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دریا، عرصه رویارویی
 قدرتمندانه با دشمنان است

وزیر امورخارجه کش��ورمان بسته شدن پرونده PMD را 
الزمه اجرای برجام دانست و گفت:بسته شدن این پرونده 

تاکیدی بر اجرای صحیح برجام است ...
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 شهردار اصفهان گفت: با رایزنی و امضای تفاهم نامه 
با وزارت راه و شهرس��ازی ورودی ش��هر از س��مت 

فرودگاه که ورودی تشریفات اصفهان است ...

 افزایش قیمت دولت��ی دالر به بهان��ه تک نرخی کردن 
ارز، انتقادهایی را از س��وی کارشناسان اقتصادی مبنی 
بر تبعیت بانک مرک��زی از نرخ ب��ازار آزاد، عدم کنترل 
قیمت ارز آزاد و غیره در پی دارد.طی چند روز گذش��ته 
بانک مرکزی تصمیم به افزایش قیمت دولتی دالر گرفته 
و بسیاری از کارشناس��ان می گویند که این اقدام بانک 
مرکزی در جهت نزدیک ک��ردن قیمت ارز دولتی به ارز 
بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه 
هر چه دولت قیمت رس��می ارز را باال م��ی برد، قیمت 
ارز بازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خ��ود را باال می برد.

 در عین حال در س��ال های اخیر همواره سعی دولت ها 
تک نرخی کردن ارز بوده که تاکنون موفقیتی برای آنها 
حاصل نشده اس��ت، گرچه در مقاطعی طی سال های 
گذشته ارز به اصطالح در کشور تک نرخی شد اما دولت 
وقت نتوانست آن را حفظ کند و همواره در این سال ها 

نرخ ارز چندگانه در کشور حکمفرما بود...

 در پی اع��الم فهرس��ت تحریم های ترکیه توس��ط 
رییس جمهور روسیه، یک مقام مس��وول در ترکیه  

اعالم کرد که تحریم های اقتصادی ...

 یک روس در آخرین روز مسابقات جهانی وزنه برداری 
با شکس��تن رکوردهای جهانی دوض��رب و مجموع 

حسین رضازاده، برای نخستین بار ...

ش��هرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
 چهار مح��ال و بختیاری گف��ت: احی��اء ذخیره گاه 

تاالب گندمان، ثبت ذخیره گاه تاالب چغاخور ...

هتل سازان از پرداخت تمام 
عوارض  معاف خواهند بود 

 واکنـش بـازار
 بـه گـرانـی دالر

واکنش ترکیه به تحریم های 
اقتصادی روسیه 

تمام رکوردهای رضازاده 
شکسته شد 

تدوین مدیریت زیست بوم 
چغاخور در چهارمحال و بختیاری

 PMD بسته شدن پرونده
الزمه اجرای برجام است
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مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری :

افزایش 70 درصدی ورود گردشگران خارجی به  اصفهان

فرمانده کل قوا رس��یدن ب��ه جایگاه متناس��ب با 
ش��أن تاریخی ملت ایران و جمهوری اس��المی در 
 دریا را مس��وولیت بزرگ نیروی دریایی خواندند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در 
دیدار فرماندهان و مسووالن نیروی دریایی ارتش با 
اشاره به اهمیت دریا و پیشرفت های بزرگ نیروی 

دریایی در بهره بردن از مزایا و فرصت های دریا، بر 
تداوم پیشرفت ها و س��اخت عمقی نیروی دریایی 
ارتش تأکید و خاطرنش��ان کردند: »نیروی انسانی 
صالح، چابک و برخوردار از فکر و مدیریت صحیح« 
در کنار » ایستادگی، عزم راسخ، توکل به خدا و امید 

به آینده«، راهگشاترین عناصر در...

آگهـی مـزایده

شهرداری زرین شهر به اس��تناد موافقت نامه ش��ماره 604 مورخ 94/08/23 
شورای اسالمی ش��هر در نظر دارد نس��بت به واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه 
سنگین واقع در بلوار جانبازان زرین شهر به صورت اجاره برای مدت یک سال 
از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب  اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 

مورخ 94/09/14 به شهرداری مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

جواد جمالی – شهردار زرین شهر



ــيدن به جايگاه متناسب با شأن تاريخى  فرمانده كل قوا رس
ــالمى در دريا را مسووليت بزرگ  ملت ايران و جمهورى اس

نيروى دريايى خواندند.
به گزارش تسنيم ، حضرت آيت اهللا خامنه اى فرمانده معظم 
كل قوا در ديدار فرماندهان و مسووالن نيروى دريايى ارتش با 
اشاره به اهميت دريا و پيشرفت هاى بزرگ نيروى دريايى در 
بهره بردن از مزايا و فرصت هاى دريا، بر تداوم پيشرفت ها و 
ساخت عمقى نيروى دريايى ارتش تأكيد و خاطرنشان كردند: 
ــانى صالح، چابك و برخوردار از فكر و مديريت  «نيروى انس
صحيح» در كنار «ايستادگى، عزم راسخ، توكل به خدا و اميد 
ــاترين عناصر در رساندن ايران اسالمى به  به آينده»، راهگش

جايگاه بزرگ، تاريخى و متناسب با شأن آن هستند.
در اين ديدار كه به مناسبت سالروز نيروى دريايى برگزار شد، 
ــرفتهاى سال هاى اخير اين نيرو  فرمانده معظم كل قوا پيش

ــد: پيش از انقالب  ــوس و ملموس خواندند و افزودن را محس
اسالمى، «اهميت، عظمت و حساسيت دريا» ناديده گرفته 
ــرفت هاى زيادى كرده  مى شد اما امروز نيروى دريايى پيش

است كه البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داريم.
رهبر انقالب دريا را عرصه «رويارويى قدرتمندانه با دشمنان» 
ــتان»  ــر و همكارى با دوس ــال، «فعاليت مؤث ــن ح و در عي
ــى به آب هاى آزاد، اتصال به  ــمردند و گفتند: دسترس برش
ــه جهان از راه دريا و امكان دفاع از كشور در بستر  چهار گوش
دريا از جمله بركات درياست كه مردم و مسووالن بايد به آن 

توجه كنند.
ايشان رسيدن به جايگاه متناسب با شأن تاريخى ملت ايران 
و جمهورى اسالمى در دريا را مسووليت بزرگ نيروى دريايى 
ــما مردان  خواندند و افزودند: ما هنوز در آغاز اين راهيم و ش
ــير را باز كنيد و اين اميد و آينده  اين راه هستيد كه بايد مس

مطلوب را رقم بزنيد.
ــواحل َمكران  ــت درياى عمان و س فرمانده كل قوا به اهمي
اشاره كردند و گفتند: اين منطقه، نقطه اى اساسى در ايفاى 
ــت و در خصوص احياى اين  ــووليت نيروى دريايى اس مس
ــرده و خواهيم  ــفارش هاى الزم را ك منطقه به دولت نيز س

كرد.
ــووليت نيروى  ــه اى الزمه تحقق مس حضرت آيت اهللا خامن
ــاخت عمقى اين نيرو به خصوص ساخت نيروى  دريايى را س
انسانى اليق، صالح، مدير و چابك خواندند و خاطرنشان كردند: 
مديريت و نيروى انسانى خوب معجزه مى كند، همچنانكه در 
چند سال اخير كه كشور با مشكالت مالى و بودجه اى مواجه 
ــكالت ادامه دارد، تجربه نشان داد كه  بود و هنوز نيز اين مش
مى توان از كمبودها و موانع حتى با دست خالى اما با داشتن 

مديريت هاى خوب عبور كرد.
ــرى امام  ــالمى به رهب ــالب اس ــروزى انق ــر انقالب پي رهب
خمينى(ره) را جلوه اى از معجزات نيروى انسانى برشمردند 
و گفتند: امام بزرگوار با اتكا به قدرت الهى و با توانايى و نفوذ 
ــم درآورد و  ــوس ملت را به تالط ــرد خود، اقيان منحصر به ف
توانست يك نظام سياسى وابسته و داراى امكانات فراوان را 

از پاى درآورد.
ــگفت انگيز ملت ايران در دفاع مقدس و  ــان پيروزى ش ايش
ناكام گذاشتن دشمِن برخوردار از امكانات و پشتيبانى هاى 
ــانى  ــى را نمونه ديگرى از معجزه نيروى انس نظامى و سياس
خواندند و گفتند: امروز توانايى ها و پيشرفت هاى ملت ايران 
ــتادگى،  ــلح به مراتب افزايش يافته و با ايس و نيروهاى مس
ــوكل به خدا  ــده و ت ــخ، خوش بينى به آين ــزم راس اراده، ع
ــأن ملت ايران دست ــان تر و در ش مى توان به آينده درخش

 يافت.
ــر دريادار  ــوا، امي ــم كل ق ــخنان فرمانده معظ ــش از س پي
ــى از  ــى ارتش با بيان گزارش ــيارى فرمانده نيروى درياي س
ــاط و با  ــرزنده، با نش ــرو گفت: امروز س فعاليت هاى اين ني
ــتيم تا  ــتن گام هاى بلندى هس ــد در حال برداش همتى بلن
ــازيم. ــأن و جايگاه ملت ايران بس نيروى دريايى را در تراز ش

يادداشت
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عالءالدين بروجردى، رييس كميسيون امنيت ملى و 
ــوراى اسالمى در بازديد از  سياست خارجى مجلس ش
ــانى به زائران اربعين حسينى در مرز  روند خدمت رس
بين المللى شلمچه در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: 
استقبال ارادتمندان به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) 
ــينى در كربال، نشان دهنده آن  از مراسم اربعين حس
ــرى در حضور ــراق تاثي ــت كه وضعيت امنيتى ع اس

 پر شور مردم نداشته است. 
وى با اشاره به وضعيت خدمت رسانى به زائران اربعين 
حسينى گفت: وضعيت شلمچه از لحاظ خدمت رسانى 
ــده  ــته بهتر ش ــال هاى گذش ــبت به س به زائران نس

است. 
ــت خارجى  ــت ملى و سياس ــيون امني رئيس كميس
ــالمى با بيان حركت خودجوش  ــوراى اس مجلس ش
ــش دولت در  ــينى، گفت: نق ــى عزاداران حس و مردم
برگزارى اين آيين ها كمتر از 10 درصد بوده و حركت 

مردمى آن نمود بيشترى دارد. 
وى همچنين، ويژگى مهم پياده روى اربعين حسينى 
را مردمى بودن آن بيان كرد و ادامه داد: تالش مى شود، 
ــال از سال  كيفيت ارائه خدمت به زائران اربعين هر س
قبل بهتر شود و اقدام هاى انجام شده در سال جارى نيز 

بيانگر آن است كه حركت، رو به جلو است. 
ــتن ويزا  ــران توصيه كرد، بدون داش بروجردى به زائ
ــه نكنند، زيرا  ــاى خروجى مراجع و گذرنامه به مرزه
ــوب شده و قابل  عبور از مرزها بدون ويزا تخلف محس

پيگيرى است. 
2 مرز چذابه و شلمچه در استان خوزستان و مهران در 
ــتان ايالم از مبادى تردد زائران اربعين حسينى به  اس

مقصد كربالى معال است. 
ــر و ــدود 110 كيلومت ــه ح ــواز - چذاب ــير اه مس
ــلمچه نيز 30 كيلومتر است كه زائران   خرمشهر - ش
ــاله از اين 2 مسير راهى كشور  عتبات عاليات همه س

عراق مى شوند. 
ــلمچه  ــال 580 هزار زائر از مرز ش در ايام اربعين پارس
ــالى معال  ــزادارى اربعين در كرب ــور در ع ــراى حض ب
ــن تعداد در  ــود اي ــد كه پيش بينى مى ش تردد كردن
ــن افزايش  ــون ت ــش از يك ميلي ــه بي ــال جارى ب س

يابد. 

ــن روحانى رييس جمهور در ديدار  حجت االسالم حس
ــه يونان، گفت:  «نيكوس كوتزياس» وزير امور خارج
نام يونان نزد افكارعمومى ايران، قرين فلسفه و تمدن 
كهنى در غرب است و يونان همواره از جايگاه و احترام 

ويژه اى برخوردار بوده است.
وى با اشاره به ظرفيت هاى ايران و يونان براى گسترش 
ــترك، تصريح كرد: بايد با  و تقويت همكارى هاى مش
ــبى در  ــن توانمندى ها، تحرك مناس بهره گيرى از اي
مناسبات و روابط تهران و آتن در همه عرصه هاى مورد 

عالقه ايجاد كرد.
رييس جمهور با اشاره به اشتراكات فرهنگى و تاريخى 
ايران و يونان به عنوان دو تمدن تاريخ ساز، اظهارداشت: 
ــبى را براى تقويت بيش از  اين اشتراكات، بستر مناس
پيش همكارى هاى دانشگاهى، تحقيقاتى، فناورى هاى 
ــگرى و اقتصادى ميان ايران و يونان  پيشرفته، گردش

فراهم كرده است.
حجت االسالم روحانى روابط تهران و آتن را صميمى، 
دوستانه و توأم با احترام متقابل دانست و گفت: بعد از 
ــدن برجام و رفع تحريم هاى ظالمانه عليه  اجرايى ش
ــور بايد بيش از  جمهورى اسالمى ايران روابط دو كش

پيش گسترش يابد.
ــاره به اثرات منفى تحريم هاى ظالمانه روى  وى با اش
سطح همكارى هاى مشترك و بين المللى، اظهارداشت: 
ــالمى ايران چنانچه اعضاى گروه 1+5 و  جمهورى اس
آژانس بين المللى انرژى اتمى به اجراى كامل توافقات 
ــند، مصمم به اجراى  ــته اى در برجام متعهد باش هس
برجام است و اين موضوع نيز مى تواند به سرعت سطح 
همكارى هاى اقتصادى تهران و اتحاديه اروپا را به نقطه 

مطلوب برساند.
«كوتزياس» وزير امورخارجه يونان نيز در اين ديدار با 
گسترده و عميق توصيف كردن وجوه اشتراك فرهنگى 
و دوستى ديرينه دو ملت و دو دولت ايران و يونان، گفت: 
روابط گسترده با ايران در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، 
فرهنگى و اجتماعى براى ما بسيار مهم است و دو كشور 
با توجه به برخوردارى از تمدن كهن و فرهنگ ريشه دار 

خود زمينه هاى همكارى فراوانى دارند.
وى با تأكيد بر اينكه به نمايندگى از دولت يونان، برنامه 
ــا و موضوعات مورد عالقه براى  مفصلى درباره زمينه ه
ــالمى ايران دارم، گفت: اين  همكارى با جمهورى اس
ــفر  ــم اقتصادى كه در اين س ــا را به همراه تي برنامه ه
ــرد و در عين حال بر اين  ــد، ارائه خواهم ك حضور دارن
نكته تأكيد مى كنم كه در كنار همكارى هاى اقتصادى، 
ــه زمينه ها با  ــترش تعامل در هم تمايل زيادى به گس

ايران داريم.
ــاره به برنامه ريزى ها جهت سفر نخست وزير  وى با اش
ــالمى ايران، زمينه سازى براى  يونان به جمهورى اس
ــور را نيز  ــتقيم ميان دو كش ــرارى پروازهاى مس برق

خواستار شد.

بروجردى: 

تامين امنيت زائران اربعين 
در ايران و عراق مطلوب است

رييس  جمهور در ديدار وزير خارجه يونان:

با اجراى تعهدات، ايران مصمم 
به اجراى برجام است
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وزير امورخارجه كشورمان بسته شدن پرونده PMD را الزمه اجراى 
برجام دانست و گفت:بسته شدن اين پرونده تاكيدى بر اجراى صحيح 
برجام است و توقع ما نيز از كشورهاى 1+5 اين است كه به تعهدات 

خود عمل كنند.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان در نشست مشترك 
خبرى با وزير امور خارجه يونان، گفت: در وضعيتى كه تروريست ها 
به تخاصم و درگيرى دامن مى زنند، ايران و يونان به عنوان دو كشورى 

كه مى توانند منادى گفتگو و احترام متقابل باشند، همكارى كنند.
ــى و  ــه داد: ايران و دولت كنونى يونان روابط نزديك سياس وى ادام
ديدگاه هاى مشترك زيادى دارند و ارتباطات زيادى با دولت كنونى 

يونان در روابط دوجانبه و در قالب اتحاديه اروپا داشته ايم.
ــورمان گفت: در سفر اخير وزير خارجه يونان،  وزير امور خارجه كش
ــان را همراهى مى كنند و  وزير صنعت و تجارت خارجى يونان، ايش
ــركت هاى يونانى نيز در  هيات عالى رتبه از بخش هاى خصوصى ش

اين سفر حضور دارند.
ظريف با اشاره به زمينه هاى مشترك همكارى هاى اقتصادى ايران و 
يونان، گفت: برقرارى پرواز، همكارى هاى نفتى، بانكى و شهرسازى 
از زمينه هايى است كه دو كشور مى توانند همكارى مشترك داشته 
ــته  ــند و توافق كرده ايم در اين حوزه ها روابط نزديك ترى داش باش

باشيم.
ــوريه موج افراطى گرى  ــاره به تحوالت سوريه گفت: در س وى با اش
ــور شده است كه مى تواند  موجب مهاجرت و آوارگى مردم اين كش
در جلسات مشترك وزراى خارجه دو كشور مورد بحث و هماهنگى 

قرار داده شود.
وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: اميدواريم در آينده نزديك 
ــيم تا تصميماتى كه براى  ــت وزير يونان در ايران باش ميزبان نخس
تصميمات همكارى هاى دوجانبه در سفر وزير خارجه اين دو كشور 

اتخاذ شده است، به نتيجه نهايى منجر شود.
ــورمان در پاسخ به سوالى در خصوص موضوع  وزير امور خارجه كش
ــام اظهاركرد: ما  ــى براى اجراى برج PMD و تعهدات آژانس اتم
ــده  همواره اعالم كرديم كه موضوعات مربوط به ادعاهاى مطرح ش
در مورد گذشته برنامه هسته اى ايران داراى اعتبار نيست و در قالب 
نقشه راه با آژانس بين المللى اتمى يك بار براى هميشه توافق كرديم 

كه به اين سواالت پاسخ داده شود.
ــواالت را پاسخ داده و  وى افزود: آژانس تاييد كرده كه ايران همه س

آنچه كه در نقشه راه آمده است از سوى ايران انجام شده است.
ظريف با بيان اينكه ما منتظر گزارش آمانو هستيم، گفت: مهم تر از 
گزارش آمانو، تصميم شوراى حكام است؛ چرا كه تاكنون به غلط واژه 
PMD به برنامه هسته اى ايران اطالق شده است. هيچ برنامه اى در 
ايران بعد نظامى نداشته است كه به آن PMDگفته شود و در برجام 

اسم «مسائل گذشته و حال» آمده است.
ــم كه با جديت بايد اين  وزير امور خارجه تصريح كرد: ما يقين داري
مسائل در قطعنامه شوراى حكام بسته شود. اين قطعنامه ظرف 2، 3 

هفته آينده صادر خواهد شد.
ــو در روزهاى آينده ارائه  ظريف افزود: اميدواريم گزارش آقاى آمان

شود و به بسته شدن موضوع كمك كند. اگر اين گزارش واقعى باشد، 
ــده بايد به سمتى برود كه از قبل  ايران با توجه به همكارى تاييد ش

پيش بينى شده بود.
وى گفت: بارها اعالم كرديم كه مطابق دستور رهبر معظم انقالب، 
ــدن پرونده PMD الزمه اجراى برجام است و اين نكته در  بسته ش
ــده است كه اين  خود برجام نيز به عنوان تعهدات 1+5 گنجانده ش

پرونده را مختومه اعالم كنند.
وى اضافه كرد: آنچه كه مقام معظم رهبرى فرمودند اين بود كه بسته 
شدن اين پرونده تاكيدى بر اجراى صحيح برجام است و توقع ما نيز از 

كشورهاى 1+5 اين است كه به تعهدات خود عمل كنند.
ظريف تصريح كرد: عمل كردن همه طرف ها به تعهدات منجر به اين 
خواهد شد كه برجام يك پايه اى براى تقويت يك آينده بهتر براى 

همه طرف ها و عبور از يك مساله بى دليل و ورود به موضوعات جديد 
مانند مقابله با تروريسم و افراطى گرى باشد.

ظريف در پاسخ به سوالى در خصوص نامه كتبى آمريكا و اروپا براى 
ــوص اعالم كتبى  ــرد: توصيه رهبرى در خص لغو تحريم ها اظهارك
ــت كه آمريكا و اروپا بايد در روز  لغو تحريم ها، ضرورت اقداماتى اس
تصميم در قالب برجام اتخاذ كنند تا تمام تحريم ها در روز اجرايى 

شدن برداشته شود.
وى افزود: اين نامه كتبى از سوى آنها براى اين است كه ما اقدامات 
خود را زمانى شروع كنيم كه آمريكا تعهد كند اقدامات الزم را در روز 

تصميم اتخاذ مى كند.
ــكال مختلف انجام  ــن اقدامات را به اش ــزود: آمريكا و اروپا اي وى اف
ــى كه در كميته نظارت تصميم گيرى  داده اند و روند اجرا  به صورت
ــت كه اقداماتى كه  ــده است. اما اين به معناى آن نيس شده، آغاز ش
ــت و بايد تا روز اجرايى شدن به نتيجه  آمريكا و اروپا صورت داده اس

برسد، كافى است.
ظريف تاكيد كرد: براى آغاز اجراى برجام معتقديم كه زمينه كامال 
آماده است تا اقدامات اجرايى ما شروع شود و اعتقاد داريم كه تا روز 
اجرايى شدن بايد كماكان اقدامات بيشترى از سوى آمريكايى ها و 
اروپايى ها انجام شود از جمله رفع مزاحمت هايى كه دستگاه هاى 

ايالتى آمريكايى ها براى بانك هاى ما ايجاد مى كنند.
ــتور اوباما به وزراى خارجه، خزانه دارى، انرژى و  وى با اشاره به دس
بازرگانى آمريكا گفت: رييس جمهور آمريكا دستور داده كليه اقدامات 
ــود. در آن دستور تضمين  الزم براى اجراى تعهدات آمريكا انجام ش

داده است كه آمريكا به تعهدات خود پايبند خواهد بود.
ظريف گفت: اقداماتى كه بايد وزير خارجه و خزانه دارى آمريكا انجام 
دهند بايد تا قبل از اجرايى شدن عملياتى شده باشد. در اين زمينه 
مشغول مشورت با وزير خارجه آمريكا و مسوولين اين كشور هستيم 

تا آنها تعهدات خود را كامال  اجرا كنند.
وزير امور خارجه كشورمان تصريح كرد:جمهورى اسالمى اقدامات 
احتياطى الزم را انجام داده است تا آمريكا خلف وعده نكند. اميدواريم 
ــند و از خلف وعده  ــته باش كه آمريكايى ها آينده نگرى كافى داش
پرهيز كنند زيرا ملت ايران در برابر خلف وعده پاسخ مناسب خواهد

 داد.

در نشست مشترك با همتاى يونانى:

ظريف: بسته شدن پرونده PMD الزمه اجراى برجام است

امام خامنه اى در ديدار فرماندهان نيروى دريايى ارتش:

دريا، عرصه رويارويى قدرتمندانه با دشمنان است
خبر 

در پى اعالم فهرست تحريم هاى تركيه توسط رييس جمهور 
روسيه، يك مقام مسوول در تركيه  اعالم كرد كه تحريم هاى 
اقتصادى روسيه عليه تركيه تنها به عميق تر شدن مشكالت 

و اختالفات ميان دو كشور مى انجامد.
به گزارش روسيا اليوم، يك مسوول برجسته تركيه اى اعالم 
ــه تركيه نه تنها  ــيه علي كرد كه تحريم هاى اقتصادى روس
ــيدن به روابط ميان دو كشور مى شود و  ــيب رس موجب آس
چيزى را حل نمى كند بلكه موجب عميق تر شدن مشكالت 

مى شود.
ــط تركيه در آسمان  ــرنگونى جنگنده روسيه توس در پى س
ــكو  ــاال گرفت و مس ــكو و آنكارا ب ــان مس ــوريه تنش مي س

تحريم هاى اقتصادى را عليه آنكارا اعمال كرد.
ــتانبول و عضو  ــوى ديگر معاون رييس اتاق صنعت اس از س
شوراى روابط خارجى اقتصادى تركيه اعالم كرد كه گمرك 
ــارى را كه از تركيه  ــيه به طور عملى ورود كاالهاى تج روس

مى آيند متوقف كرده است.
ــران مواجهيم و  ــك بح ــا با ي ــال حاضر م ــت: در ح وى گف
ــور كه  ــه به منافع تجارى ميان دو كش اميدواريم كه با توج

ــد مشكل حل  ــاالنه به 30 ميليارد دالر مى رس ميزان آن س
شود.

