواست آبميوه اى مسموم تهيه كنيم و با آن شوهرم را بكشيم. من قبول 
ــيدم. روز حادثه سارا به بهانه اينكه  نكردم اما از تهديدهاى على مى ترس
ــيدنى مسموم را به شوهرم  براى من تبلت آورده به خانه مان آمد و نوش
ــيدنى، آن را خورد و جان داد. همسرم نيز بى خبر از مسموم بودن نوش

 سپرد.
در ادامه سارا در دفاع از خود، اظهارات خواهرش را رد كرد و گفت: سميرا 

دروغ مى گويد و او با همدستى على شوهرش را كشت.
 روز حادثه من چند بار به شوهرخواهرم گفتم كه نوشيدنى را نخور، اما 
خواهرم مرا به اتاقى كشاند و تهديد كرد سكوت كنم. على و سميرا اين 
ــاخت نوشيدنى مسموم را  نقشه را اجرا كردند. على در پيامك روش س

توضيح داد.
ــار كرد: من  ــد و اظه ــر منكر اتهامش ش ــد دو متهم ديگ على هم مانن
ــت. اگر  ــاى آنها دروغ اس ــتم. ادعاه ــر ارتباطى نداش ــن دو خواه با اي
ــم را قبول ــت من اتهام ــاى دو خواهر وجود داش پيامكى در تاييد ادع

 مى كنم.
پس از دفاعيات متهمان، رييس دادگاه جلسه محاكمه را تجديد كرد تا 

پيامك هاى متهمان و ادعاى آنها بررسى شود.

ــات نمى توانند  ــق جمع آورى ضايع ــر جوان وقتى ديدند از طري چهار پس
ــرق تهران را طراحى  ــتبرد سريالى به خانه هاى ش پولدار شوند، نقشه دس

و اجرا كردند.
 اواخر تير امسال مرد ميانسالى با مراجعه به پليس از سرقت اموال با ارزش 
خانه اش همراه يك صندوقچه طال و جواهرات شخصى به ارزش 30 ميليون 
ــكايتش به ماموران پايگاه ششم پليس  تومان خبر داد. مرد ميانسال در ش
آگاهى گفت: هفته قبل براى مسافرت به شمال كشور رفتم. وقتى به خانه 
آمدم متوجه سرقت پول و طالهاى موجود در خانه شدم. دزدان با شكستن 
ــده و صندوقچه طال را از داخل كمد به سرقت برده  درورودى، وارد خانه ش
ــايى سارقان صندوقچه طال ادامه  بودند.در حالى كه تحقيقات براى شناس
داشت، 9 نفر ديگر نيز با مراجعه به پليس از دستبرد به خانه شان در محدوده 
ــت چهار ماه از نخستين شكايت، شاكى با  شرق تهران خبر دادند. با گذش
مراجعه به پليس اظهار كرد، مرد ناشناسى با من تماس گرفت و مدعى شد 
ــورت مژدگانى آن را تحويل مى دهد. با  صندوقچه طال را پيدا كرده و در ص
به دست آمدن اين سرنخ ماموران در قرار صورى با مرد ناشناس در حوالى 
ــتگير كردند.با دستگيرى پسر 23 ساله و  خيابان شوش، پسر جوانى را دس
انتقالش به دادسراى ويژه سرقت، او به سرقت از خانه مرد ميانسال اعتراف 
ــتانم در كار جمع آورى ضايعات از داخل  كرد و گفت: همراه سه نفر از دوس
ــتيم درآمد خوب داشته  ــتيم. چند ماهى است كه نتوانس سطل زباله هس
باشيم به همين دليل تصميم گرفتيم هنگام جمع آورى ضايعات با شناسايى 
ــرقت بزنيم. من فقط در يك سرقت با  خانه هاى خالى از سكنه دست به س

دوستانم شركت داشتم. درآمد سرقت بهتر از جمع آورى ضايعات بود.
ــتان او در خانه اى قديمى شناسايى و  با اعترافات پسر سارق يكى از همدس

دستگير و دو همدست ديگر او نيز متوارى شدند.
در حالى كه متهمان سرقت از خانه هاى شرق تهران را انكار مى كردند يكى 
ــارقان با سرقت  ــد س از مالباختگان با مراجعه به بازپرس پرونده مدعى ش
عابربانكش سه ميليون تومان از حسابش سرقت كرده و فيلم لحظه برداشت 

پول از حساب در بانك موجود است.
با دريافت فيلم بانك و بررسى چهره سارق مشخص شد يكى از اعضاى باند 
ــت از عابر بانك سرقتى  كه هفته گذشته دستگير شده بود اقدام به برداش

كرده بود.
با كشف اين سرنخ متهم 27 ساله با اعتراف به 10 فقره سرقت منزل گفت: 
از هر سرقت 40 ميليون تومان پول به دست مى آورديم اما سر دسته باند حق 
كمترى به من مى داد. براى اين كه بتوانم پول بيشترى به دست آورم تصميم 
گرفتم با نشان دادن صندوقچه طال از مالباخته اخاذى كنم. به همين خاطر 

با مرد ميانسال تماس گرفتم و ادعا كردم صندوقچه را پيدا كردم.
وقتى با مرد مالباخته قرار گذاشتم ماموران سر رسيدند و دستگير شدم.