ايران، پيشتاز مبارزه با داعش
دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقوام و اقليت هاى دينى و 
مذهبى اسالم را مخالف فعاليت تكفيرى ها دانست و گفت: در 
ايران نيز جريان همسو با گروهك تروريستى تكفيرى وجود 
ندارد.حجت االسالم على يونسى در گفت وگو با ايرنا افزود: 
ــو با داعش نداريم و در بين اهل سنت  در ايران جريان همس
ــى هم به صورت فردى و  نيز چنين افرادى نداريم و اگر كس

موردى پيدا شود، قطعا مورد سرزنش اهل سنت است.
ــت،  ــارزه با داعش اس ــتاز مب ــران را پيش ــه داد: اي وى ادام
كشورهايى كه ادعاى مبارزه با تروريسم و داعش را دارنند، باور 
ــم قرار گيرند و اكنون مى بينيم  نمى كردند قربانى تروريس
ــت كه ايران چند سال پيش  كه فرانسه به جايى رسيده اس

هشدار داده بود.

دستيار ويژه رييس جمهورى در امور اقوام و اقليت هاى دينى 
ــم بگيرند كه در  ــورها تصمي و مذهبى اضافه كرد: همه كش
مبارزه با داعش با ايران همكارى كنند؛ در مبارزه با تروريسم 
با جديت و در عمل به ميدان بيايند؛ به خود باورى برسند كه 

گروهك تكفيرى داعش قدرت ايستادگى را ندارد.
محاسـبات كارشناسـان فيزيك نجومـى بلژيك از 

سقوط جنگنده روسى
اينديپندنت در گزارشى نوشت: دو متخصص بلژيكى رشته 
فيزيك نجومى، اظهارات مقامات مسكو و آنكارا را در خصوص 
ــيله تركيه مشكوك خواندند.  سقوط جنگنده روسيه به وس
ــالر» و دكتر «ژوانى الپنتا» در وبالگ  دكتر«تام ون دورس
ــيوه اى كه  ــيه نمى تواند به ش ــتند: جنگنده روس خود نوش

مقامات دو كشور اعالم كردند سقوط كرده باشد.
ــناس فيزيك نجوم  ــن دو كارش ــته اينديپندنت، اي به نوش
ــقوط جنگنده اعالم كردند بر اساس  پس از تماشاى فيلم س

محاسبات آنها، اين جنگنده سريع تر از آنچه تركيه گفته بود 
پرواز مى كرد. تركيه مدعى شده بود جنگنده روسيه 17 ثانيه 
در حريم هوايى اين كشور پرواز كرد؛ اما بررسى هاى اين دو 
كارشناس بلژيكى نشان داد جنگنده روسيه با سرعت 980 
كيلومتر بر ساعت، تنها مى توانست 7 ثانيه در حريم هوايى 
تركيه بماند. به همين دليل 10 بار هشدار تركيه در اين فاصله 

اندك، غيرممكن و مشكوك است.
ــت ــى توانس ــور م ــه چط ــناس، تركي ــن دو كارش ــده اي ــه عقي ب

ــت وارد حريم  ــرار اس ــيه ق ــش بينى كند جنگنده روس  پي
ــدارهاى تركيه به  ــد هش ــود؟ به نظر مى رس هوايى اش ش
خلبانان روس، تنها حدس و گمان باشد. اين در حاليست كه 
كارشناسان بلژيكى، صحبت هاى مقامات روس را نيز خالى 

از اشتباه نمى دانند.
ــس از هدف قرار  ــات روس اعالم كردند جنگنده آنها پ مقام
گرفتن به وسيله تركيه، 90 درجه تغيير جهت داده است تا 
ــود. اما كارشناسان بلژيكى  از حريم هوايى اين كشور دور ش
مدعى شدند، تغيير جهت 90 درجه با آن سرعت باال و وزن 

سبك جنگنده، غيرممكن است.

واكنش تركيه به تحريم هاى اقتصادى روسيه

ــاره به اظهارات اخير مديركل  ــوراى عالى امنيت ملى با اش دبير ش
ــتن پرونده  آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: راه ادامه برجام بس

پى ام دى است.
ــمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى در  به گزارش تسنيم، على ش
ــهريارى در جمع خبرنگاران و در  حاشيه مراسم سالگرد شهيد ش
ــؤالى درباره اظهارات اخير مديركل آژانس بين المللى  ــخ به س پاس
و اينكه آيا اگر شوراى حكام در روند پرونده پى ام دى ايران اختالل 
كند، ايران حاضر به ادامه همكارى خواهد بود، اظهار داشت: اصوال 
ــمش را اختالل بگذاريم، بعد از مقطع اخير ايران بر مبناى  نبايد اس
گزارش مديركل آژانس نهايت همكارى را براى شفاف سازى سؤاالت 
ــات  ــمت عمده اى از آن گزارش و موضوعات و مكان هايى را كه قس
وهمى مبتنى بر خواسته هاى سرويس هاى امنيتى بود، داشته است.

وى افزود: ايران در اين مقطع به شدت همكارى و شفاف سازى كرد و 
همكارى ها به نحوى بود كه كارشناسان آژانس از نظر استاندارد بودن 

و پاسخگو بودن اين همكارى را تأييد كردند.
ــرد: در مقطع آتى نزديك  ــوراى عالى امنيت ملى عنوان ك دبير ش
آژانس گزارشى را درباره مسائل گذشته هسته اى ايران كه مفهوما 
ــت، البته از ديدگاه ما همان مسائل گذشته  به پى ام دى مشهور اس

است، خواهد داد.
شمخانى با اشاره به اظهارنظر آمانو يادآور شد: براساس گفتار آمانو 
اين گزارش يك گزارش خاكسترى روشن خواهد بود، اما هيچ ابهامى 
در آن نيست و جمهورى اسالمى ايران همان طور كه در گزارش اخير  
ــته اى خود  آژانس آمده، هيچ انحراف غيرصلح آميزى در روند هس

نداشته است.
ــاز قطعنامه شوراى حكام  وى خاطرنشان كرد: آن گزارش بسترس
ــته ما را مى بندد قطعنامه  ــائل گذش خواهد بود و آنچه پرونده مس
شوراى حكام است، يعنى 1+5 قسمت تشكيل دهنده شوراى حكام 
است كه اميدواريم به وظيفه خود همان طور كه به آن متعهد بودند 

عمل كنند و پرونده را ببندند.
ــر ابالغيه  ــرد: مبتنى ب ــى تأكيد ك ــى امنيت مل ــوراى عال دبير ش
ــورى  ــووالن جمه ــه مس ــرى هم ــم رهب ــام معظ ــى مق تاريخ
ــم خدا را  ــان نمى توان ه ــد كه همزم ــالمى ايران بر اين باورن اس
ــتن  ــام و هم عدم بس ــم برج ــى ه ــت، يعن ــا را خواس ــم خرم و ه
ــتن پرونده پى ام دى ــه برجام بس ــى ام دى را و لذا راه ادام پرونده پ

 است.
ــؤال ديگرى درباره اعضاى هيات نظارت  ــخ به س شمخانى در پاس
ــوراى نظارت بر  ــت ملى، گفت: ش ــوراى عالى امني بر برجام در ش
ــده و مهم تر از اعضاى آن اين است كه جلسات  ــكيل ش برجام تش
ــر امور نظارت  ــورا در چارچوب وظايف خود ب مرتبى دارد و اين ش

مى كند.

شمخانى:

 «PMD»ادامه «برجام» به بستن پرونده
بستگى دارد

خبر

على اكبر واليتى مشاور مقام معطم رهبرى روز يكشنبه 8 آذرماه 
ــار اسد ديدار و در  در سفرى رسمى به سوريه سفر كرده و با بش
ــاى دو جانبه به بحث  خصوص تحوالت منطقه اى، همكارى ه
ــه در دو بخش  ــى در اين برنامه ك ــر پرداخت.واليت و تبادل نط
ــد، ضمن ابالغ سالم مقام معظم  خصوصى و عمومى برگزار ش
رهبرى و ملت و دولت ايران به رييس جمهور و دولت و ملت سوريه 
از ديدار دوباره بشار اسد ابراز خرسندى كرد.در ابتداى اين ديدار 
كه شيبانى سفير ايران در سوريه و امير عبداللهيان معاون افريقا 
و عربى وزير امور خارجه نيز حصور داشتند، رييس جمهور سوريه 
ضمن تشكر از مواظع اصولى مقام معظم رهبرى و همراهى دولت 

و ملت ايران از پايدارى سوريه گفت: تحوالت جدى در منطقه در 
طول ماه هاى اخير به وقوع پيوسته و اگر همراهى جمهورى ايران 
به صورت مستقيم و غير مستقيم وجود نداشت حتما شاهد اين 
پيروزى ها نبوديم و من از مواضع اصولى مقام معطم انقالب در 

اين خصوص اطالع دارم و تشكر مى كنم .
مشاور مقام معطم رهبرى در امور بين الملل در اين ديدار گفت:با 
حضور و شجاعت شما و ملت سوريه دوره اى افتخاراميز و بى نظير 
ــت و به دليل آنكه در مقابل  از سوريه در تاريخ بر جاى مانده اس
دشمنان اسالم و اين جنگ جهانى و جريانات افراطى و تكفيرى 
ــتاده ايد مايه مباهات و افتخار هستيد و رهبر معظم انقالب  ايس

ــوريه حمايت كرده اند و براى پيروزى  همواره از دولت و ملت س
شما دعا مى كنند و رياست محترم جمهور ايران نيز پيام محبت 
و سالم خود را ابالغ كردند و همواره از اين مسير حمايت كرده اند 
و مطمئن هستيم پيروزى نصيب مقاومت و مردم سوريه خواهد 
بود.رييس جمهور سوريه نيز با تاكيد بر آگاهى كامل از حمايت 
ــتقامت و پايمردى انجام  مردم ايران گفت: همه پيروزى ها و اس
شده مرهون حمايت هاى رهبرى، دولت و مردم شريف ايران است 
و اگر اين حمايت ها نبود حتما پيروزى محقق نمى شد.در ادامه 
ــايل منطقه اى و چشم انداز  اين ديدار مهم ترين تحوالت و مس

آينده در جلسه جداگانه اى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

واليتى در ديدار با بشار اسد:
ايران همچون گذشته در كنار ملت و دولت سوريه ايستاده است
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ــى كردن ارز،  ــى دالر به بهانه تك نرخ  افزايش قيمت دولت
انتقادهايى را از سوى كارشناسان اقتصادى مبنى بر تبعيت 
ــدم كنترل قيمت ارز آزاد و  بانك مركزى از نرخ بازار آزاد، ع

غيره در پى دارد.
طى چند روز گذشته بانك مركزى تصميم به افزايش قيمت 
دولتى دالر گرفته و بسيارى از كارشناسان مى گويند كه اين 
اقدام بانك مركزى در جهت نزديك كردن قيمت ارز دولتى 
به ارز بازار آزاد براى تك نرخى كردن ارز است، غافل از اينكه 
هر چه دولت قيمت رسمى ارز را باال مى برد، قيمت ارز بازار 

هم براى ايجاد موازنه نرخ خود را باال مى برد.
ــعى دولت ها  ــر همواره س ــال هاى اخي ــن حال در س در عي
ــى براى آنها  ــوده كه تاكنون موفقيت تك نرخى كردن ارز ب
حاصل نشده است، گرچه در مقاطعى طى سال هاى گذشته 
ــا دولت وقت  ــد ام ــور تك نرخى ش ــه اصطالح در كش ارز ب
ــت آن را حفظ كند و همواره در اين سال ها نرخ ارز  نتوانس

چندگانه در كشور حكمفرما بود.  
از سوى ديگر اقتصاددانان مطرح مى كنند كه اگر دولت قصد 
ــاندن  ــرخ ارز را با افزايش قيمت دالر دولتى و رس دارد كه ن
قيمت آن به نرخ بازار آزاد يكسان سازى كند، از سوى ديگر 
ــته باشد، اين در  بايد قدرت كنترل نرخ ارز آزاد بازار را داش
ــعى دارد كه قيمت خود را در  حالى است كه بازار هميشه س

سطحى باالتر از قيمت رسمى ارز نگه دارد.
اين در حالى است كه همه انتظار داشتند كه با نزديك شدن 
ــا كاهش مواجه  ــام، قيمت ارز در بازار ب به زمان اجراى برج
ــان رو به افزايش  ــود، اما اين اتفاق نيفتاد و نرخ ها همچن ش

گذاشت. 
ــت كه بانك  ــاهد اين مدعى هم قيمت ارز دالر دولتى اس ش
ــنبه گذشته براى اولين بار به باالى  مركزى آن را روز پنج ش
3000 تومان رساند و نرخ اين نوع ارز را 3002 تومان تعيين 
كرد و قيمت بازار هم در همان روز روند صعودى داشت و به 

3635 تومان رسيد.
ــى دالر را باال برد و آن را  دوباره بانك مركزى نرخ دالر دولت
3007 تومان اعالم كرد و نرخ بازار آزاد هم به 3655 تومان 
ــت و  ــده اس صعود كرد و همچنان اختالف قيمتى حفظ ش
مشخص نيست كه بانك مركزى در كدام نقطه قصد دارد كه 
ــف كند و نقطه پايان افزايش  روند افزايش قيمت ارز را متوق

نرخ ارز كجاست؟
ــى قيمت ارز در بازار تنيده  به نظر مى رسد كه روند افزايش
ــت كه با هر فعلى تكانه هايى  شده و بازار ارز عادت كرده اس
ــرخ ها در بازار ارز در  را تجربه كند. در اصل ثبات و آرامش ن
ــى بازار ارز ــوده و با هر اتفاق ــال ها همواره مقطعى ب اين س

 واكنش هاى هيجانى و جهشى بزرگى را تجربه كرده است. 
حال كارشناسان اقتصادى نسبت به واكنش هاى بازار و پس 

لرزه هاى اقدامات ارزى دولت هشدار مى دهند.
بانك مركزى ارز را عمدا گران مى كند؟

ــاره به افزايش نرخ  ــينى هاشمى با اش سيد بهاء الدين حس
ــت آن به باالى  ــط بانك مركزى و افزايش قيم ارز دالر توس

ــه دنبال افزايش نرخ ارز  3000 تومان گفت: بانك مركزى ب
در بازار آزاد و كاهش نرخ ريالى آن بر مبناى نرخ تورم است و 
با افزايش نرخ ارز دولتى و نزديك كردن آن به نرخ دالر آزاد 

قصد دارد كه نرخ ارز را به تعادل برساند.
ــابق بانك هاى صادرات و سپه با بيان اينكه اما  مديرعامل س
بانك مركزى تاكنون توفيقى در تعادل بخشى به قيمت ارز 
نداشته است، تصريح كرد: بانك مركزى نرخ دولتى ارز را باال 
مى برد تا نرخ ارز دولتى و آزاد را به هم نزديك كند اما بايد در 
كنار افزايش نرخ دولتى ارز، قيمت آزاد را هم كنترل كند تا 

اين نرخ هم به تبعيت از نرخ بازار آزاد باال نرود.
ــت كه نرخ ارز در بازار آزاد از  وى ادامه داد: اين در حالى اس
نرخ ارز دولتى پيروى مى كند و با افزايش قيمت رسمى، نرخ 
ــود را با نرخ دولتى  آزاد هم باال مى رود و در اصل ارز آزاد خ
تطبيق مى دهد تا همواره فاصله معنادارى كه ميان اين دو 

نرخ وجود دارد، حفظ شود.
ــمى به مكانيزم فعاالن بازار ارز براى رعايت  ــينى هاش حس
فاصله نرخ آزاد ارز با دولتى اشاره كرد و اظهارداشت: اقدامات 
ــمت  بانك مركزى در جهت افزايش قيمت دالر دولتى به س
ــت و به اصطالح سيستم ارز شناور  تك نرخى كردن ارز اس

ــزى ايران  ــه اما بانك مرك ــده را در پيش گرفت مديريت ش
ــته نرخ ارز را كنترل و  ــال تالش هنوز نتوانس پس از 50 س

تك نرخى كند.
ــائل اقتصادى و پولى راهكار بانك مركزى را  كارشناس مس
اعالم ناگهانى يك نرخ ارز واحد اعالم  بيان كرد: بانك مركزى 
بايد تصميم بگيرد كه نرخ هاى چندگانه ارز را كنار بگذارد و 
يك نرخ يكسان و واحد ارزى را اعالم كند، البته تدابيرى هم 
ــت از جمله اينكه به برخى از كاالهاى  براى اين كار الزم اس
اساسى و دارو و امثالهم يارانه اختصاص دهد و معادل ريالى 

آن را كمك كند.
ــاره  وى به وجود دو بازار تقاضا و يك بازار عرضه براى ارز اش
كرد و گفت: همه كشورها براى يكسان سازى ارز به صورت 
ناگهانى اقدام كرده اند به اين صورت كه به يكباره نرخ ارزى 

را به عنوان نرخ آزاد و دولتى اعالم كرده اند.
ــت كه بانك مركزى ايران پيش شرط هايى   البته ممكن اس
ــد از جمله اينكه بازار به دليل  ــته باش براى اين موضوع داش
ــته نشده است،  اينكه هنوز تحريم ها به صورت كامل برداش

آماده نيست.
حسينى هاشمى با بيان اينكه ممكن است كه بانك مركزى 

ــه اين زودى ها  ــن داليل ثبات نرخ ارز ب مطرح كند كه به اي
ــاره نرخ ارز  ــرد: اما اگر به يكب ــت، عنوان ك امكان پذير نيس
ــود، از آن زمان بانك مركزى مى تواند با قدرت  ــان ش يكس
ــود و تعادل در نرخ دولتى و آزاد ارز  ــترى وارد عمل ش بيش

به ويژه دالر ايجاد كند.
ــن اقدامات و تصميمات بانك  وى در بيان واكنش بازار به اي
مركزى در جهت افزايش قيمت دولتى دالر گفت: بازار مسير 
خود را جلو مى رود و تابع هيچ دستورالعمل، قانون و مقرراتى 

نيست و به منابع خود توجه دارد. 
با توجه به اينكه در حال حاضر وضعيت درآمدهاى ارزى به 
ــكالت مربوط به توليد و صادرات معادن، كانى ها  دليل مش
ــرى بودجه  و غيره كاهش يافته و در عين حال دولت با كس
ــت و تقاضا افزايش و مصارف همچنان باال است،  مواجه اس
ــازار روند جبرى صعودى خود  بنابراين قيمت ارزها هم در ب

را به پيش مى برد.
بانك مركزى از نرخ بازار تبعيت مى كند!

ــهيد  ــگاه ش همچنين مرتضى افقه عضو هيات علمى دانش
ــه اينكه تك نرخى  ــاره ب چمران اهواز در گفتگو با مهر با اش
كردن ارز از دوره دولت هاى پنجم و ششم مطرح شده است، 

ــت و دو بحث  ــى در اين زمينه مطرح اس افزود: ديدگاه هاي
ــى در اين زمينه وجود دارد، اول اينكه دولت با شرايط  اساس
ــك نرخى را دارد  ــى و ارزى كه دارد، آيا توان ارز ت مالى، پول
ــرايط فعلى مطلوب  ــر اينكه اين كار آيا در ش يا خير؟ و ديگ

است يا نه؟
اين اقتصاددان افزود: اگر اقدام دولت براى تك نرخى كردن 
ــد، طبيعتا مطلوب  ــازار باش ــت كاهش نرخ ارز ب ارز در جه
ــورد و از نرخ بازار  ــت اما اگر دولت بخواهد منفعالنه برخ اس
ــدن رو به افزايش نرخ ارز خواهد  تبعيت كند، تك نرخى ش

بود.  
ــى از اقتصاد ــل توجه ــالف تعداد قاب ــد كرد: برخ وى تاكي
ــت مى كنند، من در  ــه از افزايش نرخ ارز حماي  خوانده ها ك

شرايط فعلى چندان موافق افزايش نرخ ارز نيستم. 
ــت كه افزايش نرخ ارز منجر به  ــتدالل آنها اين اس عمده اس
افزايش صادرات غيرنفتى مى شود اما من معتقدم كه بخش 
قابل توجهى از صادرات ما هنوز مواد خام است و حمايت از 
ــت، همان كارى كه دولت با ارائه  اين صادرات مطلوب نيس

جوايز صادراتى دنبال مى كند.
ــش قابل توجهى  ــناس اقتصادى گفت: هنوز بخ اين كارش
ــت و ــته به قيمت ارز اس ــه ويژه صنعتى وابس از توليدات ب
 اگرچه بپذيريم كه درآمدهاى صادراتى را نرخ ارز باال، زياد 
مى كند اما از سوى ديگر هزينه واردات را به شدت باال مى برد 
و چون بخش قابل توجهى از نيازهاى صنعت از طريق واردات 
تامين مى شود، اين افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قيمت 

محصوالت توليدات داخلى مى شود.
ــا محدوديت هاى  ــرايط فعلى كه دولت ب به گفته وى، در ش
ارزى مواجه است و مشكل صدور نفت و دريافت منابع ناشى 
از صدور نفت به دليل اينكه هنوز برجام اجرايى نشده است، 
ــى دولت به ارز و منابع ارزى محدوديت  وجود دارد، دسترس

دارد و پائين است. 
ــش نرخ ارز  ــت در مقابل افزاي ــى انفعال دول اين اقدام يعن
ــى گيرد و از  ــرخ دولتى ارز صورت م كه از طريق افزايش ن
ــدان مطلوبى در پى ــد، نتايج چن ــت مى كن نرخ بازار تبعي

 ندارد.
ــوان كرد: دولت الزم  ــان بهترين راهكار دولت عن افقه در بي
ــازار و محدوديت هايى  ــت كه اقدامات الزم را با تنظيم ب اس
كه به بازار وارد مى كند، اعمال كند و حتى االمكان سرعت 
افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را كنترل كند و از طريق كاهش 
ــرود و حداقل با  ــدن ب ــمت تك نرخى ش نرخ ارز بازار به س
ــدام كند. به  ــمى اق ــمت رس نزديك كردن قيمت آزاد به س
ــق كاهش فاصله با كم كردن  عبارت ديگر دولت بايد از طري
ــا افزايش قيمت ارز دولتى عمل  قيمت ارز در بازار آزاد و نه ب

كند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادى واكنش ناگهانى بازار را افزايش 
قيمت ارز دانست و افزود: هنوز التهاب بازار ارز فروكش نكرده 
ــى به تثبيت نرخ ارز در  و اين تبعيت دولت از نرخ بازار كمك

بازار نخواهد كرد.

پس لرزه تصميم ناگهانى ارزى دولت؛

 واكنـش بـازار بـه گـرانـى دالر

 معاون وزير نفت با اشاره به آمادگى به ايران براى فروش نفت و فرآورده نفتى 
ــعه تجارت نفت منجر به بهبود روابط سياسى و  به مصر، گفت: اميدوارم توس

بين المللى جمهورى اسالمى ايران و مصر شود.
ــر به منظور از  ــت اخير وزير نفت مص ــين زمانى نيا درباره درخواس اميرحس
ــاتحريم، گفت: جمهورى  ــرگيرى واردات نفت خام از ايران در دوران پس س
اسالمى ايران به دنبال توسعه و بهبود روابط تجارى با همه كشورهاى منطقه 

است.
معاون امور بين الملل وزير نفت با اعالم اينكه اميدواريم توسعه روابط تجارى 
آثار سياسى هم به همراه داشته باشد، تصريح كرد: بر اين اساس صادرات نفت 
ــدن روابط سياسى با كشورها را از  خام و فرآورده هاى نفتى امكان نزديك ش

نظر سياسى فراهم مى كند.
وى با اشاره به آمادگى به ايران به منظور فروش نفت و فرآورده نفتى به مصر، 
ــى و  ــارت نفت منجر به بهبود روابط سياس ــعه تج تاكيد كرد: اميدوارم توس

بين المللى جمهورى اسالمى ايران و مصر شود.