با اعتراف دو عضو باند، تيمى از كارآگاهان با دستور محمد مهدى مرشدلو 
بازپرس شعبه هفتم دادسراى ويژه سرقت تحقيقات شان را براى شناسايى 

دو عضو فرارى باند آغاز كردند.

سناريوى شوم 2 خواهر براى قتل 
مرد جوان

دزد سريالى خانه هاى شرق تهران
درآمد سرقت بهتر از جمع آورى 

ضايعات است!

اخطار اجرايى
ــماره 898 تاريخ 94/5/27 شعبه ششم  9/119 شماره:543/94ش6  به موجب راى ش
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه روح ا... خالقى 
به نشانى مجهول المكان  محكوم است به تحويل يك عدد ميز شيشه اى وسط مبلمان و 
دو عدد گل ميز متعلق به آن و همچنين 160/000 ريال هزينه دادرسى در حق خواهان 
پرى اسماعيلى به نشانى اصفهان – خ.بزرگمهر – خ.آراسته – كوچه ش.مرتضى معينى 
–پ16. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
ــت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت  عليه مكلف اس
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
ــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت  و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مف
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 

24368 شعبه ششم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــنامه شماره 841 به شرح دادخواست به  9/120 آقاى مهدى بنائى مهيارى داراى شناس
كالسة 4576/94ح10 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان ايران كاظمى اسفه بشناسنامه 1324 در تاريخ 94/6/5 اقامتگاه دائمى 
ــت به:1- عليرضا بنائى  خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــر) 2- اكبر بنائى مهيارى ش.ش 424 (فرزند پسر) 3- سعيد  مهيارى ش.ش 18 (همس
ــميه بنائى مهيارى ش.ش 428 (فرزند  بنائى مهيارى ش.ش 1874 (فرزند پسر) 4- س
دختر) 5- مهدى بنائى مهيارى ش.ش 841 (فرزند پسر) 6- زينب بنائى مهيارى ش.ش 
2091 (فرزند دختر) 7- مصطفى بنائى مهيارى ش.ش 10525 (فرزند پسر) 8- سيماه 
رضائى مهيارى ش.ش 975 (مادر) 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:24196 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

ــماره 651 تاريخ 94/5/7 شعبه 13 شوراى  9/121 شماره: 2157/93 به موجب راى ش
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اميرحسين نصر فرزند 
ــانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 22/400/000  احمد شغل آزاد به نش
ريال بابت اصل خواسته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/4/20) لغايت 
زمان وصول در حق محكوم له اميرحسين آصالح با وكالت فاطمه غفورى به نشانى شمس 
ــيده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه سوم – واحد313 همراه  آبادى – نرس
ــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ  با نيم عش
ــت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى  ــد، محكوم عليه مكلف اس ش
ــتيفاء محكوم به  براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اس
ــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف  ــر باش از آن ميس
ــليم كند و اگر مالى ندارد،  ــمت اجرا تس مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قس
ــماره يك شوراى حل ــعبه 13 حقوقى مجتمع ش صريحا اعالم نمايد.م الف: 24360 ش

 اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

ــماره 650 تاريخ 94/5/7 شعبه 13  ــماره: 2158/93ش13 به موجب راى ش 9/122 ش
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اميرحسين 
ــت به پرداخت مبلغ  ــانى مجهول المكان  محكوم اس ــغل آزاد به نش نصر فرزند احمد ش
ــى و حق  ــته و 170/000 ريال بابت هزينه دادرس 20/000/000 ريال بابت اصل خواس
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
ــح با وكالت فاطمه  ــين آصال (93/3/20) لغايت زمان وصول در حق محكوم له اميرحس
ــيده به چهارراه قصر – مجتمع  ــمس آبادى – نرس ــانى ش غفورى فرزند حسين به نش

ــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى  ــوم – واحد313 همراه با نيم عش قمرالدوله – طبقه س
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 
ــليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 24361 شعبه 13 حقوقى  اجرا تس

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسة  ــميع داراى شناسنامه شماره 5 به ش 9/123 خانم عصمت س
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  4607/94ح10 از اين شورا درخواس
ــنامه 782 در تاريخ 94/7/5 اقامتگاه دائمى خود  كه شادروان ابراهيم جبارى فر بشناس
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عصت سميع ش.ش 5 
(زوجه) 2- سيد سيف ا... جبارى فر ش.ش 85 (پدر) 3- مائده سادات جبارى فر ش.ش 
ــر ش.ش 1270665901 (فرزند)  ــيد دانيال جبارى ف 1272805115 (فرزند) 4- س
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 
ــد. م الف:24189 شعبه دهم حقوقى  ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد ش