ــرد: ايران  ــت ايران اعالم ك ــركت ملى نف ــن جوادى مديرعامل ش ركن الدي
ــرآورده هاى نفتى به مصر  هيچ گونه محدوديتى براى فروش نفت خام و يا ف
ندارد و در صورت ارائه درخواست رسمى اين پيشنهاد قابل بررسى خواهد بود.
سيدمحسن قمصرى مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران هم در گفتگو 
با مهر تاكيد كرد: در صورت لغو تحريم ها قطعا روابط نفتى ايران و مصر بهبود 

مى يابد و نفت خام بيشترى از مسير خط انتقال سوميد و يا سوئز به كشورهاى 
اروپايى صادر خواهد شد.

ــرا در اظهاراتى به  ــماعيل» وزير نفت و منابع معدنى مصر، اخي ــريف اس «ش
روزنامه االهرام گفته است: تحريم هاى تحميلى بر ايران و عدم صادرات نفت 
خام تاثيرات منفى زيادى بر خط انتقال نفت «سوميد» داشت.اين عضو كابينه 
دولت مصر تاكيد كرده است: در دوره آتى و پس از اعطاى اجازه به ايران براى 
صادرات نفت، واردات خط سوميد نيز افزايش يابد تا بتواند خسارت هاى وارده 

در دوران گذشته را جبران كند.
ــا» قائم مقام وزير نفت مصر هم هفته گذشته  در همين حال، «شريف سوس
ــران مجمع كشورهاى صادركننده  با حضور در تهران در سومين اجالس س
گاز حضور يافت و در اين نشست با تشكر از ميزبانى ايران، پيام تشكر رييس 
جمهورى مصر به رييس جمهورى اسالمى ايران را ابالغ كرد.اين در حالى است 
كه در ادامه تحوالت جديد در روابط نفتى ايران و مصر، اخيرا نماينده و حافظ 
ــازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس به  منافع مصر در ايران به دعوت س
عنوان يكى از شركت هاى زير مجموعه شركت نفت ايران از آخرين وضعيت 

طرح توسعه فازهاى ميدان پارس جنوبى در عسلويه بازديد كرده است.
ــته تاكنون مصر به يكى از بازارهاى  ــال گذش از سوى ديگر در طول چند س
ــا تبديل  ــران در قاره آفريق ــيمى و پليمرى اي ــوالت پتروش صادرات محص
ــت و حتى چند محموله محصوالت پليمرى ايران به وزن تقريبى ــده اس ش

 25 هزار تن به اين كشور آفريقايى صادر شده است.

ــت تخصصى كارگروه منطقه اى  وزير راه و شهرسازى در حاشيه سومين نشس
ــكن و شهرسازى آسيا  ــهرى اجالس وزراى مس ــازى مناطق نابسامان ش بهس
ــت براى هماهنگى بين  ــكن قسطى سيستمى اس و اقيانوسيه اظهار كرد: مس

انبوه سازان و بانك براى ايجاد رونق در بازار مسكن.
ــكن در محافل  ــت كه بحث وجود مازاد عرضه در بازار مس وى افزود: مدت هاس
انجام مى شود و در اين فروش قسطى مسكن قرار است كه به فروش واحد هاى 
مازاد كمك كند. دولت هيچ دخالتى در اين طرح ندارد، چون بانك ها تسهيالت 

نمى دهند و فقط بانك مسكن فروش را براى انبوه ساز تضمين مى كند.
آخوندى با بيان اينكه اين كار يك هماهنگى بين بانك مسكن و انبوه سازان است، 
ــاط به توليد كننده را دارد در اين  گفت: بانك نقش تضمين كننده پرداخت اقس

طرح كسى به كسى تسهيالت نمى دهد.
وزير راه و شهرسازى ادامه داد: اين طرح تا حدى مى تواند به بازار مسكن كمك 
كند، چون فروشنده مجددا با درآمد حاصله واحد هاى جديد مى سازد، اما نبايد 

تصور كرد كه يك راه حل براى تمام مشكالت وجود دارد.
وى درباره بانك توسعه مسكن و نهادسازى بانكى در برنامه ششم توسعه اظهار 
كرد: تالش داريم كه بانك مسكن به يك بانك توسعه اى تبديل شود. همچنين 
در اين برنامه ايجاد صندوق توسعه حمل ونقل در حوزه بزرگراه ها هم پيش بينى 

شده است.
آخوندى با اشاره به سومين نشست آسيا و اقيانوسيه گفت: سياست هاى وزارت 
راه و شهرسازى براى رفع آسيب موجود در بحث توسعه شهرى و تشكيل شبكه 

هميارى است و ستاد ملى يكى از بزرگ ترين آنهاست.
وزير راه و شهرسازى گفت: بيش از 22 وزارتخانه عضو اين ستاد هستند و جلسات 
منظمى دارند كه برنامه ها و اقدامات بهسازى و نوسازى را مديريت مى كنند. اين 

شبكه بين المللى در 65 كشور آسيا و اقيانوسيه است.
وى در خصوص تسهيالت بافت هاى ناكارآمد تصريح كرد: 55 هزار وام از طريق 
سازمان مديريت و برنامه ريزى به بانك مسكن ابالغ شده كه تا پايان سال موظف 
هستيم تسهيالت نوسازى را از طريق بانك مسكن از اين وام بهره مند كنيم كه 
براى كالنشهرها 50 ميليون به همراه 20 ميليون وديعه و سود تسهيالت به 10 

درصد كاهش مى يابد.
آخوندى ادامه داد: اين در صورتى است كه متقاضيان مبحث 19 انرژى را انجام 
دهند و گرنه در غير اين صورت سود بانكى اين وام ها 11 درصد محاسبه مى شود.
وزير راه و شهرسازى ادامه داد: رقم 120 هزار وام براى شروع اعطاى تسهيالت 
با توجه به محدوديت منابع خوب بود و انشا اهللا سال آينده به حداكثر خود برسد.
وى همچنين در خصوص سومين نشست تخصصى كارگروه منطقه اى بهسازى 
ــازى آسيا و اقيانوسيه  مناطق نابسامان شهرى اجالس وزراى مسكن و شهرس
ــدف كالن و 169 هدف خرد براى  ــه تازگى 17 ه اظهار كرد: مجمع عمومى ب
ــال آينده به انجام اقدامات جدى  توسعه پايدار را به تصويب رسانده تا در 15 س
منجر شود. اين دستور كار جهانى جديد در مقايسه با هشت هدف توسعه هزاره 
مصوب سال 2002 از يكسو به تنوع چالش هاى توسعه امروز و از سوى ديگر به 

گستره آگاهى  ما از اين چالش ها اشاره دارد.

تحوالت جديد درروابط نفتى تهران-قاهره

واردات اجبارى آهن چينى
 با وجود روى دست ماندن توليد داخلى

مصرف يك متر مكعب آب 
براى توليد نيم كيلو گندم!

تغيير زمان ارائه اظهارنامه 
مالياتى صاحبان مشاغل

اختصاص 70 ميليارد تومان تسهيالت براى 
خريد ماشين آالت كشاورزى به استان اصفهان

55 هزار وام بافت هاى فرسوده به بانك مسكن ابالغ شد

ــدات كارخانجات آهن ــت: درحالى كه تولي ــان گف رييس اتحاديه آهن فروش
 روى دست  توليدكنندگان داخلى مانده و قيمت آهن داخلى از وارداتى ارزان تر 
است، فروش اجبارى و تهاتر آهن از كشورهايى همچون چين به ضرر توليد شده 
است، چون كارخانجات آهن در كشور نيمه فعال شده اند و با نصف ظرفيت كار 

مى كنند.
محمد آزاد اظهار كرد: اگرچه از برنامه پيش بينى شده عقب هستيم ولى توليدات 
رشد كرده و در حال حاضر كيفيت محصوالت توليدى ما در مقابل كشورهاى 

ديگر حرف اول را مى زند.
وى با بيان اينكه استاندارد هاى ملى ما باالتر از اروپا و آسياست، تاكيد كرد: اگر 

مرزها باز شود، واردات به ضرر اين بخش است.
آزاد با بيان اين كه توليدات كارخانجات آهن روى دست شان مانده است، در پاسخ 
به اين سوال كه با توجه به طرح اعتبارى خريد خودرو آيا مى توان گشايشى را در 
بازار آهن شاهد بود؟ گفت: خودروسازان ورقى را كه براى بدنه خودرو استفاده 
مى كنند مستقيما از كارخانه مجتمع فوالد مباركه خريدارى مى كنند و با توجه 
به اين كه خودروسازان از اين كارخانه سهميه داشتند قبل از آغاز طرح اعتبارى 
ــهميه استفاده نمى كردند،  خريد خودرو با توجه به ركود بازار خودرو از اين س
ــتفاده مى كنند و نياز به توليدات  ــهميه خود اس ولى بعد از آغاز اين طرح از س

جديد دارند.
رييس اتحاديه آهن فروشان ادامه داد: كارخانه هاى ذوب آهن يا فوالد خوزستان 
مستقيما سنگ آهن را از معادن گرفته و ذوب مى كنند و آن را به صورت ورق به 

كارخانه فوالد مباركه مى دهند و اين كارخانه به خودروسازان تحويل مى دهد.

ــاورزى گفت: به ازاى هر يك متر مكعب آب  مدير مركز مكانيزاسيون وزارت كش
500  گرم گندم توليد مى شود كه به دنبال آن هستيم با استفاده از روش هاى نوين 

كشاورزى، ميزان توليد را به يك كيلوگرم گندم در هر متر مكعب آب برسانيم.
ــزات و ادوات  ــگاه تجهي ــى در آيين افتتاحيه چهاردهمين نمايش كامبيز عباس
كشاورزى در نمايشگاه بين المللى استان اصفهان اظهار كرد: مركز توسعه و تجهيز 
ــاورزى با دو رويكرد اساسى كاهش تقاضاى آب و  مكانيزاسيون وزارت جهاد كش
استفاده از فناورى هاى نوين در سال جارى پيش رفته و اين راستا برنامه هايى نيز 

اجرا كرده است.
وى افزود: تغيير تاريخ كشت، توسعه كشت هاى نشاء، استفاده از واريته هاى داراى 
طول رشد كوتاه و توسعه گلخانه اى و محيط هاى كنترل شده از جمله برنامه هاى 

اجرايى اين مركز بوده است.
مدير مركز مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه امسال با وجود 
كاهش بارندگى حدود هشت ميليون تن گندم از كشاورزان خريدارى شد، تصريح 
كرد: سطح زير كشت كشاورزى حفاظت شده و گلخانه اى نزديك به يك ميليون 

و 100 هزار هكتار است.
ــاورزى حفاظتى در ايران ــال حاضر تجهيزات و امكانات كش وى ادامه داد: در ح
 بومى سازى شده كه يك چهارم قيمت جهانى براى توليدكنندگان داخلى هزينه 
داشته و اين بومى سازى با هدف فراهم كردن فضاى توليد و پايدارى توليد بوده 
است.مدير مركز مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزى به موضوع استانداردسازى 
اشاره و گفت: در سال 1391 حدود 100 تا 130 آزمون تجهيزات آبيارى داشتيم 

كه اين عدد در سال جارى به 760 آزمون رسيده است.

قائم مقام سازمان مالياتى كشور گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى صاحبان 
مشاغل اشخاص حقيقى از پايان تيرماه به 31 خردادماه تغيير كرد.

ــم پناهى با يادآورى اينكه قانون ماليات هاى مستقيم با رويكردى  محمد قاس
ــده است، افزود: يكى از تغييرات  عدالت نگر و مودى محورى تصويب و ابالغ ش
ــتقيم، تغيير مهلت ارائه اظهارنامه هاى  ــده در قانون ماليات هاى مس انجام ش

مالياتى موديان اشخاص حقيقى است.
ــور از تغيير مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى  ــازمان امور مالياتى كش قائم مقام س
ــخاص حقيقى از پايان تيرماه به 31 خردادماه خبرداد و  ــاغل اش صاحبان مش
گفت: اين تغيير براى ارتقاى كيفيت خدمت رسانى به موديان مالياتى صورت 

گرفت.
ــخاص  وى افزود: تا پيش از تصويب اين قانون، همه موديان مالياتى اعم از اش
حقيقى، مالكان واحدهاى اجارى و اكثر اشخاص حقوقى تا پايان تيرماه فرصت 
ــه ادارات امور  ــال قبل خود ب ارائه اظهارنامه مربوط به درآمدهاى عملكرد س
ــفانه اغلب موديان، اين كار را به روزهاى آخرماه  ــتند كه متاس مالياتى را داش
موكول مى كردند؛ در نتيجه به علت حجم و تراكم زياد اظهارنامه ها، مشكالت 

متعددى براى موديان و كاركنان سازمان ايجاد مى شد.
ــخاص حقيقى  ــون جديد، موعد ارائه اظهارنامه اش پناهى با بيان اينكه در قان
صاحبان مشاغل از تيرماه به خردادماه تغيير يافته است، ادامه داد: اين تغييرات، 
با رويكرد تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتى، افزايش اعتماد و اطمينان 
موديان به ثبت اطالعات و داده هاى مربوطه، افزايش راندمان ارائه خدمات در 

زمان دريافت اظهارنامه هاى مالياتى توسط ماموران و كاركنان سازمان است.

مديركل جهاد كشاورزى استان اصفهان گفت: طى سه سال گذشته وزارت 
ــين آالت  ــهيالت براى خريد ماش ــاورزى 70 ميليارد تومان تس جهاد كش

كشاورزى به استان اصفهان اختصاص داده است.
ــاورزى، ماشين آالت و  ــگاه كش ــمى در چهاردهمين نكايش قدرت اهللا قاس
تجهيزات آبيارى، با بيان اينكه بخش كشاورزى با وظيفه تامين امنيت غذايى 
براى جمعيت رو به رشد يكى از بخش هاى مهم اقتصادى كشور است، اظهار 
كرد: متاسفانه منابع موجود پاسخگوى نياز جمعيت درحال افزايش نيست 
ــتر مى  ــاورزى نيز بيش چرا كه با  ازدياد جمعيت تقاضا براى محصوالت كش
شود.وى با تاكيد بر اينكه مكانيزاسيون يكى از عوامل تعيين كننده و حياتى 
ــاورزى و افزايش توانايى انسان در  دراقتصادى كردن توليد محصوالت كش
انجام كار و بهره ورى و استفاده بهينه از نهاده ها است، تصريح كرد: دستيابى 
به توليد غذا و تامين امنيت غذايى مورد نياز جامعه عالوه بر مسائل بهزراعى 
و بهنزادى جز با توسعه مكانيزاسيون و استفاده از تجهيزات و فن آورى هاى 

مناسب ممكن نيست.
مديركل جهادكشاورزى استان اصفهان با بيان اينكه در سال هاى اخير وزارت 
جهاد كشاورزى براى كشاورزان خط اعتبارى ويژه اى ايجاد كرده است، گفت: 
ــال هاى 92 تا 94 حدود 2550 ميليارد تومان تسهيالت  وزارتخانه طى س
ــهم اصفهان 70  ــاورزى اختصاص داده كه س ــين آالت كش براى خريد ماش

ميليارد تومان بوده كه تاكنون 50 درصد آن جذب شده است.
وى افزود: با استفاده از اعتبار جذب شده حدود 820 دستگاه انواع تراكتور و 

كمباين و تعداد 1600 دستگاه ادوات وارد بخش شده است.
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عكس روز   ( پروانه)

دريچه

در اعماق فضا
بارش هاى قابل توجه طى 2 ماه اخير سراسر كشور را فرا گرفت. 
باران هايى كه گاه به صورت سيالب خساراتى نيز به بار آورد اما 
باران به هر شكلى كه باشد براى كشورى كه دوره خشكسالى 

را طى مى كند مبارك است و رحمت.
حجم باران ها آن قدر بود كه پنجشنبه گذشته رحيم ميداني، 
معاون وزير نيرو را برآن داشت تا از افزايش 56درصدي حجم 
ــور خبر دهد. آن طور كه ميداني  ورودي آب به سدهاي كش
اعالم كرده است اكنون به ميزان 1/4ميليارد مترمكعب آب 
به ورودي سدها افزوده شده است ؛ درعين حال، باوجود اين 
ــور نگران  ــووالن بابت كم آبي در كش حجم باران هنوز مس
هستند به طوري كه رييس مركز خشكسالي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي مي گويد: خشكسالي هاي انباشته شده 

همچنان كشور را تهديد مي كند.
ــا در برخي  ــا 3درجه اي دم ــاهرخ فاتح، از افزايش0/5 ت ش
ــود  ــا وج ــزود: ب ــر داد و اف ــته خب ــاه گذش ــتان ها در م اس
ــته  ــن بارش ها نتوانس ــته، اي ــاي خوب 2 ماه گذش بارش ه
ــاليان گذشته گريبانگير  است خشكسالي هايي كه طي س

استان هاي كشور شده است را برطرف كند.
ــي براي اينكه عمق  اين مقام مسوول در سازمان هواشناس
نگراني را نشان دهد بروز خشكسالي ضعيف تا شديد و حتي 
ــتان ها محتمل دانست و افزود: با  بسيار شديد را در همه اس
وجود بارش هاي خوب 2 ماه گذشته، همه استان هاي كشور 
ــده قبلي مواجه اند و اگرچه  ــته ش با خشكسالي هاي انباش
بارش هاي واقع شده اخير جاي شكرگزاري دارد، اما روشن 
ــور و بدهي آبي به  ــته شده كش ــت كه خشكسالي انباش اس
طبيعت در كوتاه مدت و با بارش هاي مقطعي از بين نخواهد 
رفت و از همين رو، لزوم رعايت صرفه جويي و مديريت بهينه 

مصرف آب موضوعي است كه متناسب با ظرفيت هاي اقليمي 
كشور همواره بايد مدنظر همه شهروندان باشد.

ــازمان  ــت بحران س ــالي و مديري ــز خشكس ــس مرك ريي
هواشناسي، ميانگين بلندمدت بارش كل كشور را از ابتداي 
مهر تا چهارم آذر ماه، 31/2 ميلي متر اعالم كرد و گفت: ميزان 
ــارم آذر ماه،  ــال آبي 94 تا چه ــور از ابتداي س بارش كل كش
ــدت 113درصد  ــبت به بلندم 66/7 ميلي متر بوده كه نس
افزايش داشته است. به گفته وي، بارش سال گذشته كشور در 
اين بازه زماني 48ميلي متر بوده است و در مقايسه با سال قبل 

در كل كشور افزايش 39درصدي بارش داشته ايم.
 9 استان كم بارش نسبت به سال قبل

فاتح با تأكيد بر اينكه در همه استان هاي كشور از ابتداي سال 
ــاهد افزايش بارش در مقايسه با  آبي 94 تا چهارم آذرماه ش
مدت مشابه در بلندمدت بوده ايم، گفت: استان هاي مازندران 
با 8درصد افزايش، چهارمحال و بختياري 16درصد افزايش 
ــا كمترين دريافت  ــتان ب و تهران با 31درصد افزايش 3 اس
ــد افزايش،  ــتان هرمزگان 737درص ــتند و 3 اس بارش هس
ــا 278درصد افزايش  ــش و ايالم ب كرمان 481درصد افزاي

پردريافت ترين استان ها نسبت به بلندمدت بوده اند.
وي گفت: 9استان كشور در مقايسه با سال گذشته با كاهش 
دريافت بارش مواجه هستند كه عبارتند از: آذربايجان غربي 
ــد، مازندران  ــال و بختياري 24درص با 29درصد، چهارمح
21درصد،  آذربايجان شرقي 22درصد، كهگيلويه و بوير احمد 
13درصد،  خراسان شمالي، خراسان رضوي و گيالن 8درصد 

و اردبيل 2درصد.
بارش ها دردي دوا نمي كند

ــازمان  ــت بحران س ــالي و مديري ــز خشكس ــس مرك ريي

ــهروندان را به رعايت صرفه جويي و  هواشناسي، در حالي ش
ــان،  مديريت بهينه آب دعوت مي كند كه برخي كارشناس
ــيوه آبياري  ــردن ش ــت و جايگزين ك ــوي كش ــر الگ تغيي
ــاورزي اولويت  ــي) را در بخش كش ــره اي و باران مدرن(قط
ــراي اين دو  ــد مادامي كه ب ــد و تأكيد مي كنن اول مي دانن
ــي به قوت  ــود، بحران كم آب ــيده نش معضل چاره اي انديش
ــادآور  ــان ي ــن ميان، كارشناس ــد. دراي ــي مي مان خود باق
ــران آب و دگرگوني در  ــت براي بح ــوند اگر قرار اس مي ش
ــود پيش از هرچيز بايد الگوي  ــاورزي اقدامي ش بخش كش
ــذف محصوالتي  ــراي نمونه ح ــد. ب ــم تغيير كن مصرف ه
ــر الگوي مصرف  ــراوان دارند نيازمند تغيي كه نياز به آب ف
ــت كه هنوز براي آن اقدامي صورت  ــت اينها مواردي اس اس
ــم آب، در بحران  ــا ك ــوند ي ــدها پر آب ش ــت. س نگرفته اس
ــالي چندان تفاوتي ايجاد نمي شود؛  كم آبي ناشي ازخشكس
ــون در راس معضالت  ــه اكن ــل كم آبي ك ــراي معض بايد ب
ــي انديشيده  ــور قرار دارد چاره اي اساس محيط زيست كش

شود. 
نكته اي كه وجود دارد با آنكه برخي آمارها نشان از آن دارد كه 
92تا 93درصد آب كشور در بخش كشاورزي صرف مي شود 
ــان اين آمار را نادرست مي دانند  ــماري از كارشناس ولي ش
ــد كه آب بخش  ــي زماني آغاز ش و مي گويند معضل كم آب
كشاورزي را قرباني تأمين آب شرب و بخش صنعت كردند. 
ــت در  ــه آب فراوان داش ــه نياز ب ــگاه صنايعي ك با همين ن
ــاورزي و طبيعت به  جاي جاي كشور ايجاد شد، حقابه كش
ــد و تداوم همين روند نامبارك، بحران  فراموشي سپرده ش
موجود را رقم زد. برهمين اساس است كه بارش ها هر اندازه 

هم كه زياد باشد نمي تواند از معضل كم آبي گره اي باز كند.

جاذبه مريخ در حال اثرگذارى هرچه بيشتر بر قمر معروف آن يعنى 
Phobos بوده و اين جرم فضايى را به سمت خود مى كشد كه اين 
ــه دور مريخ منجر خواهد ــكل گيرى حلقه ب فرآيند در نهايت به ش

 شد.
 Nature Geoscience ــريه ــه در نش ــمندان ك تحقيقات دانش
ــيده  ــا كش ــان ب ــه همزم ــت از آن دارد ك ــده حكاي ــر ش منتش
ــاختار  ــخ، س ــمت مري ــه س ــر Phobos ب ــى قم ــدن تدريج ش
ــد كه  ــه مرحله اى مى رس ــيده و ب ــز آرام آرام از هم فروپاش آن ني
ــته  ــا برخواس ــه فض ــار ب ــرد و غب ــب گ ــازنده آن در قال ذرات س
ــكيل ــه اى به دور آن تش ــه مريخ، حلق ــدن ب و در حين نزديك ش

 مى دهند.
ــداد و چيزى درحدود 20 تا 40  البته اين اتفاق به اين زودى روى ن
ميليون سال طول مى كشيد كه سياره سرخ را هم در زمره سيارات 

داراى حلقه نظير زحل قرار دهيم.
ــكل گرفته به دور زحل نيز در نتيجه  ــود حلقه هاى ش تصور مى ش

همين فرآيند ايجاد شده باشند.
ــت كه تنها يك هفته  ــده اس ــر ش نتايج اين مطالعه درحالى منتش
ــون در فاصله 6  ــد قمر Phobos كه هم اكن پيش بود كه اعالم ش
ــال حدود 180  هزار كيلومترى مريخ قرار دارد به ازاى هر يكصد س

سانتيمتر به سطح اين سياره نزديك تر مى شود.
 براى درك بهتر فاصله اين قمر از مريخ تنها كافى است تصور كنيم 

كه فاصله ماه از زمين در حدود 384 هزار كيلومتر است.
برخى دانشمندان بر اين باورند كه قمر Phobos در آينده به مريخ 
برخورد خواهد كرد اما دانشمندان زيادى اين نظريه را رد كرده و با 
استناد به اين واقعيت كه ساختار درونى اين قمر چندان مستحكم 
نيست با اطمينان درباره از هم فروپاشيده شدن آن در فضا صحبت 

مى كنند.