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــماره 2145 به شرح دادخواست به  9/124 آقاى محمود حجارزاده داراى شناسنامه ش
كالسة 4605/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان على اصغر حجارزاده بشناسنامه 29655 در تاريخ 93/12/24 اقامتگاه 
ــت به:1- منصور  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
حجارزاده ش.ش 2388 (فرزند) 2- محمود حجارزاده ش.ش 2145 (فرزند) 3- پروين 
پشم فروش ش.ش 113 (همسر) 4- مسعود حجارزاده ش.ش 88 (فرزند) والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
ــر آگهى ظرف يك ماه به  ــد از تاريخ نش اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:24188 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/125 آقاى وحيد شاه وردى داراى شناسنامه شماره 319 به شرح دادخواست به كالسة 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده  4603/94ح10 از اين شورا درخواس
كه شادروان عبدا... شاه وردى بشناسنامه 958 در تاريخ 94/2/15 اقامتگاه دائمى خود 
ــاه وردى  ــت به:1- حميد ش بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــاه وردى  ــاه وردى ش.ش 319 (فرزند) 3- اميد ش ش.ش 1587 (فرزند) 2- وحيد ش
ــاه وردى ش.ش 1588 (فرزند) 5- صفورا  ش.ش 1270617346 (فرزند) 4- بتول ش
شاه وردى ش.ش 1525 (فرزند) 6- فاطمه ذاكرى حبيب آبادى ش.ش 2961 (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 
ــد. م الف:24187 شعبه دهم حقوقى  ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد ش

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/126 خانم افسانه ناهيدى مباركه داراى شناسنامه شماره 2856 به شرح دادخواست به 
كالسة 4602/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــنامه 17 در تاريخ 94/5/22 اقامتگاه  داده كه شادروان بهادر ميرزا ناهيد مباركه بشناس
ــت به:1- افسانه  دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ناهيد مباركه ش.ش 2856 (فرزند) 2- فتانه ناهيد مباركه ش.ش 139 (فرزند) 3- پروانه 
ــه ش.ش 1779 (فرزند)  ــه ناهيد مبارك ــه ش.ش 947 (فرزند) 4- عاطف ناهيد مبارك
5- مهين مالكى زاده ش.ش 31566 (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:24186 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــرح دادخواست به  ــنامه شماره 1883 به ش ــين دره داراى شناس 9/127 خانم اعظم س
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــورا درخواس ــة 4606/94 از اين ش كالس
ــنامه 414 در تاريخ 94/8/5 اقامتگاه دائمى خود  داده كه شادروان رضا سين دره بشناس
ــين  ــعلى س ــت به:1- عباس بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــين دره  ــين دره ش.ش 92 (فرزند) 3- زهره س دره ش.ش 1218 (فرزند) 2- مجيد س
ــين دره ش.ش 200 (فرزند) 5- اعظم سين دره ش.ش  ش.ش 741 (فرزند) 4- زهرا س
ــريفات  ــر) والغير. اينك با انجام تش 1883 (فرزند) 6- گيالن درى ش.ش 707 (همس
ــى اعتراضى دارد  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس مقدماتى درخواس
ــورا تقديم  ــر آگهى ظرف يك ماه به ش ــد از تاريخ نش و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش
ــوراى حل ــعبه دهم حقوقى ش ــد. م الف:24185 ش ــادر خواهد ش ــى ص دارد واال گواه

 اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــماره 4 به شرح دادخواست به  ــنامه ش 9/128 آقاى محمود اتحادى مقدم داراى شناس
كالسة 4600/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــنامه 982 در تاريخ 93/11/14 اقامتگاه  داده كه شادروان حسين اتحادى مقدم بشناس
ــت به:1- رضا  ــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس ــدرود زندگى گفته ورث دائمى خود ب
اتحادى مقدم ش.ش 33 (فرزند) 2- على اتحادى مقدم ش.ش 1176 (فرزند) 3- محمود 
ــول اتحادى مقدم ش.ش 52 (فرزند) 5- حسن  اتحادى مقدم ش.ش 4 (فرزند) 4- رس
ــدم ش.ش 46 (فرزند)  ــت اتحادى مق ــدم ش.ش 1367 (فرزند) 6- عصم اتحادى مق
7- صغرى اتحادى مقدم ش.ش 50 (فرزند) 8- صديقه اتحادى مقدم ش.ش 28 (فرزند) 
ــريفات مقدماتى  ــدم ش.ش 23 (فرزند) والغير. اينك با انجام تش 9- فاطمه اتحادى مق
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:24184 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/129 آقاى محمود قدمى داراى شناسنامه شماره 1836 به شرح دادخواست به كالسة 
4349/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدعلى قدمى اشنى بشناسنامه 68 در تاريخ 87/12/30 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- معصومه خاتون قدمى 
اشنى ش.ش 1565 (زوجه) 2- زهرا قدمى ش.ش 755 (فرزند) 3- نرگس قدمى اشنى 
ــنى ش.ش 1772 (فرزند) 5- اقدس قدمى  ش.ش 62790 (فرزند) 4- اشرف قدمى اش
اشنى  ش.ش 42 (فرزند) 6- سعيد قدمى ش.ش 1535 (فرزند) 7- عباس قدمى ش.ش 
ــريفات  338 (فرزند) 8- محمود قدمى ش.ش 1836 (فرزند) والغير. اينك با انجام تش
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:24183 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
ــماره 1462 به شرح دادخواست  ــوى زاهد داراى شناسنامه ش 9/130 آقاى كريم موس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  ــورا درخواس به كالسة 4364/94ح10 از اين ش
ــوى زاهد بشناسنامه 8381 در تاريخ 92/3/1  توضيح داده كه شادروان سيد كاظم موس
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
ــوى زاهد ش.ش 689 (فرزند)  طلعت تكريان ش.ش 725 (زوجه) 2- سيد مهدى موس
3- زهراالسادات موسوى زاهد ش.ش 830 (فرزند) 4- سيد مجيد موسوى زاهد ش.ش 
ــوى زاهد ش.ش 43770 (فرزند) 6- سيد محمد  45169 (فرزند) 5- سيد حميد موس
ــوى زاهد ش.ش 39466  ــيد سعيد موس ــوى زاهد ش.ش 42011 (فرزند) 7- س موس

ــوى زاهد ش.ش 42969 (فرزند) 9- سيد عباس موسوى  (فرزند) 8- سيد محسن موس
زاهد ش.ش 875 (فرزند) 10- كريم موسوى زاهد ش.ش 1462 (فرزند) والغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
ــر آگهى ظرف يك ماه به  ــد از تاريخ نش اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:24182 شعبه دهم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــرح  ــماره 26554 به ش ــنامه ش 9/131 آقاى مصطفى جواديان اليادرانى داراى شناس
دادخواست به كالسة 4397/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
ــادروان حميد جواديان اليادرانى بشناسنامه 1230 در تاريخ  و چنين توضيح داده كه ش
92/5/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- مهين عاملى بهابادى ش.ش 27395 (مادر) 2- مصطفى جواديان اليادرانى ش.ش 
26554 (پدر) 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:24181 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــماره 34 به شرح دادخواست به كالسة  9/132 آقاى محمود وحيدا داراى شناسنامه ش
2398/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان خانم آغا وحيدا بشناسنامه 4288 در تاريخ 71/3/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رمضانعلى وحيدا ش.ش 73 
(فرزند) 2- محمدعلى وحيدا ش.ش 37 (فرزند) 3- فاطمه وحيدا ش.ش 17183 (فرزند) 
ــر)  ــدا ش.ش 17754 (فرزند) 5- نعمت ا... وحيدا ش.ش 8686 (همس 4- طلعت وحي
6- محمود وحيدا ش.ش 34 (فرزند) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى  مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 24180شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/133 آقاى حبيب ا... ناطقيان داراى شناسنامه شماره 32 به شرح دادخواست به كالسة 
4595/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسين ناطقيان بشناسنامه 109 در تاريخ 94/7/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
ــت به:1- منير همتى گل سفيدى  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ش.ش 794 (زوجه) 2- مريم ناطقيان ش.ش 1998 (فرزند) 3- زهره ناطقيان ش.ش 72 
(فرزند) 4- ايران ناطقيان ش.ش 81 (فرزند) 5- غالمرضا ناطقيان ش.ش 22 (فرزند) 6- 
حبيب ا... ناطقيان ش.ش 32 (فرزند) 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:24178 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت دادرسى 

ابالغ وقت دادرسى به آقاى رهام ابوذرى فرزند قلى موضوع شكايت آقاى مصطفى حسينى 
مبنى بر تحصيل مال از طريق نامشروع كه تحت كالسه 940794 ثبت شعبه 111 كيفرى 
دو اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسيله 
ــت كه مراتب طبق ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب  ــده اس نشر آگهى ش
1392/12/04 براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى درج و منتشر 
ــود كه در تاريخ 1394/10/7 ساعت 10/30  مى گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ مى ش
ــعبه 111 دادگاه كيفرى دو اصفهان حاضر شود در صورت  ــيدگى در ش صبح جهت رس
ــال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل دادگاه غيابا رسيدگى و  عدم حضور و يا عدم ارس
راى مقتضى صادر خواهد شد. م الف:24731 فرخنده خوى مدير دفتر شعبه 111 دادگاه 

كيفرى 2 اصفهان

بوى تعفن، رازقتل عام خانوادگى را فاش كرد
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

مواد الزم: 
مرغ متوسط1 عدد،ماست چكيده نيم كيلو گرم، خالل بادام50 گرم،

 زعفران دم كرده غليظ به ميزان كافى،برنج پلوپز4 پيمانه،روغن و كره به ميزان 
كافى، پياز يك عدد بزرگ، چند حبه سير خرد شده، ساقه كرفس، يك عدد 

هويج، چوب دارچين و نمك و فلفل، پودر خردل.
طرز تهيه : مرغ را با يك و نيم ليتر آب به مدت 10 دقيقه با حرارت زياد مى 
جوشانيم بعد به آن زردچوبه، پياز، چند حبه سير خرد شده، ساقه كرفس، يك 
عدد هويج، چوب دارچين و نمك و فلفل اضافه مى كنيم بعد حرارت را ماليم 
مى كنيم  و به مدت يك ساعت و نيم مى گذاريم تا كامال پخته شود بعد از پخت 
بايد حدود يك ليوان آب مرغ بماند. مرغ را بيرون آورده و پس از خنك شدن 
استخوان هاى مرغ رادر مى آوريم. تكه هاى مرغ را خيلى ريز نكنيد. به نيمى از 
ماست مان كمى نمك، دو قاشق غذاخورى زعفران دم كرده غليظ و فلفل قرمز 
و كمى پودر خردل اضافه مى كنيم و مرغ ها را در آن قرار مى دهيم و در يخچال 
مى گذاريم. حاال نيم ديگر ماست را هم به همين ترتيب مزه دار مى كنيم و كنار 
مى گذاريم براى برنج. برنج را با يك قاشق زردچوبه مى جوشانيم و آن را زنده بر
ــن مايع مخلوط  ــه همراه مقدارى روغ ــت  ب مى داريم. و  بعد برنج را با ماس
مى كنيم.كف قالبمان يا در ماهيتابه گود، نصف پيمانه روغن ريخته و نيمى 
ــم و روى آن زعفران مى ريزيم.بعد مرغ ها را  از برنج را ريخته و صاف مى كني
روى برنج مى چينيم و خالل بادام ها را هم ، همه جاى ظرف مى پاشيم و بعد 
ــق چند سوراخ روى برنج  بقيه برنج و زعفران را دوباره اضافه مى كنيم. با قاش
ــر روى حرارت زياد به  ــيده و داخل ف ايجاد مى كنيم. روى قالب را فويل كش
ــته و بعد حرارت راماليم مى كنيم تا يك ساعت ديگر  مدت نيم ساعت گذاش

ته چين آماده شود.