ــاره  ــت با اش ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــگان س ــده ي فرمان
ــر  ــا تيت ــارس ب ــزارى ف ــده در خبرگ ــر ش ــم منتش ــه فيل ب
ــام- محيط  ــال ع ــگ در م ــت پلن ــدن پوس ــردارى از كن فيلمب
ــت، گفت:  ــدار اس ــش» بي ــان پلنگ ك ــواب؛ «پژم ــت بخ زيس
ــت و خبرگزارى  ــال 1387 اس ــده مربوط به س فيلم منتشر ش
ــازمان  ــت ابتكار در س ــان مديري ــاب آن به زم ــارس در انتص ف
ــى فاحش  ــار خطاي ــد دچ ــه عم ــت ب ــط زيس ــت محي حفاظ

شده است.
ــام)،  ــت (پ ــانى محيط زيس ــالع رس ــگاه اط ــزارش پاي ــه گ ب
ــرم به  ــه وقوع ج ــالم اينك ــدار با اع ــا خيل ــرهنگ حميدرض س
تاريخ 13 مهر1387 توسط فردى به نام جبار كريمى در روستاى 
ــتان فارس بوده است،  ــپيدان اس ــك از توابع شهرستان س راش
ــتعار پژمان  اظهار كرد: مجرم با نام اصلى جبار كريمى و نام مس
ــى و محكوم به پرداخت  در تاريخ 12 آذر 1387 به دادگاه معرف
ــود كه  ــصد هزار تومان جريمه نقدى مى ش يك ميليون و شش
ــرم صادر ــع تعقيب براى مج ــه، قرار من ــس از دريافت جريم پ

 مى شود.
ــت تصريح كرد:  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــده يگان س فرمان
ــه دور از  ــترى آرام و ب ــت را بايد در بس ــكالت محيط زيس مش

سياسى كارى حل كرد. 
ــين به دولت  ــده در دولت هاى پيش ــكالت پيش آم انتقال مش
ــت نه تنها  ــازمان حفاظت محيط زيس ــوص در س فعلى به خص
ــى  ــان مى دهد برخى با اهداف سياس ــت بلكه نش منصفانه نيس
ــتى  ــتند و اصوال دغدغه محيط زيس در پى جنجال آفرينى هس

ندارند.

مريخ هم حلقه دار مى شود واكنش محيط زيست به فيلم سالخى يوزپلنگ:

دوباره آدرس غلط دادند

بارش  هـا حريف خشكـسالى انباشـته نشـد

 بابك توتونچى، دبير نخستين كنگره بين المللى صلح سبز در 
ــى و دومين كنگره تخصصى  ــران ، در اولين كنگره بين الملل اي
ــبب  ــه اين كنگره بتواند س ــدوارى كرد ك ــبز ابراز امي صلح س
ــاله محيط زيست دغدغه مهم  گردهمايى كسانى شود كه مس

زندگى آنهاست.
دبير اولين كنگره بين المللى و دومين كنگره تخصصى صلح سبز 
در نشستى با اصحاب رسانه ها در پاسخ به اين سوال كه انتظار 
داريد اين همايش چه تاثير عملى ايجاد كند، گفت: جهان سوم 
ــتر همايش ها در واقع، نمايش است  ــت و بيش همايش زده اس
اما هدف ما از برگزارى چنين كنگره اى گردهم آوردن افرادى 
است كه با ما در مساله حفظ و حراست از محيط زيست همدل 

هستند.
 ما انتظار داشتيم كه سال به سال، به قدر و اندازه اى رشد داشته 
باشيم اما بحمد اهللا رشد امسال را مى توان نسبت به سال قبل، 
ــدى 10 برابرى ارزيابى كرد كه اين مساله جاى خوشحالى  رش

و شكرگزارى دارد.
ــه دولت ها  ــت ك ــزود: آرمان جامعه مدنى اين اس توتونچى اف
كوچك تر باشد همچنين ما بتوانيم مردم را درگير توسعه پايدار 
ــرفت كنيم. اگر ما نتوانيم مردم را درگير مسائل محيط  و پيش

زيستى كنيم آنها به سراغ برنامه هاى ديگر مى روند.
 ما انتظار داريم اين برنامه ها مردم را از لحاظ سبك زندگى سالم 
ــالمى نزديك است، آشناتر كرده  كه به سبك زندگى ايرانى اس

و پيوند بيشترى دهد.
ــاره كرد كه  ــخنانش اش ــى انتقادى از س او همچنين در بخش
ــامان مى رسد كه مسووالن  زمانى موضوع محيط زيست به س
ــان به محيط زيست اهميت ما در اين حوزه در سازمان خودش

بدهند.
ــط  ــازمان محي ــپزخانه س ــه از آش ــد ك ــور نباش ــن ط  اي
ــرب  ــرف مخ ــار مص ــرف يكب ــه 200 ظ ن ــت روزا زيس
ــرايطى كه  ــا در ش ــد و ي ــرون بياي ــت بي ــط زيس ــراى محي ب
ــين  ــا ماش ــا ب ــووالن م ــت، مس ــوده اس ــا آل ــواى م آب و ه

شش سيلندر سر كار حاضر شوند.
ــرح مى كند كه  ــبز اين دكترين را مط توتونچى افزود: صلح س

زمانى مى توانيد صلح را در بيرون ايجاد
ــيده  ــت درونى بتوانيد به صلح رس كنيد كه در درون و معنوي

باشيد. 
ــد از درون ما  ــود باي ــرون مى خواهد ايجاد ش صلحى كه در بي
سرچشمه گرفته باشد.  ما اين صلح را از مقابله با خشونت عليه 
زنان، مردان، كودكان، دولت ها، محيط زيست و حيوانات آغاز

 مى كنيم.
نخستين كنگره بين المللى و دومين كنگره تخصصى صلح سبز 
با حضور مسووالن، هنرمندان و فعاالن محيط زيست در مركز 

همايش هاى كتابخانه ملى برگزار شد.
 در اين همايش كه به موضوع تخصصى «صلح سبز» با محوريت 

سياست هاى كلى زيست محيطى نظام پرداخت، ميهمانانى از 
ــيه، بالروس، تاجيكستان،  ــورهاى هند، چين، ژاپن، روس كش
ــركت  ــنگال ش ــتان، لبنان و س ــورى آذربايجان، افغانس جمه

داشتند.
ــخنرانى و مقاالتى در مورد محورهاى زير  اين كنگره شامل س
بود: تأثير فرهنگ و زبان پارسى در گسترش صلح، صلح و حقوق 
سياره، كتاب و صلح، اقتصاد مقاومتى ، سبك زندگى و محيط 
ــبات بين الملل، محيط زيست  ــت، جايگاه صلح در مناس زيس
ــى و امنيت غذايى، حرمت  صنعت و اقتصاد، صلح مردمان بوم
ــالم، جامعه مدنى محيط زيست و سياست،  حيات در آيينه اس

صلح و بشقاب غذا، صلح و آسيب هاى اجتماعى.
ــازمان هاى  ــاير س ــاهد حضور س ــن همايش ش ــن اي همچني
ــه  ــى از جمل ــتى و اجتماع ــط زيس ــاد محي ــردم نه م
ــات دماوند،  ــت از حيوان ــروه حماي ــى، گ ــام عل ــت ام جمعي
ــط  ــى محي ــن ارزياب ــران و انجم ــوار اي ــوردان گياهخ كوهن
ــركت  ــاد درختكاران ش ــردم نه ــازمان م ــت ايران و س زيس

كردند.
ــگاه «جان  ــايش نمايش ــش همچنين آيين گش در اين هماي
ــترى» هنرمند  ــرو اش ــه اى از آثار «خس ــان» كه مجموع جه
ــت، با  ــط و حيوانات اس ــوزه صلح، محي ــت فعال ح و گرافيس
ــت برگزار ــاالن محيط زيس ــور و فع ــدان كش ــور هنرمن حض

شد.

خبر

برگزارى نخستين كنگره بين المللى صلح سبز در ايران؛

جايى كه درخت كم است خشونت زيادتر است
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ــده، تغييرى كه در  سبك زندگى خانواده ها دستخوش تغيير ش
ــا در آن زندگى  ــاى خانواده و جامعه اى كه آنه نهايت به نفع اعض
ــان اين تغيير را اجتناب ناپذير  مى كنند نيست، برخى كارشناس
ــى از دوره گذار مى دانند، اما عده اى نيز بر اين  دانسته و آن را ناش
ــت و شاهد آسيب ديدن  باورند كه نبايد دست روى دست گذاش

خانواده ها بود.
ــراغ حبيب اهللا  ــوع بپردازيم، س ــتر به اين موض براى اين كه بيش
ــازمان بهزيستى كشور  مسعودى فريد، معاون امور اجتماعى س
ــيب ديدن خانواده ها  رفتيم، او در اين گفت وگو عمده داليل آس
را نپرداختن نظام آموزشى كشور به موضوع آموزش مهارت هاى 
ــتگاه هاى برنامه ريز و سياستگذار در حوزه  اجتماعى و غفلت دس

اجتماعى عنوان مى كند.
به عنوان معاون امور اجتماعى بهزيستى جدى ترين تغيير 

در خانواده هاى ايرانى را چه مى دانيد؟
ــى  بايد خانواده را در زمينه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بررس
كرد، چون دهه هاى گذشته خانواده ها گسترده و هسته اى بودند 
يعنى پدربزرگ و مادربزرگ نقش پررنگ ترى در زندگى داشتند 
و بچه ها در فاميل هم سن و سال هاى زيادى داشتند به اين ترتيب 
حمايت هاى بيشترى از خانواده مى شد، اما اكنون كمتر بچه اى را 
مى توان پيدا كرد كه عمو، عمه، خاله و دايى داشته باشد. بنابراين 

از تعداد خانواده هاى گسترده كاسته شده است.
دليل اين تغيير در خانواده ها چه بوده؟

ــغل و مهاجرت به كالنشهرها  در اين بين جستجو براى يافتن ش
تاثيرگذار است، چون در كالنشهرها ديگر پدر بزرگ و مادربزرگ ها 
ــت كنند، تغيير الگوى  نمى توانند به خوبى از خانواده خود حماي
مصرف را نيز نبايد ناديده گرفت، زيرا خانه ها كوچك شده و ديگر 
ــائل  ــت، در واقع مس جاى زيادى در اختيار اعضاى خانواده نيس

اقتصادى، خانواده ها را دچار مشكل مى كند.
بنابراين خانواده ها ديگر مانند گذشته كاركرد ندارند؟

جامعه شناسان بر اين باروند كه خانواده بسيارى از كاركرد هاى خود 
را از دست داده است، اما هنوز همه جاى دنيا مى گويند خانواده ركن 
اصلى جامعه است و مى توان گفت برخالف گذشته كه بحث هاى 
فردگرايى مطرح بود، اكنون نهضت خانواده گرايى ايجاد شده،زيرا 
خانواده مى تواند مهارت هاى زيادى به كودكان بياموزد و مانند يك 
تيغ دولبه عمل كند، زيرا اگر بسامان باشد موجب ارتقاى جامعه 
ــد، مى تواند زمينه را براى آسيب هايى  مى شود و اگر بسامان نباش

مانند كودك آزارى، همسرآزارى و فرار از خانه فراهم كند.
براى بهبود وضع خانواده ها چه بايد كرد؟

ــوند كه چه نقش مهمى در پيشرفت  بايد خود خانواده ها آگاه ش
جامعه دارند، عالوه بر اين سيستم هاى مختلف دولتى، برنامه ريز 
ــتگذار نيز بايد حمايت از خانواده را در اولويت برنامه هاى  و سياس

خود قرار دهند.
اما به نظر مى رسد خانواده ها در ابتدايى ترين نقش خود كه 

تربيت كودكان است، موفق نيستند؟
ــتم آموزشى كشور اين  يكى از مشكالت ما در خانواده ها و سيس
است كه اين نهادها نمى توانند كودكان را جامعه پذير كرده يعنى 
براى زندگى آينده آماده كنند، زيرا رشد و تكامل در سال هاى اوليه 
كودكى بسيار مهم است؛ بيشترين رشد مغزى در 4 تا 5 سالگى رخ 
مى دهد و خيلى از كارشناسان معتقدند شخصيت فرد نيز در اين 
سال ها شكل مى گيرد. در واقع خانواده ها حتى نمى دانند با تغييرات 
فيزيولوژى بچه هاى خود چگونه رفتار كنند. مدتى پيش مطالعه اى 
ــد كه براساس آن  روى 2000 دانش آموز در پنج منطقه تهران ش

ــن و ساالن و  ــترين اطالعات درباره بلوغ را از هم س نوجوانان بيش
كانال هاى غيررسمى به دست مى آورند.

براى تربيت كودكان در اين سنين نيز برنامه شفافى در نظام 
آموزشى وجود ندارد؟

ــودكان  ــوزش ك ــراى آم ــنين ب ــن س ــورها در اي ــى از كش خيل
ــرمايه گذارى مى كنند، براى نمونه در ژاپن آموزش كودكان 3  س
تا 6 سال اجبارى است. البته آنها از روش هاى غيررسمى آموزش 
مانند بازى و نمايش بهره مى برند، اما در كشورمان فقط 10 درصد 

كودكان از خدمات مهدهاى كودك بهره مى برند.
تاكنون درباره اثـرات نپرداختن به آمـوزش مهارت هاى 

اجتماعى در كشور مطالعه اى صورت گرفته؟
ــاس مطالعه اى كه در  ــه، ولى براس تحقيق خاصى صورت نگرفت
ــراى كاهش  ــه مراكز مداخله ب ــتى روى 75 زوجى كه ب بهزيس
ــخص  ــتى مراجعه كرده بودند، صورت گرفت، مش طالق بهزيس
ــده بود اين افراد به سمت طالق  شد شايع ترين علتى كه سبب ش
بروند نبود مهارت اجتماعى است. در بعد فردى توجه به سالمت 
روان افراد مهم است در واقع بايد آموزش مهارت زندگى و توجه به 

سالمت روان را جدى تر گرفت.
درباره سالمت روان شهروندان تحقيقاتى انجام شده؟

براساس مطالعه  اى كه سال 90 در اين باره انجام شد 23/6 درصد 
ــناختى دارند كه به  ــالل روان ش ــال يك اخت افراد باالتر از 15 س

مداخله نياز دارد.

اختالالت روانى چه زمانى در شخص نمود پيدا مى كند؟
50 درصد اختالالت روانى زير 14 سال و 75 درصد اختالالت نيز 

زير سن 24 سال شروع مى شود.
بنابراين برنامه هاى سالمت روان بايد در كشورمان توسعه پيدا كند.
در كنار توسعه بايد غربالگرى اختالالت روان را از سنين دبستان 

شروع كرد و براى كودكان پرونده سالمت تشكيل دهيم.
مطالعه اى نيز درباره وضع كودكان داشته ايد؟

نتايج تحقيقى كه ما در مهدهاى كودك انجام داديم، حاكى از اين 
است كه 15 تا 18 درصد از بچه ها درجاتى از اضطراب دارند، اما اين 

مطالعات بايد فراگير شود تا بتوان به موقع مداخله كرد.
به چه نتايج ديگرى دست پيدا كرده ايد؟

در بسيارى از آسيب هاى اجتماعى عامل خطر، اختالل روانى است 
يعنى اختالل سبب ايجاد آسيب هايى مانند مانند اعتياد مى شود.

به اين ترتيب بايد براى آموزش خانواده ها برنامه جامعى داشت.
چند سال است در بهزيستى آموزش پيش از ازدواج مطرح شده، 
زيرا مى تواند تا 80 درصد از تعارضات داخل خانواده را كاهش دهد.
برنامه هاى آموزشى شما چه تاثيرى در كاهش آمار طالق 

داشته است؟
اين كار موقعى تاثيرگذار مى شود كه فراگير شود؛ بنابراين نمى توان 
ــيب هاى اجتماعى در سطح  با پوشش افرادى محدود كاهش آس

جامعه را خواست.
براى فراگير شدن چنين آموزش هايى چه بايد كرد؟

ــترى را  ــوان افراد بيش ــش اعتبارات مى ت ــذارى و افزاي با قانونگ
ــب نيز هست، زيرا  ــش داد، البته نياز به اطالع رسانى مناس پوش
ــش از ازدواج را درك  ــاى پي ــت آموزش ه ــا بايد اهمي خانواده ه
ــى كشور نيز بايد هماهنگ عمل  كنند، عالوه بر اين، نظام آموزش

كند.
بهزيسـتى چگونه مى تواند در بهبود آموزش هاى سبك 

زندگى با نظام آموزشى كشور همكارى كند؟
ــم و كتاب مهارت هاى زندگى كه  با آموزش و پرورش ارتباط داري
ــدارس آموزش داده  مدتى قبل تدوين كرديم اكنون در برخى م
مى شود، بهزيستى از لحاظ فنى مى تواند در كنار آموزش و پرورش 
باشد،چون اكنون فضا آماده شده و نياز است آموزش و پرورش به 

اين مهم بيشتر بپردازد.
اين اراده و نگاه در مسووالن آموزش و پرورش وجود دارد؟

اين اراده وجود دارد، اما مداوم نيست. در واقع به يك تحول بنيادين 
ــور نياز داريم، به اين شكل كه نكات حفظ  در نظام آموزشى كش

محور حذف شود و رويكرد مهارتى و كار جمعى به آن اضافه شود.
 به جز خانـواده و نظـام آموزشـى در سـطح اجتماعى و 

اقتصادى چه تغييراتى بايد اتفاق بيفتد؟
ــعه پيدا كرده و كيفيت  بايد سياست حمايت هاى اجتماعى توس
خدمات را نيز افزايش داد، همچنين نظام هاى اقتصادى بايد توجه 
بيشترى به معيشت خانواده كنند و در برنامه هاى اقتصادى توجه 

بيشترى به دهك هاى پايين جامعه كرد.
در برنامه ششم توسعه چنين موضوعاتى گنجانده شده؟

كارگروه ها در تالش هستند نكات مناسب دراين برنامه گنجانده 
شود، اما برنامه هاى در نظر گرفته شده بايد اجرايى شود.

ــد 40 درصد حداقل حقوق  ــه در برنامه چهارم قرار ش  براى نمون
به خانواده زن سرپرست خانوار داده شود، يعنى حدود 300 هزار 
ــط پرداخت به اين  ــتى و كميته امام متوس تومان، اما در بهزيس
ــت كه  ــت، بنابراين طبيعى اس خانوارها حدود 62 هزار تومان اس

خانواده دچار آسيب مى شود.
در مقابله با اعتياد خانواده  چقدر سهم دارد؟

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر در سال 2013 مطالعه اى بين المللى 
انجام داد كه براساس آن استاندارد هاى جهانى پيشگيرى از اعتياد 
ــاس نتايج آن آموزش فرزندپرورى به والدين  ــد براس مشخص ش
ــودكان و نوجوانان ــگيرى از اعتياد ك ــترين تاثير را در پيش بيش

 دارد.
كارشناسان درباره كاهش گفت وگوى اعضاى خانواده نيز 

هشدار مى دهند، اين اتفاق چقدر جدى است؟
ــخصى دراين حوزه صورت نگرفته، اما مى توان گفت  مطالعه مش

كيفيت و كميت گفت وگو در خانواده كاهش داشته است. 
كاهش كميت به خاطر مشكالت اقتصادى است، چون خانواده ها 
سطح رفاه بيشترى مى خواهند، بنابراين با توجه به گرانى و تورم 

بايد بيشتر كار كنند و از يكديگر دور باشند.
داليل عمده تماس خانواده ها با اورژانس اجتماعى چيست؟
ــامانه 123 گرفته  ــا س ــته حدود 600 هزار تماس ب ــال گذش س
ــن 25 درصد  ــود. در اين بي ــاس مرتبط ب ــد كه 150 هزار تم ش
ــود و حدود  ــد اعتياد و طالق ب ــكالت خانوادگى مانن درباره مش
ــت، عالوه  ــودك آزارى ربط داش ــز به ك ــد تماس ها ني 8/5 درص
ــرآزارى مربوط  ــه همس ــد تماس ها نيز ب ــدود 7 درص بر اين ح
ــيب ها مربوط مى شود. در شش  بود. عمده ترين موارد به اين آس
ماهه اول سال 94 نيز عمده ترين داليل تماس مانند سال گذشته

 بود.
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ــاره به گسترش آسيب هاى  معاون حقوقى و امور مجلس كميته امداد با اش
ــور گفت: اين نهاد تاكنون 54 آسيب اجتماعى را در كشور  اجتماعى در كش
ــترك مسووالن شوراى  شناسايى كرده است. منصور قمشه در نشست مش
حل اختالف و كميته امداد، با اشاره به شناسايى آسيب هاى اجتماعى توسط 
كميته امداد گفت: كميته امداد به هيچ عنوان توليد فقر نمى كند بلكه ما سعى 

در پيشگيرى و رفع مشكالت اجتماعى داريم.
قمشه با اشاره به برخى مشكالت حقوقى و قضايى مددجويان بيان كرد: در 
ــاده فرد را به مسير اصلى زندگى خود  برخى از موارد يك مشاوره حقوقى س
برمى گرداند. معاون حقوقى و امور مجلس كميته امداد يادآور شد: اين نهاد 
تالش هاى زيادى براى پيگيرى و رفع مشكالت حقوقى قضايى مددجويان 

دارد كه از جمله آنها مى توان به طرح وكيل خانواده اشاره كرد.
ــداد طرح وكالى نيكوكار  وى افزود: يكى ديگر از طرح هاى موفق كميته ام
است كه اين طرح با همكارى وكالى نيكوكار در برخى از استان ها آغاز شده 

و اميدواريم به زودى اين طرح را در تهران و ساير شهرها گسترش دهيم.
ــوراى هاى حل اختالف مورد پيگيرى  وى ادامه داد: يكى از امورى كه در ش
قرار گرفته و نتايج مطلوبى داشته، وصول معوقات وام هاى بانك ها بوده است.

ــهدا، جانبازان و  ــان، خانواده هاى معظم ش ــه گفت: عالوه بر مددجوي قمش
ــوراهاى حل اختالف بهره مى برند به  طورى كه  ايثارگران نيز از خدمات ش

حدود 3 هزار و 200 پرونده تا كنون از اين خانواده ها ثبت شده است.
معاون حقوقى و امور مجلس كميته امداد افزود: عالوه بر ارائه خدمات حقوقى 

در دفاتر شوراى حل اختالف، مددكارى حقوقى نيز انجام مى شود.
وى با بيان اينكه چهارميليون نفر به طور مستقيم و سه ميليون نفر به صورت 
ــد تصريح كرد: خدمات اين نهاد در  موردى از كميته امداد خدمات مى گيرن
قالب مادى و معنوى همچون معيشتى، اشتغال، ازدواج و مسكن به مددجويان 

ارائه مى شود. 
ــه  ــه ادام ــوه قضايي ــداد و ق ــه ام ــكارى كميت ــه هم ــاره ب ــا اش وى ب
داد: راه اندازى دفاتر شواى حل اختالف و غربالگرى حقوقى ويژه خانواده هاى 

تحت حمايت و امضاى 70 تفاهم نامه از جمله آنها است. 
در طرح غربالگرى تاكنون 240 هزار خانوار شناسايى شده اند كه بيشتر آنها 

مشكالت حقوقى داشته اند.
قمشه ادامه داد: اين نهاد تالش گسترده اى براى جذب وكالى نيكوكار داشته 
است به طورى كه هم اكنون سه هزار وكيل نيكوكار با كميته امداد همكارى 
مى كنند. معاون حقوقى و امور مجلس كميته امداد با بيان اينكه 30 درصد 
از خانواده هاى تحت پوشش مشكل حقوقى دارند افزود: بايد به طور جدى به 
ــود و از همكارى و مساعدت قوه  ــكالت حقوقى مددجويان رسيدگى ش مش

قضاييه نيز در اين زمينه بهره كافى را بيريم.
وى با اشاره به اليحه عدم توقيف اموال و مستمرى خانواده هاى تحت حمايت 
ــح كرد: اين اليحه  ــتى و كميته امداد در محاكمه هاى قضايى، تصري بهزيس
ــت و  ــى قرار گرفته اس ــيون قضايى مجلس مورد بررس هم اكنون در كميس

اميدواريم هرچه زودتر در صحن علنى مطرح شود.
قمشه اظهار كرد: افزايش طالق در كشور منجر به افزايش ورودى هاى كميته 

امداد مى شود كه بايد تصميمات جدى در اين زمينه اتخاذ شود.
عباسعلى دريانى، معاون قضايى دادگسترى و رييس شوراهاى حل اختالف 
استان تهران نيز در اين نشست با اشاره به فعاليت شوراهاى حل اختالف در 
كشور گفت: طرح شوراى حل اختالف از سه سال گذشته در اين نهاد شروع به 
فعاليت كرده است. وى تصريح كرد: شوراهاى حل اختالف مى توانند در ارائه 

خدمات و رفع مشكالت حقوقى مددجويان موثر باشند.
ــوراهاى حل اختالف در كميته امداد كمك به  دريانى از اهداف راه اندازى ش

معاضدت قضايى را عنوان كرد. 