منبع نورى پيشرفته:مركز تحقيقاتى منبع نور پيشرفته، يك شتاب دهنده 
ــال 1993 ، محققان اين مركز  ــت. از س ذرات واقع در بركلى كاليفرنيا اس
پرتوهايى از فوتون را كه يك ميليون بار درخشان تر از سطح خورشيد است، به 
سوى پروتئين ها، الكترودهاى باترى، ابررساناها و ديگر مواد نشانه رفته اند تا 

به كمك اين پرتو مشخصات اتمى، مولكولى و الكترونيكى آنها را شكار كنند.
ــرفته (ALS) يكى از درخشان ترين  سودمندى علمى:منبع نورى پيش
ــبى براى  ــت، كه طول موج مناس منابع پرتوهاى ايكس ضعيف در دنيا اس
ــتفاده از آن مى توان  ــى علمى كه با اس ريزبينى طيف نگارى  دارد، تكنيك
هم زمان ساختار و تركيب شيميايى نمونه هايى را كه تنها چند نانومتر اندازه 

دارند، شكار كرد.
در سال 2006 ، دانشمندان ALS به اخترشناسان كمك كردند تا با تحليل 
ــت آمده از انتهاى دنباله دارى در نزديكى خورشيد كه در  طيف غبار به دس
روزهاى آغازين منظومه شمسى ما شكل گرفته بود، نشان دهند كه تركيبات 
كيهانى كه از اين گوشه دورافتاده كيهان سرچشمه گرفته اند، بسيار زودتر از 

آنچه كه ما تصور مى كرديم مخلوط شده اند.
ــگاه استنفورد، جايزه نوبل شيمى را  در همان سال، راجر كورنبرگ از دانش
به خاطر كارهايى كه در ALS بر روى ساختار سه بعدى نزيم هاى پليمرى 
آر. ان. اى انجام داده بود، از آن خود كرد. اين اطالعات ساختارى به وى اجازه 
مى  داد كه نحوه ترجمه دى.ان.اى به آر.ان.اى را، طى فرايندى كه رونويسى 

خوانده مى شود، توصيف كند.
كارهايى كه در ALS در خصوص پروتئين مربوط به بيمارى مالنوما  انجام 
شد، به خلق درمانى جديد براى مقابله با اين بيمارى كمك كرد. داروى توليد 
شده هم اكنون در فاز 2 و 3 آزمايش هاى كلينيكى قرار دارد. ساير داده هاى 
ــاى باترى هاى ليتيومى  ــت آمده از ALS منجر به توليد الكتروده به دس
پرظرفيت شده كه در نهايت مى تواند باعث خلق باترى هاى بادوام تر شوند. 
همچنين فهم ساختار فيزيكى و الكترونيكى ورقه هاى مسطح كربنى موسوم 
به گرافن، مى تواند به توسعه و خلق ترانزيستورها در مقياس اتمى، و ساخت 

پردازنده هاى رايانه اى سريع تر نيز منجر شود.

ــعيد» و با ترجمه ى  ــته ى «ادوارد س ــى» نوش ــرق شناس كتاب «ش
«لطفعلى خنجى» را انتشارات امير كبير تجديد چاپ كرد.

ــى  ــد فرهنگى و فعال سياس ــى، منتق ــرداز ادب ــعيد نظريه پ ادوارد س
ــت. وى در دانشگاه هاى هاروارد و پرينستون  فلسطينى - آمريكايى اس
درس خوانده بود و پروفسور زبان انگليسى و ادبيات تطبيقى در دانشگاه 

كلمبيا بود.
ــتعمارى شناخته  ــعيد به عنوان يكى از بنيان گذاران نظريه پسااس س

مى شود و نظريه ى شرق شناسى از ابتكارات فكرى اوست.
شرق شناسى در ميان آثار سعيد، شاخص ترين كتاب وى به شمار مى 
ــى، به 25 زبان زنده دنيا ترجمه  رود كه تا پيش از ترجمه به زبان فارس

شده است.
ــل فوكو» و  ــه آراى متفكرانى چون «ميش ــا نگاهى ب او در اين كتاب ب
ــبت به شرق وهمچنين  ــى» و آمريت دانش غرب نس «آنتونيو گرامش
قدرتى را كه غرب به شرق تحميل كرده و نيز ديدگاه هاى غربى درباره 

شرق شناسى را به چالش كشيده است.
وى در بخشى از مقدمه كتاب خود درباره آن مى نويسد: «شرق شناسى 
تاريخ فروپاشى فردى و ملى است. هدف از نوشتن آن، رهايى روشنفكران 

از زنجيرهاى انديشه هايى مانند شرق شناسى است.»
ــى» به بيش از 26 زبان دنيا ترجمه شده است و  ــرق  شناس كتاب «ش
ــت. كتاب  ــورد اقبال فراوان جهانيان قرار گرفته اس در مدت كوتاهى م
ــال 1978 ، باعث ايجاد سيطره  ى  ــى از زمان چاپ در س ــرق  شناس ش
ــده كه به جريان پسا شرق  شناسى  معرفتى  اى بر محافل دانشگاهى ش
نامور شده است. البته تجديد نظرهايى در اين نظريه توسط ادوارد سعيد 
ــعيد در مصاحبه  اى كه بعدها انجام داد ،  صورت گرفته است. ادوارد س

ــد : « آنچه من انجام مى  هدف از نگارش كتاب را اين گونه بيان مى  كن
 دادم ( اين چيزى بود كه من از فوكو آموختم ) ارائه  ى جعبه  ابزارى براى 
مردم بود ... كتاب حاضر را انتشارات امير كبير در قطع وزيرى و با قيمت 

35 هزار تومان تجديد چاپ كرده و به بازار كتاب فرستاده است.

رولـت ته چيـن مـرغ

عجيب ترين 
پروژه هاى علمـى جهـان ! 

«شـرق  شناسـى» 

خانه دارى

براى هر چيزى كه داخل مايكروفر قرار مى دهيد سرپوش مخصوص داخل 
مايكروفر را بگذاريد، با اين كار تميز كردن مايكروفرتان تا مدت زيادى محدود 

به شستن همان درپوش خواهد بود.
ــت كارهاى روزانه تان قرار دهيد. تميز كردن روزانه مايكروفرتان را در ليس
ــب هنگامى كه كف آشپزخانه را تى مى كشيد با يك  حتى مى توانيد آخر ش
تكه دستمال نم دار يا يك تكه اسفنج هم داخل مايكروفر را تميز كنيد، هر چه 

لكه ها را زودتر از بين ببريد كار براى تان راحت تر مى شود.
اگر لكه ها براى پاك كردن با دستمال مرطوب كمى سرسخت و سمج هستند، 
ــد و آن را به مدت  ــوص مايكروفر بريزي مقدارى آب داخل يك ظرف مخص
سه دقيقه داخل مايكروفر قرار دهيد، بعد از اتمام سه دقيقه ظرف آب را خارج 
كنيد البته مراقب باشيد زيرا بسيار داغ است، سپس با يك دستمال به راحتى 

لكه ها را از بين ببريد.
ــما به راحتى مى توانيد با مركبات بهترين شوينده ها را درست كنيد. يك  ش
تكه ليموى تازه را به آب در حال جوشيدن اضافه كنيد و بعد از حدود 2 دقيقه 
ليمو را از آب جدا كنيد و از محلول به دست آمده جهت تميز كردن مايكروفر 
ــتفاده از مواد طبيعى براى پاك كنندگى  ــتفاده كنيد. راه ديگر اس خود اس
استفاده از محلول سركه و آب است، اين محلول قدرت پاك كنندگى بااليى 
دارد، يك ليوان را تا نيمه از آب پر كنيد و نيمه ديگر را با سركه سفيد پر كنيد، 
ــاى مايكروفرتان برويد. يادتان  حاال مى توانيد به جنگ اثرات چربى و لكه ه

باشد پاك كننده هاى طبيعى با قدرت پاك كنندگى جادويى بهترين راه حل
 هستند.

در بيشتر مواقع اين راه حل ها براى از بين بردن لكه ها كافى هستند، اما اگر 
فكر مى كنيد لكه ها هنوز هم وجود دارند فقط اين مراحل را دوباره تكرار كنيد.

تميـز كردن مايكروفر با راه حل هاى 
سريع و آسـان!

زيارت، راهكار برقرارى ارتباط با معصوم(ع) در زمان غيبت و ظهور 
و در زمان حيات و ممات اوست، زيارت، از مهم ترين عوامل تربيتى 
و راهبرد اهل بيت(ع) براى ايجاد، تقويت و تعميق ارتباط شيعيان با 
ارواح آسمانى و مطهر خاندان عصمت است،اين ارتباط بايد از يك 
ارتباط موقت و احساسى و مقطعى فراتر رفته به ارتباطى دائمى 
و عارفانه تبديل شود تا برآيند آن، تربيت شيعه اى واقعى و عاشق 

اهل  بيت (ع) باشد، 
ــناخت مبانى نظرى زيارت، آن هم زيارت با پاى پياده، انگيزه  ش
بهره مندى از بركات بى شمار آن را دوچندان مى كند و گامى مؤثر 

در راستاى ترويج و تبليغ فرهنگ ناب زيارت است.
ــه خدا و مدينه منوره  در خصوص كيفيت زيارت؛ چه زيارت خان
و چه زيارت ساير عتبات عاليات، با توجه به چگونگى طى كردن 

مسير، دو مرتبه وجود دارد:
مرتبه نخست كه مرتبه آسان و مرجوح است، همان طى مسير با 
ــتفاده از امكانات رفاهى در خوراك، پوشاك و  وسيله نقليه و با اس
مكان استراحت است كه اين قسم، خود داراى مراتب حداقلى تا 