معاون حقوقى و امور مجلس خبر داد

شناسايى 54 آسيب اجتماعى كشور 
توسط كميته امداد

ــتى از صدور 80 هزار كارت  ــازمان بهزيس رييس س
ــال 95  ــر داد و گفت: در س ــمند معلوليت خب هوش
تمامى معلوالن كشور كارت هوشمند خواهند داشت.

ــت: در حال  ــنى بندپى گف ــيروان محس دكتر انوش
حاضر اسامى حدود يك ميليون و 200 هزار معلول 
در سامانه مربوط به معلوالن سازمان بهزيستى ثبت 
شده كه از اين تعداد حدود 400 هزار نفر در روستاها 

زندگى مى كنند.

ــاره به اينكه 300 هزار معلول پشت نوبت  وى با اش
ــتند ، گفت: در سال  دريافت خدمات بهزيستى هس
ــراد را با توجه  ــدادى از اين اف جارى قصد داريم تع
ــش خدمات،  به امكانات و اعتبارات مان تحت پوش

مستمرى و كمك هاى موردى قرار دهيم.
ــتى به صدور كارت هوشمند  رييس سازمان بهزيس
ــدور اين  ــت: ص ــرد و گف ــاره ك ــراى معلوالن اش ب
ــتور كار معاونت  ــل در دس ــى قب ــا از مدت كارت ه
ــزار كارت  ــه و تا كنون 80 ه ــى قرار گرفت توانبخش
ــتانداردهاى جهانى براى معلوالن تحت  براساس اس

پوشش صادر شده است.
ــاس ــد كرد: براس ــى تاكي ــر، بندپ ــزارش مه به گ

ــم تعداد  ــده قصد داري ــزى هاى انجام ش  برنامه ري
ــدور را كارت  ــط در زمينه ص ــتگاه هاى ذى رب دس
ــتگاه ها و  ــورى كه افزايش دس ــش دهيم به ط افزاي
سرعت بخشيدن به اين كار شرايطى را فراهم خواهد 
ــن برخوردارى تمام معلوالن از  كرد تا سال 95 جش

كارت معلوليت را برگزار كنيم.
به گفته وى، در سال آينده براى يك ميليون و 500 

هزار معلول تحت پوشش كارت صادر خواهد شد.
محسنى بندپى تصريح كرد: اين كارت هوشمند است 
ــتانداردهاى جهانى طراحى شده كه از  و مطابق اس
شاخصه ها و ويژگى هاى خوبى برخوردار است و ديگر 

معلوالن نياز به دفترچه نخواهند داشت.

ــالمت وزارت آموزش  ــى و س ــت بدن ــاون تربي مع
ــر  ــع فق ــه رف ــه ب ــرورت توج ــر ض ــرورش ب و پ
ــرد و  ــد ك ــان تاكي ــودكان و نوجوان ــى در ك حركت
ــودكان  ــودكان ما به ك ــروز ك ــفانه ام گفت: متاس
ــرك  ــده اند و تح ــل ش ــى تبدي ــى و اينترنت موبايل

ندارند.
ــل مدارس مناطق   مهرزاد حميدى در پانل « تبدي
محروم به پيشروان فقرزدايى در آموزش، سالمت و 
تغذيه » دومين كنفرانس توسعه و عدالت آموزشى 
ــوادى و فقر حركتى در  ــاره به پيامدهاى بيس با اش
كودكان و نوجوانان اظهار كرد: در اين حوزه نيازمند 

حساسيت زايى هستيم.
وى افزود: امروز با مبحثى تحت عنوان سواد حركتى 
مواجه هستيم و دنيا آموزش را از زاويه سواد حركتى 

نگاه مى كند.
ــاظ زندگى  ــه زمانى ما به لح ــا بيان اينك حميدى ب
آپارتمانى و ماشينى و رشد فناورى هاى نوين چون 
موبايل و اينترنت كودكان را به يكجا نشينى ترغيب 
ــينى به  كرديم گفت: اكنون كودكان از آپارتمان نش

كودكان موبايلى و اينترنتى تبديل شده اند.
ــرى يافته و  ــور ما اين موضوع تس وى افزود: در كش
ــت» در محروميت  ــتر كودكان از حيث «حرك بيش
هستند. معاون تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش 
ــودكان را محكوم به  ــه اينكه ك ــاره ب و پرورش با اش

ــودكان مطلوب  ــم اظهار كرد: ك بى تحركى مى كني
ــا و آرام  ــه يكج ــتند ك ــى هس ــا كودكان خانواده ه
ــوادى حركتى را به نسل آينده  ــينند، ما بيس مى نش
ــاى حركت را  ــن كودكان الفب تحميل مى كنيم. اي

تجربه نمى كنند و الگوها شكل نمى گيرد.
وى ادامه داد: ما ساعت درس ورزش را با فوق برنامه 
ــاعات  ــاعت ارتقاء داديم اما هنوز اين س از 2 به 6 س

كافى نيست.

دريچه

هشدار نسبت به پديده «كودكان موبايلى و اينترنتى» صدور 80 هزار كارت هوشمند براى معلوالن

رييس دانشگاه فرهنگيان ضمن تاكيد بر اينكه نيازمند ساختار غيردولتى 
ــه عنوان نهاد  ــه ب ــتيم، اظهار كرد: مدرس و غيررانتى براى مدارس هس
ــتگى هاى خود را در عرصه خدمات آموزشى و  اجتماعى بايد نان شايس

تربيتى بخورد.
ــش تمركز در  ــل راهكارهاى عملياتى كاه ــدى در پن محمود مهرمحم
ــه در كنفرانس ــى ك ــعه عدالت آموزش آموزش و پرورش در جهت توس

ــگاه بنده به  ــان اينكه ن ــا بي ــد، ب ــى برگزار ش ــعه آموزش  عدالت و توس
ــت، گفت: در حال حاضر قصد  تمركززدايى نگاه اقتصادى و مديريتى اس

دارم از يك انقالب ساختارى و نه از يك انقالب محتوايى سخن بگويم.
وى ادامه داد: در يك نظام آموزشى اسالمى عدالت محور مدرسه به عنوان 
نهاد اجتماعى بايد نان شايستگى هاى خود را در عرصه خدمات آموزشى 
و تربيت بخورد، اگر مدرسه شايستگى هاى الزم آموزشى و تربيتى را ندارد 

بايد از نان خوردن بيفتد.
رييس دانشگاه فرهنگيان با بيان اينكه اين عين عدالت است، گفت: چه 
دليلى دارد يك مدرسه كم كيفيت با رانت دولتى به حيات خود ادامه دهد 
و مسووالن مرتب با حمايت از آن به حياتش كمك كنند، آيا اين مصداق 
رانت خوارى نيست؟ چرا والدين و دانش آموزان بايد اين شرايط را تحمل 
ــعادت فرزندان را از  ــت كه كليد فتح قله هاى س كنند؟ آيا اين ظلم نيس

اولياى شان بگيريم و به دولت بسپاريم؟
ــب شايستگى نمى تواند  مهرمحمدى با بيان اينكه بقاى مدارس بر حس
ــام رقابتى جدى  ــت: بايد يك نظ ــه پيدا كند، گف در نظامى پايدار ادام
ــى از رفتن و اميد لذت بخش بقا تا مغز استخوان  ايجاد شود و خوف ناش
دست اندركاران مدارس رسوخ كند تا شاهد پويايى و حركت خودانگيخته 

براى بهتر شدن باشيم.
ــى براى مدارس  ــاختار غيردولتى و غيررانت ــرد: نيازمند س وى تاكيد ك
هستيم هر چند بسيارى اعتراض مى كنند در حالى كه خصوصى سازى 
ــفيهانه ترين، بى معناترين و بى محتواترين و ناعادالنه ترين برچسبى  س
ــود به مدارس غيردولتى به معناى مدارس غيروابسته،  ــت كه مى ش اس

به دولت زد.
ــازى فقط به  ــگاه فرهنگيان با بيان اينكه لفظ خصوصى س رييس دانش
ــه اى با يك ابزار سياسى مى خورد، اظهار  درد خارج كردن حريف انديش
ــت و  كرد: برخى مى گويند آموزش و پرورش در جامعه ما حاكميتى اس
ــت و اگر اين معنا را در نظر  ــپارى نيس به عنوان يك پروژه قابل برون س
داشته باشيم اين اظهارنظر صحيح است اما مدرسه را با رعايت مقوله هاى 
ــپارى و خروج آنها  حاكميتى به مدارس واگذار كردن به معناى برون س
ــاركت مردم بايد اوج مطالبه يك  ــت. اين جلب مش از يد حاكميت نيس
ــت آموزش و  ــرمايه ها را در جه ــد كه اين س حكومت عدالت محور باش

پرورش صرف كند.
ــى كه رايگان  وى افزود: ايده اى كه مطرح كردم با اصل 30 قانون اساس
بودن آموزش است مغايرت ندارد. نه تنها بايد سهم دولت را در اين عرصه 
ــم. در اين ميان توزيع اين منابع  حفظ كنيم بلكه بايد آن را افزايش دهي
بايد از عرض محورى به مدل تقاضامحورى تغيير كند و خانواده هايى كه 
در دهك هاى پايين تر اقتصادى هستند مورد توجه بيشترى قرار بگيرند.

رييس دانشگاه فرهنگيان:

نيازمند ساختار غيردولتى و 
غيررانتى در مدارس هستيم

خبر

ــت به زائران  ــتان، خدم اين روزها در مرزهاى خوزس
ــقى مردمانى است كه از  امام حسين(ع)، روايت عاش
ــاحت اهل بيت (ع)  هر فرصتى براى عرض ارادت به س
استفاده كنند حتى با واكس زدن و سياه كردن كفش 

زائران.
ــرى به مرز بين المللى چذابه بزنيد،  اگر در اين ايام س
ــران و دخترانى را مى بينيد كه حتى  زنان، مردان، پس
با ساده ترين كارها هم از خدمت به زائران امام حسين 

(ع) غافل نشده اند.
ــتمال كاغذى مى دهد تا زائران عرق خود را  يكى دس
ــت مى كند، يكى قرآن  پاك كنند، يكى هم بخور درس
ــت مى گيرد تا زائران كربال در سايه امن كتاب  به دس
ــالمت به كربال بروند و....اما  ــلمانان به س آسمانى مس
حكايت سه دختر در مرز چذابه حكايتى عجيب كه نه؛ 

روايت دلدادگى است.
ــايد كار عجيبى اين روزها انجام  ــه دخترى كه ش س
ــه و كنار مرزهاى خوزستان  نمى دهند چون در گوش
مردم خود را با هر كارى وقف خدمت به زائران سيد و 

ساالر شهيدان كرده اند ولى براى هر رهگذرى حضور 
ــدوق چوبى  ــتن روى يك صن ــه دختر و نشس اين س
ــين (ع) كمى  براى واكس زدن كفش زائران امام حس

غيرمنتظره به نظر مى رسد.
ــل حضورش را  ــران نوجوان دلي وقتى از يكى از دخت
مى پرسم، با نگاهى به من مى فهماند كه سؤال بى جايى 
كرده ام. سؤالم را اصالح مى كنم و مى پرسم: «چرا با اين 
سن و سال در اينجا حضور پيدا كرده اى»؟ با لبخندى 
كه از حجب و حياى ذاتى اش برمى آيد، پاسخ مى دهد: 

«به عشق خدمت به زوار امام حسين».
زينب عفرى، كوثر و فاطمه فريسات سه دختر نوجوانى 
ــق امام حسين (ع)  ــتند كه در ايام اربعين به عش هس
ــانده اند تا در كنار ديگر اعضاى  خودشان را به مرز رس

فاميل به خدمت رسانى به زائران مشغول شوند.
ــت كه در مرز چذابه هر روزش را با  ــه روز اس كوثر س
ــق به خدمت به زوار آقا عبداهللا (ع)  واكس زدن و عش
آغاز مى كند. چنان با عشق و عالقه روى صندوق چوبى 
ــته و با لبخندى معصومانه زنان زائر را دعوت به  نشس

تميز كردِن گرِد راه از كفش هاى شان مى كند كه گويى 
بهترين كار جهان را انجام مى دهد. از كوثر مى پرسم چرا 
با وجود كارهاى زيادى كه مى توانسته انجام دهد، اين 
ــت؟ وى پاسخ مى دهد: «در هر  كار را انتخاب كرده اس
موكب كارهاى بسيارى براى انجام دادن است اما وقتى 
مردان ما مشغول خدمت واكس زدن به زائران شدند، ما 
نيز با عشق و عالقه اين كار را انتخاب كرديم تا خدمتى 

به زائراِن زِن خسته از راه داشته باشيم».
از فاطمه مى پرسم تا چه زمانى مشغول اين كار خواهند 
بود؟ او در جواب مى گويد: «ما تا روز اربعين و بازگشت 
زائران هر روز با كمال ميل به اين كار مشغول خواهيم 

بود».
فاطمه مى افزايد: «عشق به امام حسين (ع) و خوشحالى 
زائران ما را در انجام اين كار مصمم تر كرده است. اينجا 
كفش زائران امام حسين را سياه مى كنيم تا فردا  روزى 
ــيم و با افتخار به آنها  پيش اهل بيت (ع) روسفيد باش
ــور كردند ما  ــما از ديار ما عب ــى زائران ش بگوييم وقت

بى تفاوت در خانه نمانديم».

دخترانى كه كفش واكس مى زنند 
تا روسفيد شوند

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى :

غفلت از خانواده، غفلت از جامعه است
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ــر فرهنگ ايران مى دانند   نصير الدوله را هجدهمين وزي
خانه او در همسايگى بخش هاى باقى مانده از خانه مدرس 
قرار گرفته و جزو معدود خانه هاى شخصى داراى حمام 
است كه تا 30 سال پيش ده ها خانوار در آن ساكن بودند.

ــران ثروتمند  ــه بدر از تاج ــان نصيرالدول ميرزا احمدخ
ــدرس زندگى ــهيد م ــايگى ش پايتخت بود كه در همس

 مى كرد. آن دو با هم رفاقت داشتند اما به دو راه متفاوت 
ــد رفت و  ــاد و به تبعي ــاه درافت رفتند؛ مدرس با رضاش

نصيرالدوله وزير فرهنگ شد.
ــا تحصيل كرد و به  ميرزا احمدخان نصيرالدوله در اروپ
ــت وزارت خارجه  ــنا بود. به خدم زبان هاى خارجى آش
درآمد و مدتى مامور سفارت بلژيك شد. ميرزا احمد خان 
در سال 1301ق به لقب پدرش، نصيرالدوله ملقب شد. او 

اولين وزير فرهنگ رضاشاه پهلوى بود.
ــده در انتهاى كوچه مدرس در  خانه اى كه از و به جا مان
محله امام زاده يحيى است بايد بخش هايى از خانه مدرس 
ــت مدرس رسيد آن  ــته تا به بن بس ــر گذاش را پشت س
رو به رو در بزرگ چوبى نشان مى دهد كه خانه اى اشرافى 
و بزرگ وجود دارد سمت چپ روى در كوچكى تاريخچه 
اين خانه را كه اكنون دور تا دورش را آپارتمان هاى چند 

طبقه احاطه كرده، توضيح داده اند.
ــه يكى از  ــه به منزل ــارت نصيرالدول ــايد بتوان از عم ش
ــار در تهران ياد كرد.  خانه هاى كامل و زيباى دوره قاج
ــى قاجارى را  ــر معمارى و تزيين ــه تمام عناص اين بنا ك
ــه به تنها  ــده و با توج ــال 1272 احداث ش دارد، در س
ــن تاريخ روى آن حك  كتيبه چوبى باقى مانده كه همي
شده، اين بنا متعلق به اوايل دوران ناصرالدين شاه قاجار 
است و روى نقشه حصار صفوى با عنوان باغ وزير مختار 

فرانسه مشخص شده است.
ــده و به لحاظ  ــاخته ش خانه نصيرالدوله در دو طبقه س
ساختار معمارى و عناصر تزئينى جز كامل ترين خانه هاى 
تاريخى تهران محسوب مى شود، چون تنها خانه اى است 
ــاده، همه الحاقات يك خانه  كه در كنار معمارى فوق الع

سنتى ايرانى را نيز  دارد.
براى ورود به اين خانه دو در وجود دارد يك در كوچك و 
ــت. احتمال دارد از  يك در بزرگ كه در انتهاى كوچه اس
در كوچك تنها به داليل خاص و روزهاى خاص استفاده 
مى شد وگرنه در بزرگ براى رفت و آمد كالسكه ها بوده و 

در اصلى همان در بزرگ به حساب مى آمد.
ــود  در همان ابتداى ورود به خانه يك حياط ديده مى ش
ــين رو به روى آن و دو بادگير بزرگ  ــاه نش و عمارت ش
ــر زمين خانه  ــا به زي ــاى بادگيره ــش كه انته در اطراف
ــردن هوا بوده ــود و وجودش براى خنك ك متصل مى ش

 است. 
سمت چپ اين حياط اتاق هايى حجره مانند وجود داشته 
كه در سال هاى اخير تغييرات زيادى را به خود ديده است 
حتى تا همين 40 يا 50 سال پيش دراين خانه، حدود 20 

تا30 خانوار در اتاقك هاى كوچك مستاجر بودند و يك 
مالك از آنها اجاره مى گرفت.

ــى هاى  ــى بزرگ اين خانه يكى از نفيس ترين ارس ارس
ــرجايش باقى  ــت كه هنوز هم س ــنتى اس خانه هاى س
مانده اما آنقدر فرسوده است كه به سختى مى توان آن را 
جا به جا كرد. اين ارسى پركار، هزينه زيادى براى مرمت 
ــين داراى عبارت هاى مباركه  ــى شاه نش نياز دارد. ارس
ــين را در اين سال ها با  ــاه نش بسم اهللا است. عمارت ش
حفاظى پوشانده اند تا از ورود باد و باران به داخل عمارت 

و آسيب بيشتر به ارسى جلوگيرى شود.
شايد مهمترين بخش اين خانه همين عمارت شاه نشين 
باشد چون در آن همه نوع الحاقات معمارى ديده مى شود 
ــتون با  از آيينه كارى همراه با گچ برى گرفته تا تزئين س
ــقف  ــف و معمارى دو طبقه اى آن با س رنگ هاى مختل

چوبى كه حاال آن را موريانه خورده است.
ــات گچ برى  ــقف هاى چوبى و تزئين اين خانه داراى س
زيادى است. آيينه كارى هاى آن محدود است اما در نوع 
ــاه نشين  خود بى نظير. در برخى از بخش هاى عمارت ش
ــتون ها استفاده شده  از رنگ هاى متنوعى براى تزئين س
ــاير بخش هاى خانه باقى  است اين عمارت سالم تر از س

مانده است.
خانه نصير الدوله يكى از معدود خانه هايى است كه داراى 
حمام اختصاصى بوده. رو به روى عمارت آن سوى حياط، 
آب انبار بزرگى وجود دارد و در كنارش راه پله اى به سمت 
ــن حمام داراى  ــنتى خانه راه پيدا مى كند. اي حمام س
حوض ميانى، راهروها و معمارى خاص خودش است كه 
اگر آن را جداى از خانه بدانيم خودش به تنهايى يك بناى 
تاريخى منحصر به فرد است. هنوز هم مى توان كاشى هاى 

آبى كف آن را با نقاشى هاى روى ديوارش ديد.
ــين الحاقات زيادى براى اين  ــاه نش در پشت عمارت ش
ــكونى و يك حياط  ــود دارد از جمله بخش مس خانه وج
ــط آن به اين حياط به مطبخ خانه  خلوت با حوضچه وس

راه داشته است.
ــه زيرزمين يا مطبخ خانه  بخش هايى از ورودى حياط ب
ــت. در مطبخ خانه كه اكنون به  دچار فرسايش شده اس
تاريك خانه شبيه شده مى توان تنور و جاى ظروف غذا 

را پيدا كرد.
ــگاه اول فضاهاى  ــايد در ن ــن خانه كه ش بخش ديگر اي
مختلف آن به چشم نيايد، بخش مخصوص سكونت گاه 

خدمه خانه بوده است.

ــام وجود داشته است.  فضايى  را نيز براى نگهدارى احش
در حياط اين بخش از خانه وزير فرهنگ، آثار معتادانى را 
مى توان پيدا كرد كه تا مدت ها پيش از ديوار رو به رو به 
داخل مى آمدند اما اكنون راه ورود آنها بسته شده است.

ــم در بخش  ــه نصيرالدوله آنه ــاى خان برخى از ديواره
مسكونى طى سال هاى اخير مرمت شده است. اين بخش 

به كالسكه خانه راه داشته است.
ــارف ايران يا همان  ــن وزير فرهنگ و مع خانه هجدهمي
ــتر از يك  خانه نصير الدوله معروف، اكنون به خرابه بيش
خانه شبيه است. خانه اى كه فضاهاى كوچك و پنهانش 
ــت. مرمت اين خانه با قدم هاى كوتاه و  ــيار زياد اس بس

هزينه هاى كم انجام مى شود.
گاهى كه سقفى از آن در حال ريزش باشد، مرمت گران 
به سراغش مى روند تا كمى از آن رفع خطر كنند. سال ها 
پيش در دهه 80 بودجه اى نزديك به دو ميليارد تومان 
براى خريد و مرمت آن در نظر گرفته شد. هر چندكه ابتدا 
ــايه يعنى براى خريد و مرمت  اين بودجه را به نام همس
ــد اما در اصل نه آن بودجه خرج  خانه مدرس گرفته بودن
ــه نصيرالدوله  ــد و نه ريالى از آن به خان خانه مدرس ش

اختصاص يافت.

خانه همسايه مدرس ديگر يك خرابه است؛

عمارت نصيرالدوله در بن بست
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ــاب تهران 15  ــگاه بين المللى كت ــت و نهمين نمايش ــه به اينكه بيس با توج
ارديبهشت ماه 95 برگزار مى شود ولى با توجه به اينكه تنها 4 ماه زمان باقى 

است اما همچنان مكان نمايشگاه قطعى اعالم نشده است.
 بر اساس آنچه اعالم شده بيست و نهمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 
15تا  25ارديبهشت 1395 برگزار خواهد شد.با توجه به زمان اعالم شده تنها 4 
ماه تا برگزارى اين رخداد فرهنگى زمان باقى است ولى همچنان مكان برگزارى 

نمايشگاه كتاب تهران قطعى نشده است.
ــال هاى گذشته ميزبان بود و بايد  با توجه به اينكه مصالى امام خمينى تا س
ــگاهى خود را قطعى كند به نظر مى رسد مسووالن وزارت  برنامه هاى نمايش
ــريع تر مكان برگزارى بيست و نهمين  فرهنگ و ارشاد اسالمى بايد هرچه س

دوره را قطعى اعالم كنند.
هرچند فراز و فرودهايى در برگزارى نمايشگاه كتاب در مصالى امام خمينى 
وجود دارد و بر همان اساس بود كه شهردار تهران پيرامون برگزارى دوره آتى 
ــته گفت: از وزير ارشاد خواهش  ــگاه كتاب در آيين پايانى دوره گذش نمايش
مى كنم و قول مى دهيم سال آينده دوره بيست و نهم نمايشگاه كتاب تهران 
را در تپه هاى عباس آباد برپا كنيم تا 130 هزار متر فضاى استاندارد را در يك 

فضاى زيبا و متنوع برگزار كنيم.
قاليباف گفته بود: نمايشگاه بين المللى كتاب تهران در شهر آفتاب با شرايط 
ــگاه آفتاب با ديد اينكه بتوانيم  ــاس نمايش ــرف افتتاح است، اس خوبى در ش
نمايشگاه بين المللى كتاب و رونق در بازار كتاب داشته باشيم ساخته شده و 
بيش از 700 ميليارد سرمايه گذارى در آن صورت گرفته است و به درستى آنجا 

نمايشگاه دائمى است كه شرايط آن نيز نهايى شده است.
وى در ادامه افزود: فضاهاى باز و بسته نمايشگاه دائمى كتاب را مى توانيم در 
اين مكان به صورت حتى فصلى تا دو برابر نيز افزايش دهيم. اين نمايشگاه با 
ــت و يكم ساخته شده كه در شأن  فضاى 65 هزار مربع با استاندارد قرن بيس
فرهنگ و موضوعات قلم و انديشه است.اما با توجه به اين سخنان هنوز محل 
برگزارى نمايشگاه كتاب در سال 95 قطعى نشده ولى همه احتمال ها بازهم به 

مصالى امام خمينى ختم مى شود.
ــگاه كتاب تهران پيرامون  ــعرى سخنگوى نمايش در اين راستا على اكبر اش
ــكل قطعى هنوز اعالم نشده است  ــال95 گفت: به ش محل برپايى آن در س
كه نمايشگاه كتاب 95 در مصال خواهد بود، در حال حاضر آقاى جنتى وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى با آقاى قاليباف شهردار تهران در حال گفت وگو هستند 
ــوراى سياستگذارى نهايى  تا مكان مشخص شود و پيشنهادات نهايى در ش

شود.
وى در پاسخ به اينكه تنها 4 ماه زمان تا آغاز نمايشگاه كتاب باقى است آيا در 
اين مدت اندك مى توان تصميمى جز مصال داشت افزود: به هرحال بايد تكليف 
مكان نمايشگاه هرچه زودتر مشخص شود مصال نيز بايد تقويم نمايشگاهى 

خود را ببندد از اين رو به زودى تكليف اين موضوع روشن مى شود.
اين گزارش اضافه مى كند: احتماال تعلل در اعالم مكان برگزارى نمايشگاه به 
واسطه هزينه مصالى امام خمينى است چرا كه ميزان اجاره مصلى براى ده 
روز نمايشگاه بيست و هفتم كتاب تهران، سه ميليارد تومان براى وزارت ارشاد 
هزينه داشت، كه باعث شد مسووالن ارشاد در تنگناهاى مالى قرار گيرند، البته 
در نمايشگاه بيست و ششم مبلغ اجاره حدود 1/5 ميليارد بوده است. همچنين 
هزينه غرفه هاى اغذيه فروشى نيز براى مصلى حدود سه ميليارد عايدى داشت.

امسال در مسير پياده روى اربعين عالوه بر برگزارى محافل انس با قرآن 
ــورمان، برنامه   ــف با حضور قاريان بين المللى كش در موكب هاى مختل

و طرح هاى ويژه اى به منظور توسعه فرهنگ قرآنى اجرايى مى شود.
 حسن محمدى مديرعامل اتحاديه تشكل هاى قرآن و عترت كشور از 
برپايى محافل انس با قرآن كريم در موكب هاى مختلف مسير پياده روى 
اربعين حسينى از نجف اشرف به كربالى معلى خبر داد و گفت: با توجه 
به خيل عظيم مشتاقان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) در سال هاى اخير 
در مراسم پياده روى اربعين از نجف به كربال، بايد از اين ظرفيت به عنوان 

بسترمناسب بهره ببريم.
برپايى محافل انس با قرآن با حضور قاريان بين المللى در بيش از

 20 موكب
ــينى و نيز ايفاى  ــه در جهت جذب زائرين اربعين حس وى با بيان اينك
ــى هرچند كوچك در ترويج فرهنگ قرآنى، اتحاديه تشكل هاى  نقش
قرآن و عترت كشور اقدام به رايزنى با معاونت فرهنگى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى كرده است،افزود: اتحاديه تشكل هاى قرآن و 
عترت كشور با همكارى معاونت فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت، 
ــكى با برپايى محافل انس با قرآن در بيش از 20  درمان و آموزش پزش
ــينى با حضور قاريان  ــير پياده روى اربعين حس موكب مختلف در مس
ــان زائران ــعى در ترويج فرهنگ قرآنى در مي ــته بين المللى س برجس

 اباعبداهللا الحسين(ع) كرده است.
برگزارى محافل انس با قرآن در 4 نوبت شبانه روز

ــور با اشاره به زمان  ــكل هاى قرآن و عترت كش مديرعامل اتحاديه تش
ــم  ــان كرد: محافل انس با قرآن در مراس برپايى اين محافل خاطر نش
ــا 17 صفر با حضور  ــن از 8 آذرماه، مصادف ب ــكوه پياده روى اربعي باش
ــوى، سعيد طوسى،  ــعيديان، سيد كريم موس آقايان محمدحسين س
ــاير قاريان ممتاز كشورى و  ــبحانى و س ــم مقدمى فر، عليرضا س قاس
بين المللى كشور آغاز و در 4 نوبت پيش از اذان ظهر، پس از نماز عصر، 
پيش از اذان مغرب و نيز پس از نماز عشاء، تا روز چهارشنبه 11 آذرماه 
ــهادت حضرت سيدالشهداء(ع) ــالروز چهلمين روز ش و مصادف با س

( اربعين حسينى) برپا خواهد بود.
برپايى طرح ملى كهف و رقيم در پياده روى اربعين

ــف و رقيم» به همت  ــرح ديگرى تحت عنوان «كه وى با بيان اينكه ط
ــاركت  دستگاه هاى  ــكل هاى قرآن و عترت كشور  و با مش اتحاديه تش
ــد، گفت: ستاد  ــينى برپا خواهد ش مختلف  قرآنى در ايام اربعين حس
ــينى با حضور  ــم  اربعين حس ــاى قرآنى مراس ــامان دهى فعاليت ه س
ــيون قرآن، عترت و نماز مجلس  دستگاه هاى مختلف از جمله فراكس
شوراى اسالمى و نيز شوراى عالى قرآن  به نمايندگى از نهادهاى وابسته 
به دفتر مقام معظم رهبرى، طى ماه هاى اخير تشكيل و طرحى با عنوان 
ــيد. اتحاديه نيز به عنوان ايده پرداز اين  «كهف و رقيم» به تصويب رس

طرح به عنوان مجرى طرح برگزيده شد.
ــت،  اس ــده  ــرر ش ــرح مق ــن ط اي ــه در  اينك ــان  بي ــا  ب وى 
ــير  مس در  ــين(ع)  الحس ــداهللا  باعب ا ــرت  حض ــران  ئ زا
پياده روى اربعين از نجف اشرف به كربال، در مسابقه حفظ سوره مباركه 
فجر مشاركت كنند، گفت: بروشورهايى طراحى و تدوين شده است كه 
ــوره فجر، ترجمه، مفاهيم و تفسير اين  ــاس آن عالقه مندان با س بر اس
ــورها آياتى كه بر اساس  ــوند؛ همچنين در اين بروش سوره آشنا مى ش
روايات سر مبارك حضرت امام حسين(ع) بر روى نى تالوت مى كردند، 

بيان شده است.
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دفن قديمى ترين مسجد اصفهان
 زير يك مدرسه

اى كاش اين بازار 
در تئاتر فجر تقويت شود

خبر  خبر 

ــدن بازار تئاتر ايران از جشنواره تئاتر  بهروز غريب پور معتقد است: جدا ش
فجر تاثيرات منفى به همراه دارد مگر اينكه در تجربه چيز ديگرى ثابت شود.
ــك خود را  ــا رپرتوارى از اپراهاى عروس ــردان تئاتر كه اين روزه ابن كارگ
ــى» اجرا مى كند، درباره بازار تئاتر ايران كه قرار است در  در تاالر «فردوس
ــود، بيان كرد: در تئاتر انتقال يك گروه هنرى به  ــت ماه برگزار ش ارديبهش
كشورى ديگر مستلزم صرف هزينه هاى زياد و مختلف است، يعنى اين حوزه 
ــفر به هزينه هاى  برخالف فيلم و ديگر حوزه هاى هنرى براى انجام يك س

گزافى احتياج دارد.
ــد،  ــه مى تواند تاثيرگذار باش او ادامه داد: برگزارى يك هفته بازار فى نفس
ــروط بر اينكه توليد كننده تئاتر به نحوى در اين بازار مورد توجه قرار  مش

گيرد.
ــعدى»، «مولوى» و «عاشورا» همچنين  كارگردان اپراهاى عروسكى «س
اضافه كرد: جشنواره تئاتر فجر از گزينه هاى خوب جذب مخاطب خارجى 
ــدن بازار از آن مى تواند تاثير منفى داشته باشد، چرا كه  است كه حذف ش
وقتى ميهمانان خارجى و مديران به جشنواره فجر مى آيند، در يك برنامه 
ــف مى كنند و هم  ــراى خود تعري ــا 15 روزه فعاليت هايى را ب ريزى 10 ت

نمايش ها را تماشا مى كنند و هم در بازار حضور دارند.
غريب پور گفت: اين در حالى است كه در بهمن ماه موجى از تماشاگران به 
ــتر ميهمانان خارجى مى توانند شورى را در  سالن هاى تئاتر مى آيند و بيش

سالن ها ببينند كه تا به حال در ارديبهشت ماه نديده ام و جشنواره فرصتى 
است كه ميهامانان خارجى، تئاتر را درميان مردم ارزيابى كنند.

او اظهار كرد: اگر قرار باشد بازار تئاتر از جشنواره فجر جدا شود، شايد اتفاق 
ــين آن را در همان جشنواره ى فجر  ــد، اما اى كاش جايگاه پيش خوبى باش
ــيد سالگرد  ــبت فرارس تقويت مى كردند.بهروز غريب پور در پايان به مناس
تاسيس خبرگزاى ايسنا گفت: در حوزه كارى ما ايسنا يك بازو و پل اتباطى 

با مخاطب است كه در اين سال ها خيلى صميمانه همكارى كرده است.
ــود دارد ــن فرهنگ وج ــنا و مولدي ــه بين ايس ــرد: رفاقتى ك وى بيان ك
قابل ستايش است. البته طبيعى است كه ايسنا با فراز و نشيب هايى روبه رو 

بوده باشد، اما اميدوارم چراغ اين رسانه هيچ گاه خاموش نشود.

ــجد اصفهان در حالي در منطقه تپه جى و زير يك مدرسه   قديمي ترين مس
مدفون است كه به دليل پرتردد بودن و كمبود بودجه امكان كاوش  آن وجود 

ندارد.
ــى» اصفهان در زير  ــجد اصفهان در حالي در محله «تپه ج قديمي ترين مس
يك مدرسه از چشم ها مخفى شده است كه به گفته مسووالن به دليل هزينه 
بسيار باال و اينكه در يك مكان پرتردد واقع شده، امكان حفاري و كاوش هاي

باستان شناسي براي استخراج اين مسجد وجود ندارد.
فريدون الهياري، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين مسجد در زير تپه موسوم 
به جي قرار دارد اما هم اكنون در اين مكان يك دبيرستان داير است و محلي 

پر رفت و آمد محسوب مي شود.
ــه و اولويت ميراث فرهنگي در  وي با بيان اينكه حفظ حرائم مهم ترين برنام
ــخت گيري ها و ضوابط امروزي  دوره جديد است، تاكيد كرد: پيش از اين س
ميراث براي حفظ حرائم رعايت نشده و در ارتباط با اين تپه اقداماتي صورت 

گرفته كه صحيح نبوده است.
مديركل ميراث فرهنگي استان اصفهان با اشاره به اينكه ممكن است كاوش 
ــرار گيرد، بيان  ــتور كار ق ــب در آينده در دس اين تپه با لحاظ بودجه مناس
ــت با توجه به قرار داشتن اين مسجد تاريخي  داشت: در اين ارتباط الزم اس

ــخص شود و ــكل دقيق و قانوني مش در يك مكان پرتردد ضوابط الزم به ش
اجازه  نمي دهيم اتفاقات گذشته تكرار شود.

ــي اداره كل ميراث فرهنگي اصفهان نيز  علمدار عليان مسوول باستان شناس
در اين رابطه اظهار داشت: براي كاوش اين مسجد قديمي الزم است در ابتدا 
مدرسه مذكور از اين محل جابه جا و تپه جي آزاد سازي شود، آنگاه با تامين 
بودجه الزم حفاري انجام و اين مكان به شكل سايت موزه به نمايش گذاشته 
مي شود و بودجه الزم براي حفارى و حفاظت از سايت موزه جى 500 ميليون 

تومان است.
ــرايط فعلى اين امر تا حدودي غيرممكن است چراكه  وى افزود: البته در ش
عالوه بر مشكالت در ارتباط با جابه جايى اين مدرسه كه مالك آن آموزش و 
ــت حداقل 400 تا 500 ميليون تومان براي حفاري و حفاظت از  پرورش اس

اين سايت موزه موردنياز است.
مسوول باستان شناسى ميراث فرهنگي اصفهان تدارك برنامه حفاظتي شامل 
ــايت موزه را ضروري  ــداري از بنا و غيره را براي اين س نگهبان، خدمات نگه
برشمرد و گفت: بر اين اساس در شرايط فعلي دولت توان اجرايي كردن اين 
ــتاني پيشنهاد مي كنيم كه در اين  امر را ندارد اما به دولتمردان در سطح اس

زمينه فكر و برنامه ريزي كنند.

برنامه هاى قرآنى 
در مسير پياده روى اربعين

رايزنى براى مكان برپايى نمايشگاه 
كتاب سال 95 به كجا رسيد؟

خبر 

ــى نوحه هاى مرحوم  ــدل» گفت: ويژگى اصل  گردآورنده كتاب «مراثى خوش
خوشدل حضور توأمان سوز و گداز با مضامين حماسى و شور انقالبى است.

ــه در برگيرنده نوحه هاى  ــورا» ك مهدى آصفى گرآورنده كتاب «مراثى عاش
ــادروان على اكبر صلح خواه (خوشدل تهرانى)  ــده و مرثيه هاى ش منتشر نش
است ، درباره ايده شكل گيرى اين كتاب گفت: مرحوم خوشدل از قديم با من 
و جمعى از دوستان در ارتباط بود و نوحه و شعر براى مان مى سرود. نوحه هاى 
ايشان به همين خاطر به صورت پراكنده در اختيار من و دوستان مشترك مان 
از جمله سيد جواد زرى باف، حاج على بهارى، حاج سيد مهدى شريعتى، حاج 
ــد كه اين  ــه هالل تصميم بر اين ش على كالفچى بود تا اينكه با همت موسس
نوحه ها جمع شود و در يك كتاب بگنجد. البته قبل از اين هم از ايشان دو كتاب 
ديگرشان با عنوان دهه عاشوار و بهترين اشعار خوشدل را منتشر كرده  بوديم 

و اين كتاب هم دنباله همين اشعار است.
وى ادامه داد: مرحوم خوشدل اشعار منتشر نشده ديگرى نيز دارند كه در دست 
ــده با همت موسسه هالل اين اشعار نيز در  دوستان شان پخش است و قرار ش

قالب كتابى جمع آورى و منتشر شود.
آصفى در ادامه درباره ويژگى هاى نوحه هاى موجود در اين كتاب گفت: ويژگى 
ــى بودن و انقالبى بودن آن است. آثار  اصلى نوحه هاى مرحوم خوشدل حماس
ــرايش برخى از اين اشعار با انقالب اسالمى و  ايشان به دليل مصادف بودن س
خوانده شدن شان در آن فضا داراى چنين سبك و سياقى شده است. مرحوم 
ــرايانى بود كه در ايام پيروزى انقالب  ــتين مديحه س خوشدل در زمره نخس
اسالمى توانست مضامين حماسى را با شور انقالبى درآميخته كند و نخستين 
كسى باشد كه در دوران خفقان پهلوى  و حكومت ستم شاهى با چنين سبكى 
ــوز و گذاز را در اشعار آئينى خود  ــعر بپردازد و چيزى فراتر از س به سرايش ش

وارد كند.
وى همچنين تصريح كرد: مرحوم خوشدل از جمله شعرايى بود كه در تمامى 
قالب هاى شعرى دستى داشته و مقام استادى داشت. همان طور كه گفتم قبل 
از اين كتابى از او با عنوان «دهه عاشورا» در بيش از 500 صفحه و بهترين اشعار 
ــرايى آئينى را گردآورى و منتشر  خوشدل شامل قصائد اين شاعر و مديحه س
ــعر بوده است. اميد داريم  كرده ام كه نمونه هاى خوبى از استادى ايشان در ش
ــعار بر جاى مانده از وى را نيز در يك كتاب مجزا  كه به زودى بتوانيم باقى اش

گردآورى كنيم.

مرثيه هاى خوشدل، سوز و گداز را
 با شور انقالبى و حماسه آميخته است
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خبر خبر

ــومين اجالس سران مجمع  اميرعباس سلطانى درخصوص تاثير س
كشورهاى صادركننده گاز(GECF) در تهران، گفت: اين اجالس از 
ــتاوردهاى خوبى به همراه داشت و با  جهات بسيارى براى كشور دس
مديريت خوب وزارت نفت مى توان در آينده شاهد شكوفايى صادرات 

گاز به كشورهاى جهان باشيم. 
وى، فعال كردن ديپلماسى گازى را از ديگر دستاوردهاى نشست اپك 
گازى در كشور دانست و گفت: اين پيروزى ديپلماسى مى تواند تاثير 
به سزايى در رونق اقتصادى كشور و بازيابى بازارهاى از دست رفته و 

رقابت با كشورهاى صادركننده نفت داشته باشد. 
ــى گازى مى توان  ــلطانى با مديريت صحيح اين ديپلماس به گفته س
پيش بينى كرد كه ايران ظرف دو سال آينده 10 درصد گاز جهان را 

تامين و صادر كند.
ــان  ــالمى خاطرنش ــوراى اس ــردم بروجن در مجلس ش  نماينده م
ــژه در حوزه  ــوب وزارت نفت به وي ــرد و مديريت مطل كرد: با عملك
ــيم ــور ترس ــوان دورنماى خوبى براى آينده كش صادرات گاز مى ت

 كرد. 
ــلطانى با بيان اينكه ايران از بزرگترين كشورهاى صادركننده گاز  س
ــان كرد: موفقيت هاى كشور در حوزه توليد و  در دنيا است، خاطرنش
صادرات گاز به كشورهاى جهان يكى از مهمترين دستاوردهاى موثر 

بعد از پيروزى انقالب اسالمى به شمار مى رود. 
 سومين اجالس سران مجمع كشورهاى صادركننده گاز هفته گذشته 
ــورهاى عضو به  با حضور 9 رييس دولت و هيات هاى عالى رتبه كش
رياست حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى رييس جمهورى 

اسالمى ايران برگزار شد. 
در حاشيه اين اجالس و در ديدارهاى جداگانه با تركمنستان 9 سند 

و با روسيه 7 سند همكارى امضاء شد.

ــال و  ــى چهارمح ــركل هواشناس ــامانى، مدي ــره س ــرداد قط مه
ــتان از اواخر روز  ــامانه بارشى به اس بختيارى گفت: با ورود يك س
ــنبه، بارش برف و باران به خصوص در مناطق غربى استان چهارش
ــود كه اين بارندگى ها تا روز جمعه ادامه خواهد  پيش بينى مى ش

 داشت.
وى ادامه داد: اين سامانه بارشى در نقاط سردسير استان باعث بارش 

برف و در مناطق گرمسير استان منجر به بارش باران مى شود.
ــدى بارندگى هاى  ــش 55 درص ــن از كاه ــامانى همچني قطره س
ــال زراعى تاكنون (اول مهرماه  استان خبر داد و گفت: از ابتداى س
ــتان گزارش شده در حالى كه  تا 8 آذر) 91 ميليمتر بارندگى در اس
ــته 202 ميليمتر بوده  ــابه سال گذش ميزان بارندگى در مدت مش

است.
ــى چهارمحال و بختيارى، شهركرد را سردترين  مديركل هواشناس
ــزود: دماى  ــرد و اف ــته اعالم ك ــاعت گذش ــتان در 24 س نقطه اس
ــده  ــر صفر گزارش ش ــته هفت درجه زي ــب گذش ــهركرد در ش ش

است.
قطره سامانى ادامه داد: همچنين در 24 ساعت گذشته در سردترين 
زمان دما در بروجن شش درجه زيرصفر، كوهرنگ و بن چهار درجه 
ــان دو درجه زيرصفر،  ــه درجه زيرصفر، فارس ــلمزار س زيرصفر، ش
ــاالى صفر بوده  ــه و اردل دو درجه ب ــر درج ــامان و لردگان صف س

است.
ــمه دو  ــال وبختيارى سرچش ــتان چهارمح ــه اينكه اس  با توجه ب
ــه دز  ــى از رودخان ــده رود و بخش ين ــه كارون و زا رودخان
ــاى اصفهان و  ــتان ه ــتان، اس ــارش ها در اين اس ــت، كاهش ب اس
ــن آب مواجه ــش در تامي ــا چال ــتقيم ب ــتان را به طور مس خوزس

 مى كند.

ــت  ــركل حفاظت محيط زيس ــهرام احمدى، مدي ش
ــت: احياء ذخيره گاه تاالب  چهار محال و بختيارى گف
ــور و تدوين  ــره گاه تاالب چغاخ ــان، ثبت ذخي گندم
ــت بوم چغاخور، گامى بزرگ در راستاى اجراى  زيس

فرمايشات مقام معظم رهبرى است.
وى با بيان اينكه مطالعات تعيين نياز آبى تاالب هاى 
ــتاى  چغاخور و گندمان يكى از اقدامات جدى در راس
احياء اين دو تاالب بوده است افزود: تاكنون براى احياء 
ــال اعتبار هزينه  ــدود 7 ميليارد ري تاالب گندمان ح

شده است.
ــره گاه بين المللى تنگ  ــه داد: ثبت ذخي احمدى ادام
صياد سبز كوه توسط كميته جهانى « مب » در دفتر 

يونسكو انجام شده است.
ــره گاه تنگ صياد  ــت ذخي ــان كرد: ثب وى خاطرنش
سبزكوه دومين ثبت ذخيره گاه پس از پيروزى انقالب 

اسالمى در كشور است.
ــت كره  ــره گاه زيس ــور ذخي ــت: در كش احمدى گف
تنگ صياد سبز كوه اولين ذخيره گاهى است كه داراى 

طرح مطالعات و مديريت است.