حداكثرى است.
مرتبه دوم مرتبه سخت تر و راجح است كه همان طى مسير با پاى 
پياده و بهره مندى از حداقل امكانات است،  اين قسم سفر زيارتى 
ــادگى و تنزه از  كه برگرفته از روحيات جهادى بوده و در كمال س
امور رفاهى انجام مى پذيرد، نوعى رياضت شرعى است كه بركات 

فراوان معنوى و تربيتى براى زائر به دنبال دارد.
از ميان اين دو قسم زيارت، شواهد و جهت گيرى هاى قرآنى، روايات 
و سيره انبيا و اولياى الهى و بسيارى از عرفا و بزرگان، ناظر به شيوه 

دوم است كه در اينجا به تعدادى از اين شواهد اشاره مى كنيم:
 1ـ شاهد قرآنى

ــاى پياده را  ــرف با پ قرآن در آيه اعالم حج و بيان آداب حج، تش
ْن  ــمارد و مى فرمايد: «َوأَِذّ بر تشرف با مركب سوارى مقدم مى ش
ــى ُكِلّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكِلّ َفٍجّ  فِى الَنّاِس بِالَْحِجّ يَْأتُوَك ِرَجاًال َوَعلَ
ــراى اداى حج، بانگ برآور تا  َعِميٍق»؛ اى ابراهيم! در ميان مردم ب
زائران پياده و سواره بر هر شتر الغرى كه از هر راه دورى مى آيند، 
به سوى تو روى آورند، در تفسير نور ذيل اين آيه آمده است: پياده 
رفتن به حج، برتر از سواره است؛ زيرا «رجاالً» قبل از «كل ضامر» 
ــت، محمدبن احمد بن جزى نيز مى گويد: برخى از علما  آمده اس
به سبب مقدم بودن تعبير پياده روى در آيه، استدالل كرده اند كه 

پياده رفتن به حج از سواره رفتن، برتر است.
2ـ شواهد روايى

اين روايات را در دو بخش كلى مى توان بررسى كرد:
ــاده: امام باقر(ع)  الف) روايات فضيلت زيارت خانه خدا با پاى پي
ــدم به  ــيمان نش ــت: بر چيزى پش ــن  عباس گف ــد كه اب فرمودن
ــم؛ چرا كه از  ــاده به حج نرفت ــيمانى ام بر اينكه چرا پي اندازه پش

رسول خدا(ص) شنيدم كه مى فرمودند: هر كس پياده حج خانه 
خدا را انجام دهد، خداوند براى او هفت هزار عمل نيك از حسنات 
حرم مى نويسد، گفته شد: اى رسول خدا! منظور از حسنات حرم 
ــنه و فرمود: فضيلت پياده حج  ــت؟، فرمود: هزار هزار حس چيس
ــب چهارده بر ساير ستارگان است،  گزاردن، مانند فضيلت ماه ش
ــنات الحرم، 100 هزار برابر شدن  در روايتى ديگر، منظور از حس

حسنه بيان شده است.
و روايت شده است كه هيچ بنده اى به وسيله اى محبوب تر نزد خدا 
از راه پيمودن با پاى پياده به خانه محترمش، به او تقرب نجسته 

است، همانا يك حج با پاى پياده، با هفتاد حج برابر است.
ــاده:از امام  ــان(ع) با پاى پي ــت زيارت معصوم ب) روايات فضيل
صادق(ع) روايت شده كه فرمودند: هر كس پياده به زيارت حضرت 
ــر گامى كه بر مى دارد،  اميرالمؤمنين(ع) برود، خداوند به عدد ه
حجى و عمره اى در نامه عملش بنويسد و اگر پياده نيز برگردد به 
ــد، در اين  عدد هر گامى، دو حج و دو عمره در نامه عملش بنويس
ــير  روايت، به صراحت به برتر بودن زيارت با پاى پياده چه در مس

رفت و چه بازگشت اشاره شده است.
امام صادق(ع) به حسين بن على بن ثوير فرمودند: هر كس به قصد 
ــرون آيد، اگر پياده  ــين  بن على(ع) از خانه اش بي زيارت قبر حس
باشد خداوند به ازاى هر گامى كه برمى دارد حسنه اى برايش ثبت 
ــينى برسد،  و گناهى از او پاك مى كند و تا زمانى كه به حائر حس
خداوند او را از رستگاران و حاجت رواشدگان منظور مى فرمايد و 
چون اعمالش را تمام كند، خداوند او را از افراد ظفرمند و رستگار 
ــود بازگردد،  ــد به ديار خ ــد و هنگامى كه مى خواه ثبت مى كن
ــتاده خدا هستم،  ــته اى نزد او آمده، به او مى گويد: من فرس فرش
پروردگارت به تو سالم مى رساند و مى فرمايد: عملت را از نو آغاز 

كن كه خداوند گناهان گذشته تو را بخشيد.
3ـ شواهدى از سيره اهل  بيت(ع): 

الف)امام مجتبى(ع) و بيست بار حج با پاى پياده:حلبى مى گويد 
ــيدم. حضرت  ــادق(ع) درباره فضيلت پياده رفتن پرس از امام ص
فرمودند: امام حسن(ع) سه بار ثروت خود را با خدا تقسيم كرد؛ تا 
آنجا كه يك كفش براى خود و كفشى در راه خدا، پيراهنى براى 

خود و پيراهنى در راه خدا، دينارى براى خود و دينارى در راه خدا 
تقديم كرد و با پاى پياده، بيست حج به جاى آورد.

ب)امام سجاد(ع) و حج با پاى پياده:ابراهيم بن على از پدرش نقل 
مى كند كه امام سجاد(ع) پياده حج به جا آورده، از مدينه تا مكه 

بيست روز راه رفت.
عبداهللا بن مبارك گفت: سالى براى انجام حج به مكه رفتم. در بين 
راه، نوجوانى هفت يا هشت ساله بود كه در كنار حجاج مى رفت و
 زاد و توشه و مركب سوارى هم نداشت. پيش رفته، سالم كردم و 
ــى اين بيابان ها را طى مى كنى؟، فرمود: با  عرض كردم: با چه كس
آفريننده اين بيابان، جوابش به نظرم بزرگ آمد، گفتم: فرزندم! زاد 
و توشه مركب سوارى تو كجاست؟، فرمود: زاد من تقوايم و مركبم 
ــت، باز در نظرم بزرگ آمد.... تا آنكه به  دو پايم و هدفم مواليم اس
مكه آمدم، پس از انجام اعمال حج در بازگشت در ابطح ديدم، مردم 
اطراف يك نفر را گرفته اند، نگاه كردم، ديدم همان نوجوان است، 

پرسيدم كيست؟ گفتند: زين  العابدين(ع)است.
ج)امام صادق(ع) و پياده روى براى رمى جمرات:عنبسه بن مصعب 

گويد: امام صادق(ع) را در منا ديدم كه گاهى پياده و گاه سواره طى 
طريق مى كند، مطلبى به ذهنم خطور كرد تا از حضرتش بپرسم، 
چون بر ايشان وارد شدم، آن حضرت بدون مقدمه سخن آغاز كرد 
و فرمود: همانا على بن الحسين(ع) هميشه از منزلش با پاى پياده 
براى رمى جمرات مى رفت و منزلگاه من، امروز از منزل او نسبت به 
جمرات كمى دورتر است، پس من سوار بر مركب مى روم تا به منزل 
او برسم و چون به منزل او رسيدم، پياده مى شوم و با پاى پياده براى 

رمى جمرات راهى مى شوم.
ــاله براى حج:ابونعيم انصارى  د)امام زمان(عج) و پياده روى هر س
زيدى مى گويد: در روز ششم ماه ذى الحجه از سال 293 قمرى با 
جماعتى از حاجيان در مسجدالحرام و كنار مستجار بوديم، ناگاه 
جوانى از حال طواف به سوى ما آمد كه دو حوله احرام به تن داشت 
و كفش هايش در دستش بود. چون او را ديديم، از هيبتش همگى به 
پا خاستيم و در ميان ما نبود كسى جز آنكه ايستاد و بر او سالم داد، 
در اين روايت طوالنى آمده است كه راوى، آن جوان را در شب عرفه 
ــاهده كرد و گفت: از جمعيتى كه اطراف آن جوان بودند،  نيز مش
پرسيدم آيا اين علوى را مى شناسيد؟، آنان گفتند: او هر سال با پاى 
پياده همراه ما حج به جاى مى آورد و در آخر روايت آمده است كه 

او صاحب  الزمان(عج ) است.
4ـ سيره اصحاب ائمه(ع)، علما و ساير شيعيان

ــه اصحاب:  ــل ارادت خالصان ــاى پياده، دلي الف)زيارت امام با پ
شخصى كه اهل خراسان بود، از راه دور با رنج فراوان آمد، خدمت 
امام باقر(ع) -عشق به اهل بيت او را كشانده بود-؛ در حالى كه چون 
با پاى پياده آمده بود، كفش هايش از بين رفته و پايش ترك خورده 
و پاشنه آن، شكاف زيادى برداشته بود، آمد خدمت امام با يك عشق 
و ولعى، خدا را شكر كرد كه باالخره به مقصود خودش رسيد. بعد 
ــكاف ها كه خون آمده بود و عرض كرد:  پايش را نشان داد با آن ش
يا ابن رسول اهللا! چيزى مرا به اينجا نياورد جز صحبت شما اهل  بيت 
ــان تا اينجا پياده آمده ام، امام(ع) اين جمله را فرمود:  كه از خراس
هر كس هر چه را دوست داشته باشد، با هموست و حقيقتش همان 

مى شود و با همان محشور مى شود.
ب)زيارت جابربن عبداهللا انصارى با پاى پياده:طبق برخى نقل ها، 
جابربن عبداهللا انصارى در اربعين اول، همراه با عطيه با پاى پياده 

به زيارت امام حسين(ع) مشرف شد.
ج)سيره علما در زيارت امام حسين(ع) با پاى پياده:از نظر تاريخى، 
ــفر زيارتى به كربال با پاى پياده  ــيخ انصارى س ظاهرا در زمان ش
مرسوم بوده است، اما پس از ايشان اين سيره كم رنگ شده تا آنكه 
مرحوم ميرزاى نورى كه از محدثان بزرگ و استاد شيخ عباس قمى 
بود در زمان خود زيارت به سوى كربال با پاى پياده را از نجف آغاز 
كرد و از آن پس اين سنت حسنه در سيره بسيارى از علما و بزرگان 

دينى قرار گرفته است.

چرا با  پاى  پيـا ده   به  زيا رت كربـال مـى  رويم ؟
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