وى تصريح كرد: طرح مطالعات و مديريت ذخيره گاه 
تنگ صياد سبز كوه با مشاركت و همكارى دستگاه هاى 
ــتاندارى، ميراث  ــع از جمله اس مختلف و افراد ذينف
ــازمان مديريت و برنامه  و  ــگرى، س فرهنگى و گردش

بودجه استان و  دانشگاه شهركرد اجرا شد.
مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختيارى 
از نصب و راه اندازى اولين ايستگاه پايش برخط منابع 
آبى در اين استان خبر داد و گفت: با توجه به تالش هاى 
ــگاه خاك استان  صورت گرفته تجهيز اولين آزمايش

انجام شد است.
وى با اشاره به اينكه در 8 ماه اخير 85 قبضه اسلحه از 
متخلفان شكار و صيد كشف و ضبط شده است افزود: 
ــاز و 60 قبضه  ــلحه غيرمج از اين تعداد 25 قبضه اس

اسلحه مجاز بودند.
احمدى ادامه داد: از ابتداى سال تاكنون 530 پرونده 
ــت محيطى در استان  تخلف در خصوص جرايم زيس
ــده است و جلوى  ــكيل ش چهارمحال و بختيارى تش

تخلفات آنها گرفته شده است.
ــت محيطى  ــرد تخلفات متخلفان زيس وى عنوان ك

ــاز، آلودگى  ــكار و صيد غيرمج ــتان، مربوط به ش اس
ــت  ــب غيرمجاز محيط زيس ــت، و تخري محيط زيس

بوده است.
مديركل محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى 
ــال راه اندازى شبكه دولت در شهركرد  بيان كرد: امس
انجام شد و تا پايان سال در همه شهرستان هاى استان 

انجام مى شود.
ــتاى  ــرژى در راس ــرف ان ــازى مص وى از هوشمند س
ــازى مصرف انرژى در اين اداره كل خبر داد و  بهينه س
گفت: خريد و نصب و راه اندازى پنل هاى خورشيدى از 

سوى اين اداره كل انجام شده است.
احمدى يادآور شد: هم اكنون 20 پاسگاه محيط بانى 
ــتان چهارمحال و بختيارى موجود است كه در  در اس
ــداد اضافه  ــگاه ديگر به اين تع ــال آينده چهار پاس س

مى شود.
ــت هاى موجود در  ــوم پس وى با بيان اينكه در يك س
محيط زيست كمبود نيرو وجود دارد بيان كرد: محيط 
ــت و نياز به جذب  زيست از لحاظ نيرو در مضيقه اس
نيرو و تجهيزات در راستاى افزايش حفاظت فيزيكى 

محيط زيست دارد.
ــت بستر توسعه  ــوول ادامه داد: محيط زيس اين مس
ــت و اگر محيط زيست  ــد هر كشورى اس پايدار و رش
كشورى ضعيف شود در تمام زمينه ها ضعيف مى شود.
احمدى عنوان كرد: هم اكنون پنج دشت ممنوعه در 
ــتان چهارمحال و بختيارى  زمينه برداشت آب در اس
ــر نكند اين  ــت آب تغيي وجود دارد و اگر روند برداش

استان به سمت بيابان زايى پيش مى رود.
ــا بيابا ن زايى بايد  ــراى مقابله ب ــه گفت: ب وى در ادام
ــورت گيرد و  ــتانى، ملى و بين المللى ص اقدامات اس
ــازگارى ندارد انجام  ــت س اقداماتى كه با محيط زيس

نشود.
ــازگار با  ــد اقدامات س ــان كرد: باي احمدى خاطرنش
ــداث پروژه هاى  ــازى ها و اح طبيعت اجرا و به سدس
عمرانى بزرگ كه تاثيرات زيست محيطى بزرگ ايجاد 

مى كند توجه شود.
وى از تغيير اقليم در تمام دنيا خبر داد و گفت: با تغيير 
ــع آب زيرزمينى كاهش  بارش ها از برف به باران مناب

پيدا مى كند.
اين مسوول تصريح كرد: براى مواجهه با تغيير اقليم در 
استان چهارمحال و بختيارى و كشور، تاكنون چندين 
كارگروه ملى و استانى در راستاى بهينه سازى مصرف 

مخصوصا مصرف آب، برگزار شده است.

ايران ظرف دو سال آينده 10 درصد 
گاز جهان را تامين مى كند

بارش برف و باران در پايان هفته 
جارى دراستان

مديركل محيط زيست استان خبر داد؛

تدوين مديريت زيست بوم چغاخور در چهارمحال و بختيارى

حصر وراثت
9/176 آقاى محمد خمسه مهابادى داراى شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به كالسه 
94/271 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمدعلى خمسه مهابادى شناسنامه 368 در تاريخ 1376/10/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- زينب زاهدزاده كودرزنى به ش 
ش 178 نسبت با متوفى زوجه، 2- زهرا خمسه مهابادى به ش ش 71 نسبت فرزند، 3- محمد 
خمسه مهابادى به ش ش 33 فرزند متوفى، 4- حسينعلى خمسه مهابادى به ش ش 5 نسبت 
فرزند، 5- زمزم خمسه مهابادى به ش ش 52 نسبت فرزند، 6- جميله خمسه مهابادى به ش 
ش 109 نسبت فرزند، 7- زينب خاتون خمسه مهابادى به ش ش 51 نسبت فرزند،8- معصومه 
خمسه مهابادى به ش ش 89 نسبت فرزند، 9- عصمت خمسه مهابادى به ش ش 3224 نسبت 
فرزند، 10- فاطمه خمسه مهابادى به ش ش 50 نسبت فرزند، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس درخواس
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م/الف 812قاضى شعبه چهارم دادگاه شوراى حل اختالف اردستان
حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسه  ــماره 49644 به ش ــنامه ش 9/138 خانم كبرى رضى داراى شناس
4516/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــنامه 30329در تاريخ 94/1/24  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  عزت عزيز كبيرى شناس
ــت به:  1- كبرى رضى 49644 فرزند، 2- اكبر  گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
رضى 120 فرزند، 3- غالمرضا رضى 2615 فرزند، 4- حيدر رضى 95 همسر، والغير، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به شورا  ــد از تاريخ نشر نخس دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 23505رييس شعبه دهم دادگاه شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/137 آقاى امير ملكى داراى شناسنامه شماره 4160441661 به شرح دادخواست به كالسه 
4517/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ــنامه 596 در تاريخ 93/6/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه  اكرم ملكى شناس
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- نرگس ملكى 1272737241 فرزند، 2- اكرم ملكى 
596 فرزند، والغير، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 23506 رييس شعبه دهم 

دادگاه شوراى حل اختالف اصفهان  
حصر وراثت

ــيدا داراى شناسنامه شماره 814  9/134 شماره پيگيرى: 4613/94، آقاى محمد حسين ش
ــت گواهى حصر وراثت  ــه 4613/94 ح 10  از اين شورا درخواس به شرح دادخواست به كالس
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه مظاهريون شناسنامه 282در تاريخ 94/2/25  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- محمد 
ــيدا ش ش 2131 فرزند و الغير، اينك با  ــيدا ش ش 814 فرزند، 2- بدرالملوك ش حسين ش
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به شورا  ــد از تاريخ نشر نخس دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف 24177رييس شعبه دهم دادگاه شوراى حل 

اختالف اصفهان 
مزايده مال غيرمنقول

9/151 شماره مزايده:139404302127000027 براساس پرونده اجرايى به شماره بايگانى 
8600035 الف: تمامت ششدانگ خانه شماره3/3252 واقع در موغان بخش يك ثبتى شهرضا 
ــاحت 276/35 مترمربع مورد ثبت صفحه 40 دفتر 189 با حدود اربعه ذيل: شماالً اول  به مس
ــت به ديوار پالك 3/3249 دوم كه شرقى محسوب است به طول به طول 3/20 متر ديواريس

ــت 5 مترى شرقا به طول  ــت به كوچه بن بس ــوم به طول 6/70 متر در و ديواريس  4/5 متر س
ــماره 3/3251 جنوبا به طول 6/70 متر ديواريست به  29/70 متر ديواريست به ديوار خانه ش
خانه 3/3253 غربا به طول شكسته به طولهاى 25/20 متر و 9 متر ديواريست به كوچه بن يست 
حقوق ارتفاقى ندارد به نام غالمعلى فيضى ثبت و سند صادر شده است: ب: ششدانگ يكباب 
خانه شماره 2/4225 واقع در فضل آباد بخش يك ثبتى شهرضا به مساحت 184 مترمربع مورد 
ثبت صفحات 85و509 دفاتر 151و313 با حدود اربعه ذيل: شماال به طول 10/70 متر ديوار 
به ديوار پالك 2/4650 شرقا به طول 17/55 متر ديواريست به پالك 2/4226 جنوبا به طول 
10/80 ديوار به ديوار پالك 2/4230 غربا به طول 17/40 متر درب و ديواريست به كوچه هشت 
ــويه ثبت و سند صادر  مترى حقوق ارتفاقى ندارد به نام ليال فيضى و فضل ا... مهدى پور بالس
ــماره 164348 مورخ 1384/11/05 دفتر اسناد رسمى  شده است و به موجب سند رهنى ش
شماره 20 اصفهان از طرف نامبردگان در رهن بانك صنعت و معدن شعبه اصفهان قرار گرفته 
ــوده و پس از ابالغ اجراييه  ــتانكار تقاضاى صدور اجراييه نم و به علت عدم پرداخت بدهى بس
ــتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آيين نامه  ــتانكار باس به درخواست بانك بس
ــورت مجلس تنظيمى  ــورد ارزيابى قرار گرفته و برابر ص اصالحى مربوطه پالكهاى مذكور م
ــترى بدين شرح توصيف و ارزيابى  توسط مامور اجرا و برگ ارزيابى كارشناس رسمى دادگس
گرديد. پالك ثبتى شماره 3/3252: منزل مسكونى است با عرصه 276/45 مترمربع و اعيانى 
ــاخت و در تو حياط به صورت: طبقه زيرزمين با  373 مترمربع در 2/5 طبقه به حالت در تو س
كد (1/5-) با كاربرى انبارى – طبقه ../. با كاربرى پاركينگ – طبقه همكف با كد 80+ سانتيمتر 
با كاربرى مسكونى شامل: سالن پذيرايى و آشپزخانه مجهز به كابينت فلزى و ديوارهاى كاشى 
ــتى الزم به صورت سواره و  ــده – اطاقهاى خواب و سرويسهاى بهداش شده و كف سراميك ش
ــد كف طبقات موكت شده و  پياده با كد 1/2+ و در طبقه اول يك اطاق روى پاركينگ مى باش
ديوارها گچ و دو گچه نقاشى شده مى باشد دربهاى داخلى و دكور بنديها از نوع چوب روكش 
ــد و نوع پنجره ها از جنس فلز با شيشه تك جداره  ــيلر كيلر مى باش ــش رنگ س شده و پوش
ــرمايش از نوع كولر آبى با همراه مشتركات  ــتم گرمايش از نوع بخارى گازى و س است و سيس
ــد نوع سازه اين منزل  ــازى مى باش ــهرى و تلفن) و نيز حياط س مورد نياز (آب و برق و گاز ش
ــت و به صورت تمام كار با قدمت حدود مسكونى به طريق ديوار باربر و سقف تيرچه بلوك اس
ــمالى و جنوبى اين منزل مسكونى از نوع آجر   20 سال در حال بهره بردارى مى باشد نماى ش
ــود مضافا اينكه بخشى از  ــمالى و حياط جنوبى نورگيرى مى ش تراش بوده و به طريق گذر ش
ــد (انتهاى كوچه) به صورت جداگانه در  ــمال غربى آن مى باش عرصه اين ملك كه در ضلع ش
ــت كه به بملغ دو ميلياد و دويست ميليون  ــده اس ــفتكارى (14/40 مترمربع) رها ش حد س
ــت پالك ثبتى شماره 2/4225: منزل مسكونى  2/200/000/000) ريال ارزيابى گرديده اس
ــاخت و  ــت با عرصه 184 مترمربع و اعيانى 157 مترمربع در 1/5 طبقه به حالت در توس ايس
ــامل: سالن  ــكونى ش ــانتيمتر با كاربرى مس در توحياط به صورت: طبقه همكف با كد 10+ س
ــده و كف سراميك شده – ــپزخانه مجهز به كابينت فلزى و ديوارهاى كاشى ش پذيرايى و آش
 اطاقهاى خواب و سرويسهاى بهداشتى الزم و نيم طبقه با كد 3/00+ متر به صورت يك اطاق 
ــده و ديوارهاى گچ دوگچه نقاشى شده مى باشد  ــد كف طبقات موكت ش روى سرپله مى باش
ــش رنگ سيلر كيلر  ــه رنگى روكش شده و پوش ــبك با شيش دربهاى داخلى از نوع چوبى مش
مى باشد و نوع پنجره ها از جنس فلز با شيشه تك جداره است و سيستم گرمايش از نوع بخارى 
گازى و سرمايش از نوع كولرآبى به همراه مشتركات مورد نياز (آب و برق و گاز شهرى و تلفن) و 
داراى حياط سازى مى باشد نوع سازه اين منزل مسكونى به طريق ديوار باربر و سقف تيرآهن و 
طاق ضربى است به صورت تمام كار با قدمت حدود 25 سال در حال بهره بردارى مى باشد نماى 
غربى و جنوبى اين منزل مسكونى از نوع سنگ سفيد چينى بوده و به طريق گذر غربى و حياط 
ــى ميليون (1/330/000/000)  جنوبى نورگيرى مى شود به مبلغ يك ميليارد و سيصد و س
ــخ 1394/09/12 بيمه  ــك و موارد مزايده تا تاري ــت و طبق اعالم بان ريال ارزيابى گرديده اس
ــنبه مورخ 1394/10/02 ــه مزايده كه از ساعت 9 صبح الى 12 روز چهارش مى باشد در جلس
 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشكيل مى گردد از طريق مزايده به فروش مى رسد چنانچه 
روز مزايده با تعطيل پيش بينى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل مى 
ــنهادى و به هر كس خريدار  گردد مزايده از مبالغ كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيش
ــه از مورد مزايده به آدرس ــكيل جلس ــود طالبين مى توانند قبل از تش ــد فروخته مى ش باش

: الف: شهرضا – خيابان حافظ شرقى – فرعى5- بن بست اول – پالك يك ب: شهرضا –خيابان 
ارشاد – فرعى33- پالك11 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه هاى قانونى 
ــمى و ماليات دارايى و عوارض شهردارى و  اعم از هزينه¬هاى انتقال سند در دفاتر اسناد رس
بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان و آب و برق و گاز و ساير هزينه هاى متعلقه بر عهده 
ــد اين آگهى در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 1394/09/09  برنده مزايده ميباش

درج و منتشر ميشود. محمدمهدى يوسفيان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا
ابالغ راى

9/155 كالسه پرونده:716/94 شماره دادنامه:1186-94/7/27 مرجع رسيدگى: شعبه 12 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على هنرى فرد نشانى: ميمه – خ.شهيد بهشتى – كوى 
ــيده به چهارراه قصر –  ــانى: شمس آبادى – نرس ناصرى – پالك7 وكيل: فاطمه غفورى نش
مجتمع قمرالدوله – طبقه سوم – واحد313 خوانده: ناصر صفارگيرى نشانى: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه مبلغ 27/000/000 ريال بابت 1 فقره چك به انضمام هزينه دادرسى و خسارت 
ــورا ختم رسيدگى را  ــورتى اعضا ش تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص 
ــر صفادرگيرى به  ــه غفورى به طرفيت آقاى ناص ــى هنرى فرد با وكالت فاطم دعوى آقاى عل
ــته مطالبه مبلغ 27/000/000 ريال وجه چك به شماره 529011-86/11/1 به عهده  خواس
ــارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول  بانك كشاورزى به انضمام مطلق خس
ــط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال  مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توس
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و هفت ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 185/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (86/11/1) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان 
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى  صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23595 شعبه 12حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/156 كالسه پرونده:697/94 شماره دادنامه:1152-94/7/23 مرجع رسيدگى: شعبه 12 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على هنرى فرد نشانى: ميمه – خ.شهيد بهشتى – كوى 
ــيده به چهارراه قصر –  ــانى: شمس آبادى – نرس ناصرى – پالك7 وكيل: فاطمه غفورى نش
ــوم – واحد313 خوانده: صالح فرهادى نشانى: مجهول المكان  مجتمع قمرالدوله – طبقه س
خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بابت 1 فقره چك به انضمام هزينه دادرسى و خسارت 
ــورا ختم رسيدگى را  ــورتى اعضا ش تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى على هنرى فرد با وكالت فاطمه غفورى به طرفيت آقاى صالح فرهادى به خواسته 
ــماره 159188-94/1/25 به عهده بانك  ــه چك به ش مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وج
ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ــتغال ذمه خوانده  ــط بانك محال عليه كه ظهور در اش يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توس
ــه  ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس و اس
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
ــان عليه خوانده ثابت به  ــبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواه نس
نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
ــون ريال بابت اصل  ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميلي دادرس
خواسته و 195/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه 
نشر آگهى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (94/1/25) تا تاريخ اجراى 
حكم درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23594 شعبه 12حقوقى 

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/157 كالسه پرونده:698/94 شماره دادنامه:1153-94/7/23 مرجع رسيدگى: شعبه 12 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناهيد نكوئيان نشانى: دهاقان – خ.امام خمينى – كوچه 
ــمس آبادى – نرسيده به چهارراه قصر –  شكوفه – پالك18 وكيل: فاطمه غفورى نشانى: ش
ــانى: مجهول المكان  ــوم – واحد313 خوانده: عليرضا رنجبر نش مجتمع قمرالدوله – طبقه س
ــته: مطالبه وجه به مبلغ 30/000/000 ريال بابت وجه يك فقره چك به انضمام هزينه  خواس
ــورتى اعضا شورا ختم  ــى و تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش دادرس
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى خانم ناهيد نكوئيان با وكالت فاطمه غفورى به طرفيت آقاى عليرضا رنجبر 
به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه چك به شماره 513850-93/5/2 به عهده 
بانك رفاه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
ــه  ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس و اس
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
ــان عليه خوانده ثابت به  ــبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواه نس
ــارت و 198و515و519و522 قانون  ــتناد مواد 310و313 قانون تج ــد كه به اس نظر مى رس
آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و 195/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه 
نشر آگهى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (93/5/2) تا تاريخ اجراى 
حكم درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23593 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/158 كالسه پرونده:855/94 شماره دادنامه:1259-94/7/30 مرجع رسيدگى: شعبه 12 
ــانى: علويجه – خ.قيام – فرعى13-  شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناهيد نكوئيان نش
پالك183 وكيل: الهه صانعى نشانى: اصفهان – سه راه سيمين – ج.پمپ بنزين – ساختمان 
آرش – طبقه چهارم – واحد402 خوانده: ظفر قربانى نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه 
ــى و تاخير تاديه  ــال بابت وجه يك فقره چك به انضمام هزينه دادرس مبلغ 40/000/000 ري
ــيدگى را اعالم و به  ــورا ختم رس ــورتى اعضا ش با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى  ش
خانم ناهيد نكوئيان با وكالت الهه صانعى به طرفيت آقاى ظفر قربانى به خواسته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ريال وجه چك به شماره 11766763-92/11/30 به عهده بانك پست بانك 
ــارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد  به انضمام مطلق خس
ــتغال ذمه خوانده و  ــط بانك محال عليه كه ظهور در اش خواهان و گواهى عدم پرداخت توس
ــه  ــه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس ــتحقاق خواهان در مطالبه وج اس
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض 
ــان عليه خوانده ثابت به  ــبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواه نس
نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين 
ــون ريال بابت اصل  ــه پرداخت مبلغ چهل ميلي ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده ب دادرس
ــى و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق  خواسته و 180/000 ريال بابت هزينه دادرس
تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (92/11/30) تا تاريخ اجراى 
حكم درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23591 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان
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نانوحسگرزيستى ابداعى 
محققان ايرانى براى تشخيص 

DNAعوامل آسيب زاى
ــتى  ــگاه صنعتى اصفهان، نانو حسگرزيس ــگران دانش پژوهش
ــخيص وسنجش ميزان  ــاختند كه قابليت تش آزمايشگاهى س

تخريب DNA را در حضور مواد دارويى دارد.
دكترعلى اصغرانصافى از پژوهشگران اين طرح گفت: اين طرح با 
 (DNA) هدف بررسى تأثيرعوامل مختلف برتخريب دى ان اى

و روش هاى جلوگيرى ازآن انجام شده است.
ــرطانها،  ــأ اكثرس وى بيان كرد:از آنجا كه تخريب DNA منش
ــاى اخيرتوجه  ــال ه ــت، درس جهش ها وبيمارى هاى ژنى اس
بسيارى از محققين برمطالعه عوامل مؤثردرتخريب آن ويافتن 
روش ها و موارد تأثيرگذار برجلوگيرى از اين پديده معطوف شده 
است، از اين رو پژوهشگران در اين طرح براى بررسى اين موضوع 

اقدام به ساخت آزمايشگاهى نانوحسگرى زيستى كردند.
به گفته انصافى، اين زيست حسگر به روشى سريع، ساده و كم 
هزينه ساخته شده و در ساخت آن از نانولوله هاى كربنى استفاده 
ــتفاده از اين نانوحسگر تخريب  ــت، در اين طرح با اس شده اس
ــاب و نيزحضور برخى  ــن درغي ــط داروى دوپامي DNA توس
ــا آن مورد مطالعه قرار  يون هاى فلزى و نيز روش هاى مقابله ب
ــد: با تكيه برنتايج حاصل شده و انجام  گرفته است.وى يادآورش
آزمايش هاى تكميلى، درآينده مى توان با شناخت بهترعوامل 
مؤثر درايجاد جهش ژنى وسرطان، ازتجويز دارو هاى نا مناسب 
خوددارى كرد، از طرفى با توجه به رژيم غذايى بيمارمى توان با 
تجويز آنتى اكسيدان هاى مناسب تا حد ممكن از بروز سرطان 
ــه تركيباتى  ــت: اين موضوع ك ــرى كرد.اين محقق گف جلو گي
ــاى فلزى، مولكول هاى  نظير دوپامين در حضور برخى يون ه
ــت، ازآنجا كه  ــده اس DNA را تخريب مى كند، اصلى ثابت ش
ــم غذايى روزانه افراد وجود  تركيبات معدنى آهن و مس در رژي
دارد،بنابراين به دنبال بررسى و ارائه حسگرى بوديم تا به كمك 
آن بتوان تخريب DNA توسط دوپامين درغياب و حضوراين 
يون هاى فلزى را مطالعه نمود، همچنين اثر حضوربرخى آنتى 
اكسيدان ها، نظير آسكوربيك اسيد و گلوتاتيون، در جلوگيرى 
از تخريب DNA توسط عامل تخريب كننده آن مورد مطالعه 

قرار گرفت.
ــش افزود: نتايج  ــوص نتايج حاصل از اين پژوه انصافى در خص
ــن و يا ــى نظير دوپامي ــه تركيبات ــت ك ــان داده اس حاصل نش

ــه تخريب مولكول هاى   يون هاى مس و آهن به تنهايى قادر ب
DNA نيستند، اين در حالى است كه حضورهمزمان دوپامين 
ــود، از  و يون مس يا يون آهن باعث تخريب اين مولكول مى ش
بررسى ميزان تأثيرگذارى دو آنتى اكسيدان مذكور نيز مشخص 
ــرى از تخريب  ــد كه تأثير بازدارندگى گلوتاتيون در جلوگي ش

DNA دو برابر آسكوربيك اسيد است.

خبر 

ــيار شيمى دانشگاه  گروهى از محققان به رهبرى ژان هاالمك، دانش
آلبانى در پى توسعه روشى هستند كه از طريق آن بتوان جنسيت اثر 

انگشت را تعيين كرد.
رويكرد جديد بر روى اين فرضيه كه سطوح اسيد آمينه در عرق زنان 
ــتفاده  ــت، كار مى كند.محققان به دنبال اس حدود دو برابر مردان اس
ــه زرادخانه خود  ــتى براى افزودن يك ابزار ديگر ب از اين تفاوت زيس
هستند.اين روش شامل انتقال اثر انگشت بر روى يك قطعه پالستيكى 
ــده و پس از آن گرم  ــيد هيدروكلريك در آن اعمال ش ــت كه اس اس
مى شود. اين كار منجر به يك واكنش شيميايى شده كه سبب مى شود 
ــيدهاى آمينه محلول در آب به محلول اسيدى مهاجرت كنند.در  اس
اين جا، اين گروه مى تواند سطوح اسيد آمينه را ارزيابى و جنسيت هر 
ــت ها را تعيين كند.در آزمايش اوليه كه محققان در  كدام از اثر انگش
آن از اثر انگشت مصنوعى استفاده مى كردند، اين روش قادر به تمايز 
بين دو جنسيت با دقت 99 درصد بود. آن ها سپس با استفاده از يك 
نمايشگر رايانه و يك دستگيره در، يك صحنه جرم ساختگى را ايجاد 
ــت خود را روى پنج سطح  ــتند تا اثر انگش كرده و از سه زن درخواس

باقى بگذارند. 
به گفته محققان، اين روش در تعيين اينكه اثر انگشت متعلق به يك 
ــداف اصلى اين  ــار كرد: يكى از اه ــت، موفق بود.هاالمك اظه زن اس
ــت به جاى اكتفا بر تصوير  پروژه، بررسى محتواى شيميايى اثر انگش
آن بود. ما قصد نداريم با تجزيه و تحليل دى ان اى و يا پايگاه هاى داده 
كه براى شناسايى اثر انگشت استفاده مى شود، به رقابت بپردازيم. در 
عوض هدف ما، تفاوت قائل شدن بين گروه هاى جمعيتى و مهم تر از 
آن، استفاده از اثر انگشت هايى است كه تحريف شده اند يا نمونه اى از 
ــروه در حال حاضر به دنبال راهى  آنها براى تطابق وجود ندارد.اين گ
ــعه روش هاى  ــن روش جديد و همچنين توس ــتر اي براى بهبود بيش
ــت كه ممكن است در  بيشتر براى شناسايى ويژگى هاى ديگرى اس
ــند.اين پژوهش در مجله  تحقيقات پزشكى قانونى كمك كننده باش

Analytical Chemistry منتشر شد.

تعيين جنسيت اثر انگشت با 
استفاده از روشى نوين

 محققان سوئيسى با استفاده از فناورى سه بعدى موفق به 
چاپ جمالتى شده اند كه تنها در آب قابل خواندن هستند.
ــى كه محرمانه  ــته اى دور براى انتقال پيام هاي در گذش
ــتفاده  ــر به فردى اس ــواد منحص ــد از كاغذها يا م بودن
مى شد كه تنها با تابيدن نور خورشيد به آنها قابل خواندن 
ــال مفاهيم بتوان  ــد امروز نيز براى انتق بودند. تصور كني
ــى  ــتفاده كرد.محققان سوئيس ــن عملكردى اس از چني
Drzach & Suchy موفق به استفاده از كاربرد جديدى 
از فناورى چاپ سه بعدى شده اند. با استفاده از چاپگرهاى
ــه بعدى مى توان از عكس هاى ذخيره شده در رايانه،   س
ــاخت. تكنولوژى استفاده شده  نمونه سه بعدى واقعى س
در چاپگرهاى سه بعدى اين امكان را به مصرف كنندگان 
ــى در طراحى هاى  ــاى كامپوزيت ــاده ه مى دهد تا از م
ــتگاه هاى  ــره ببرند.دس ــه بعدى به ــراى چاپ س خود ب
ــه بعدى به صورت تجارى در كشورهاى مختلف  چاپ س
صنعتى مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه براى ساخت
 ماكت ها يا تهيه قطعات دقيق و پيچيده از روش چاپ سه 
بعدى استفاده مى شود كه باعث افزايش سرعت و دقت در 

ساخت قطعات شده است.
ــد روز افزون فناورى  ــال هاى اخير و همزمان با رش در س
ــان نظامى موفق  ــه بعدى، برخى از محقق چاپگرهاى س
ــده اند. محققان در  به ساخت تفنگى با قابليت شليك ش
آرزوى روزى هستند كه بتوانند با استفاده از چاپگرها به 
ــى  چاپ اعضاى بدن بپردازند.اما اين بار محققان سوئيس
ــده توسط حشرات آب پيما  با الهام از سايه هاى ايجاد ش
ــت پيدا  ــروف روى آب دس ــى ح به راهكارى براى نقاش
ــتند.  ــد. حروفى كه تنها در آب قابل خواندن هس كرده ان
حشرات آب پيما وزن بدن خود را به گونه اى منتقل كنند 
كه روى سطح آب قرار بگيرند. اين حشرات با قرار گرفتن 
ــخيص آنها از روى آب  روى سطح آب نامرئى شده و تش
ــايه اى كه از آنها زير آب به وجود  دشوار است و تنها با س

مى آيد، قابل شناسايى هستند.

ــرات ، موفق  ــاى اخير و با الهام از حش محققان در دهه ه
ــده اند.  ــتفاده از فناورى هاى جديد ش ــاخت و اس به س
ــرات آب پيما موفق به  ــى با الهام از حش محققان سوئيس
ــده اند ــالت هايكويى Haiku ش ــه بعدى جم چاپ س

ــطح  ــتند كه روى س ــى قابل خواندن هس  كه تنها زمان
ــر آب قابل خواندن  ــايه كلمات از زي آب قرار گرفته و س
است.اين تيم تحقيقاتى در رابطه با هدف از انجام چنين

 پروژه اى مى گويد : « ما در اين پروژه به دنبال دسترسى 
به يك ساختار، شبكه يا تورى با ارتفاع هاى متغيير بوديم 
كه بتوان از روى سطح آب شناور بوده و در نقاط مخصوصى 

ــكل گيرى سايه شود. در  تغيير شكل دهد تا منجر به ش
حالى كه ساير نقاط باالتر از سطح آب قرار گرفته و نور را از 
خود عبور مى دهند. »هايكو، كوتاه ترين گونه شعرى در 
جهان است كه مبدع آن ژاپنى ها هستند. هايكوها از 17 
مورا (Mora) تشكيل شده اند و به ترتيب به صورت سه 
واحد پنج تايى، هفت تايى و پنج تايى از پى هم مى آيند. 
هرچند كه گاه هايكوها را داراى 17 هجا بر مى شمارند اما 
از لحاظ زبان شناسى، هجا و مورا دو مفهوم متفاوت هستند 
و يك واكه بلند مى تواند از دو مورا تشكيل شود. وزن شعر 

هايكو بر پايه شمارش موراها تعيين مى شود.

ابالغ راى 
9/159 كالسه پرونده:854/94 شماره دادنامه:1258-94/7/30 مرجع رسيدگى: شعبه 12 
ــانى: علويجه – خ.قيام – فرعى13-  شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناهيد نكوئيان نش
پالك183 وكيل: الهه صانعى نشانى: اصفهان – سه راه سيمين – ج.پمپ بنزين – ساختمان 
ــانى: مجهول المكان خواسته:  ــفيعى نش آرش – طبقه چهارم – واحد402 خوانده: عليرضا ش
مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال به انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خانم  آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى ش
ــفيعى به خواسته مطالبه مبلغ  ناهيد نكوئيان با وكالت الهه صانعى به طرفيت آقاى عليرضا ش
ــماره 211876-89/1/20 به عهده بانك ملى به انضمام  35/000/000 ريال وجه چك به ش
ــارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و  مطلق خس
ــتغال ذمه خوانده و استحقاق  ــط بانك محال عليه كه ظهور در اش گواهى عدم پرداخت توس
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور 
نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
ــد كه به  خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و 180/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
ــيد چك موصوف (89/1/20) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان  تاخير تاديه از تاريخ سررس
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى  صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى 
ــوراى حل  ــعبه 12 حقوقى ش ــد. م الف:23590 ش در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباش

اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــعبه 14  ــيدگى: ش ــماره دادنامه:1288-94/8/5 مرجع رس ــه پرونده:762 ش 9/160 كالس
ــانى: سميرم – خيابان امام  شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بتول نيلوفرى اصفهانى نش
ــهيد محمدى – پال15 با وكالت خانم فاطمه غفورى نشانى وكيل: شمس  خمينى – كوچه ش
آبادى –نرسيده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه سوم – واحد313- ش.پ22914  
- نشانى: خواندگان: 1- ميترا صدرانى نشانى: مجهول المكان 2- رامين نكويى به نشانى خيابان 
باهنر – انتهاى كوى رفسنجان – بن بست دانيال – پالك72 با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. 
راى قاضى شورا: دعوى خانم بتول نيلوفرى اصفهانى با وكالت خانم فاطمه غفورى به طرفيت 
ــش ميليون و پانصد هزار ريال وجه  ــته مطالبه مبلغ ش ميترا صدرانى و رامين نكويى به خواس
حواله شماره 109313 عهده موسسه صندوق قرض الحسنه حضرت حجت به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره 
ــتغال ذمه خوانده و استحقاق  ــنه حضرت حجت كه ظهور در اش از سوى موسسه قرض الحس
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خواندگان در جلسه به هر دليلى حضور نيافته و 
دليلى كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خواندگان متضامنا به پرداخت 
مبلغ شش ميليون و پانصد هزار ريال 6/500/000 ريال بابت اصل خواسته و حق الوكاله وكيل 
ــر آگهى و 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه  و هزينه نش
ــبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر  از تاريخ 94/5/7 تا تاريخ وصول كه محاس
عهده اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
ــعبه 14 حقوقى  20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع خواهد بود.م الف:23588 ش

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:1453-94/8/18 مرجع رسيدگى: شعبه  9/161 كالسه پرونده:93-1660 ش
سيزده شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهناز و شهناز هر دو امينى زازرانى به نشانى بلوار 
كشاورز – خ.كشاورزى – كوچه شهيد سالم پور – مجتمع المهدى – واحد4- طبقه2 خوانده: 

ــته: اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 93/8/16  ــانى مجهول المكان خواس جالل مسائلى نش
ــارات دادرسى نسبت به  ــى به انضمام كليه خس لغايت 93/9/19 عندالزوم ارجاع به كارشناس
سهم االرث و تامين خسارات وارده به ملك گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا:در خصوص دعوى خانم ها 
مهناز و شهناز هر دو امينى زازرانى فرزند على به طرفيت آقاى جالل مسائلى فرزند على اصغر 
به خواسته اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 93/8/16 لغايت 93/9/19 با جلب نظر كارشناس 
به انضمام كليه خسارات دادرسى نسبت به سهم االرث و تامين خسارات وارده به ملك با بررسى 
ــت تقديمى خواهان ها كه اظهار نموده اند خوانده پس از تخليه  محتويات پرونده و دادخواس
ملك از دادن اجرت المثل ايام تصرف خوددارى نموده لذا با عنايت به مدارك ابرازى خواهان 
ــماره 22724 مورخ 91/8/24 و همچنين دستور تخليه  از جمله كپى مصدق اجاره نامه به ش
ــه مالكيت خواهان  ــند مالكيت ك ــماره دادنامه 1476 مورخ 93/8/21 و كپى مصدق س به ش
ــهم االرث خود اثبات مى نمايد و با توجه به نظريه كارشناس رسمى  ــبت به ميزان س ها را نس
ــترى كه به طرفين ابالغ و مصون از هرگونه اعتراض مانده خواسته خواهان را محمول  دادگس
ــتندا به ماده 308و311 قانون مدنى و مواد 198و502و509و515  ــته و مس به صحت دانس
ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 19/183/333 ريال  قانون آيين دادرس
در حق هر كدام از خواهانها بابت اجرت المثل ايام تصرف و خسارتهاى وارده و پرداخت  مبلغ 
ــت مبلغ 200/000  ــناس و پرداخ ــتمزد كارش 3/500/000 ريال به نحو المناصفه بابت دس
ــه نحو بالمناصفه  ــى و پرداخت مبلغ 150/000 ريال ب ــر آگه ريال بالمناصفه بابت هزينه نش
ــى دارد در خصوص مطالبه  ــى صادر و اعالم م در حق هر كدام از خواهانها بابت هزينه دادرس
ــه خواهانها به موجب اليحه  ــتمزد كارگر جهت تخليه نظر به اينك هزينه جابجايى تابلو و دس
ارائه شده خواسته خود را در اين خصوص مسترد دانسته اند لذا مستندا به بند الف ماده 107 
ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى دارد راى صادره در قسمت محكوميت غيابى
ــعبه و ظرف مدت بيست  ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين ش  بوده و ظرف مدت بيس
ــى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان  روز پس از انقضا مدت واخواهى قابل تجديدنظر خواه
مى باشد قرار ابطال دادخواست نيز ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى 
ــعبه 13 حقوقى شوراى حل  ــد.م الف:23585 ش در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باش

اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:1452-94/8/18 مرجع رسيدگى: شعبه  9/162 كالسه پرونده:93-1661 ش
ــاهى و فرحناز امينى  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عصمت كبيرى قلعه ش ــيزده ش س
ــالم پور – مجتمع  ــاورزى – كوچه شهيد س ــاورز – خ.كش ــانى بلوار كش زازرانى هر دو به نش
ــانى مجهول المكان خواسته: اجرت  المهدى – واحد4- طبقه دوم خوانده: جالل مسائلى نش
المثل ايام تصرف از تاريخ 93/8/16 لغايت 93/9/19 عندالزوم ارجاع به كارشناسى به انضمام 
كليه خسارات دادرسى نسبت به سهم االرث و تامين خسارات وارده به ملك گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى 
ــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى  اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به ش
ــاهى و فرحناز امينى زازرانى  ــورا:در خصوص دعوى خانم ها عصمت كبيرى قلعه ش قاضى ش
ــته اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ 93/8/16 لغايت  به طرفيت آقاى جالل مسائلى به خواس
93/9/19 با جلب نظر كارشناس به انضمام كليه خسارات دادرسى نسبت به سهم االرث و تامين 
ــت تقديمى خواهان ها كه ادعا  خسارات وارده به ملك با بررسى محتويات پرونده و دادخواس
ــرف خوددارى نموده لذا  ــك از دادن اجرت المثل ايام تص مى نمايند خوانده پس از تخليه مل
ــماره 22724 مورخ  ــدارك ابرازى خواهان از جمله كپى مصدق اجاره نامه به ش با عنايت به م
ــماره دادنامه 1476 مورخ 93/8/21 و كپى مصدق  91/8/24 و همچنين دستور تخليه به ش
ــهم االرث خود اثبات مى نمايد و با  سند مالكيت كه مالكيت خواهان ها را نسبت به ميزان س
عنايت به نظريه كارشناس رسمى دادگسترى كه به طرفين ابالغ و مصون از هرگونه اعتراض 
مانده خواسته خواهان را محمول به صحت دانسته و مستندا به ماده 308و311 قانون مدنى و 
مواد 198و502و509و515 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
ــغ 38/366/666 ريال  ــم فرحناز امينى و پرداخت مبل مبلغ 19/183/333 ريال در حق خان
ــاهى بابت اجرت المثل ايام تصرف و خسارتهاى وارده به  در حق خانم عصمت كبيرى قلعه ش

ملك و پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال به نحو المناصفه بابت دستمزد كارشناس و پرداخت 
مبلغ 200/000 ريال بالمناصفه بابت هزينه نشر آگهى و پرداخت مبلغ 150/000 ريال به نحو 
بالمناصفه در حق هر كدام از خواهانها بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى دارد در خصوص 
ــتمزد كارگر جهت تخليه نظر به اينكه خواهانها به موجب  مطالبه هزينه جابجايى تابلو و دس
اليحه ارائه شده خواسته خود را در اين خصوص مسترد دانسته اند لذا مستندا به بند الف ماده 
ــت صادر و اعالم مى دارد راى صادره در قسمت محكوميت  107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواس
غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه و ظرف مدت بيست 
ــى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان  روز پس از انقضا مدت واخواهى قابل تجديدنظر خواه
مى باشد قرار ابطال دادخواست نيز ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى 
ــعبه 13 حقوقى شوراى حل  ــد.م الف:23584 ش در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باش

اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:1110-92/6/26 مرجع رسيدگى: شعبه  ــه پرونده:94-695 ش 9/163 كالس
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى ميرزايى به نشانى اصفهان – هشت بهشت  32 ش
شرقى – خ.ميثم – فجر ده– پالك57 خوانده: عبدالحسين حيرانى به نشانى مجهول المكان 
ــماره انتظامى 2141اصفهان59  ــيكلت به ش ــند رسمى موتورس ــته: الزام به انتقال س خواس
گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى  ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به ش
قاضى شورا: در خصوص دعواى خواهان به طرفيت خوانده يادشده باال به خواسته الزام به انتقال 
ــماره انتظامى 2141 به انضمام مطلق خسارات وارده با  سند رسمى موتورسيكلت پشرو به ش
عنايت به محتويات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص آخرين مالك 
موتورسيكلت مالحظه قولنامه هاى ارائه شده از طرف خواهان شورا دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت تشخيص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
عبدالحسين حيرانى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند موتورسيكلت به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ يكصد و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و صادر و اعالم مى 
نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و 20 روز پس 
از آن قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:23578 

شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

9/164 كالسه پرونده اصلى:94-536 شماره دادنامه:765-94/8/18 مرجع رسيدگى كننده: 
شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا آقابابائى به نشانى: خ.رزمندگان – كوى 
مسلم – 10 مترى حافظ – پ55 خوانده: گلنوش صفريان بروجنى به نشانى مجهول المكان 
ــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى  ــته: مطالبه چك به تاريخ 94/8/16 شعبه 31 ش خواس
امضاءكننده زير تشكيل پرونده كالسه 93-536 مفتوح است بامالحظه اوراق پرونده به شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شورا: در خصوص 
ــته مطالبه مبلغ چهل و  دعوى عليرضا آقابابائى به طرفيت گلنوش صفريان بروجنى به خواس
پنج ميليون ريال موضوع دو فقره چك به شماره 491632-624407 بانك صادرات به انضمام 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ــتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ  يد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اش
قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص 
ــورا دعوى خواهان را محرز  دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش به عمل نياورده لذا ش
ــتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى  ــخيص داده و مس و ثابت تش
ــته و  ــت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس حكم بر محكوميت خوانده به پرداخ
مبلغ يكصد و هشتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد (92/12/20و93/1/30) تا زمان اجراى حكم براساس آخرين شاخص بانك مركزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شعبه و پس از اتمام مدت مذكور ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد.م الف:23576 شعبه 31 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ راى 
ــماره دادنامه: 761-94/5/15 خواهان: محمد الهى نشانى  9/165 شماره پرونده:227/94 ش
اصفهان – خ.وحيد – روبروى خيابان حسين آباد خوانده: حمزه هارونى مشهدى نشانى مجهول 
ــورا با عنايت به محتويات  المكان خواسته: مطالبه وجه چك 4/500/000 ريال گردشكار: ش
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا:  پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به ش
در خصوص دعوى آقاى محمد الهى به طرفيت آقاى حمزه هارون مشهدى به خواسته مطالبه 
ــماره 678733-90/12/25 عهده بانك  ــال وجه يك فقره چك به ش مبلغ 4/500/0000 ري
رفاه كارگران به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتويات و بقاى اصول مستندات در 
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد  يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و  اس
ــه حضور ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات  و اينكه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلس
مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه مستندا به مواد 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 4/500/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير 
در تاديه ازتاريخ سررسيد چك تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:23577 شعبه 32 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه: 628-94/8/11 مرجع رسيدگى: شعبه 39  9/166 شماره پرونده:94-557 ش
ــانى زينبيه – دارك – كوى طالب –  شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نش
پ22 خواندگان: 1- ميثم فاتحى 2- ساالر مختارى هر دو به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه حواله با عنايت به محتويات و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى  ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به ش
ــورا: در خصوص دعوى اصغر تركى به طرفيت 1- ميثم فاتحى 2- ساالر مختارى به  قاضى ش
خواسته مطالبه مبلغ 1/300/000 ريال وجه حواله شماره 937772 مورخ 87/5/17 صندوق 
ــان وليعصر به انضمام  ــنه حضرت مهدى صاحب العصر(عج) عهده خياب پس انداز قرض الحس
مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات دريد خواهان و گواهى عدم پرداخت 
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و  ــتغال ذمه خوانده و اس صادره كه ظهور در اش
ــته از هرگونه تعرض و تكذيب  ــيدگى و مصون ماندن خواس عدم حضور خوانده در جلسه رس
شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال بابت اصل خواسته و چهارصد و ده هزار ريال بابت 
ــارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/6/23 لغايت  هزينه دادرسى و همچنين خس
تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
ــت روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز  و ظرف بيس
پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد.م الف:23574 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ 

9/183 شماره درخواست:9410460359400044 شماره پرونده:9409980359400814 
ــجاد ميريان به اتهام خيانت در امانت  ــعبه:940872 آگهى ابالغ به آقاى س شماره بايگانى ش
نسبت به يك دستگاه خودروى نيسان مورانو حسب شكايت محمدصادق زهريان از طرف اين 
دادسرا در پرونده كالسه 940872ب15 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به وى به واسطه 
نامعلوم بودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين 
ــى كيفرى مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 15  دادرس
ــخگويى به اتهام خويش حاضر گردد  بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاس
ــر آگهى هزينه توسط دادگسترى كل استان  در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ نش
ــراى عمومى و انقالب  ــى دادس ــعبه 15 بازپرس اصفهان پرداخت مى گردد.م الف:24745 ش

شهرستان اصفهان

 

ــاخت كيت هايى شدند كه مى  ــركت دانش بنيان موفق به س محققان كشور در يك ش
تواند با خلوص باال و در مدت زمان خيلى كم DNA را استخراج كنند اين كيت ها عارى 
ــتند.عليرضا بابا زاده، يكى از محققان شركت دانش بنيان سازنده  از مواد شيميايى هس
ــتخراج (DNA  يا RNA  ) از خون، گياه و مواد غذايى گفت: جداسازى  كيت هاى اس
اسيدهاى نوكلئيك DNA يا RNA يك مرحله مهم قبل از انجام آزمون هاى مولوكولى، 
ــت.وى با بيان اينكه روش هاى مختلفى براى استخراج و  ــخيصى اس بيوشيميايى و تش
تخليص اسيد هاى نوكلئيك از بافت هاى گياهى، حيوانى و انسانى وجود دارد كه به صورت 
كيت هاى استخراج DNA به بازار عرضه مى شوند، افزود: در اين شركت موفق شديم با 
فناورى نانو، كيت هايى را توليد كنيم كه با اطمينان و بدون هيچ گونه تركيبات خطرناكى 

در اختيار آزمايشگاه هاى تحقيقاتى و پزشكى قرار بگيرد.بابازاده اظهار داشت: كيت هاى 
زيادى وارد ايران مى شوند كه در آنها مواد شيميايى خطرناكى وجود دارند ولى كيت هايى 
كه در اين شركت توليد مى شوند بدون مواد شيميايى خطرناك هستند.وى يادآور شد: 
معموال استخراج DNA با كيت هاى وارداتى، به 4 ساعت زمان نياز دارند ولى با اين كيت 
هاى توليدى در اين شركت مى توان در عرض نيم ساعت DNA  را با خلوص باال به دست
 آورد.بابازاده با تاكيد بر اينكه نمونه هاى داخلى كيت هاى تشخيصى با تجهيزات برابر با

ــه اى بالغ  بر400  ــه تنهايى هزين ــزود: كيت هاى وارداتى ب ــت، اف  200 هزار تومان اس
ــود. ــا اين كيت ها ارائه نمى ش ــت كه تجهيزاتى ب ــد و اين در حالى اس هزار تومان دارن

ــانتريفيوژ، خلوص باالى   ــه س ــت: عدم نياز ب ــاى اين طرح گف ــاره به مزيت ه وى با اش
ــه تركيبات  ــدم نياز ب ــتخراج  به دليل ع ــودن روش اس ــن ب ــتخراجى، ايم DNA اس
ــا در كليه  ــد.وى افزود: اين كيت ه ــمار مى رون ــيميايى از مزاياى اين كيت ها به ش ش
ــكى، بيوتكنولوژى، كشاورزى،زيست شناسى،  محيط  مراكز پژوهى علوم زيستى (پزش
ــتفاده ــگاهى قابل كاربرد و اس ــگاه ها و مراكز دانش ــت، صنايع غذايى و ...) پژوهش زيس

 هستند.

توسط محققان كشور صورت گرفت؛
استخراج دى ان اى ظرف نيم ساعت

با كيت نانويى

جمالت چاپ شده اى كه تنها در آب 
خوانده مى شوند
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اخبار كوتاه

ــرايط  ــان گفت: در ش ــتان دهاق ــر شهرس ــت هالل احم رييس جمعي
ــرواز اضطرارى  ــگاه پ ــانى نياز به جاي ــراى امداد رس ــران ، دهاقان ب بح
دارد. سيد مرتضى عمادى با بيان اين مطلب اظهار داشت: زيرساخت هاى 
امداد و نجات شهرستان دهاقان بايد فراهم شود تا امكان امداد رسانى در 
شرايط بحران ميسر شود.وى با اشاره به اينكه اردوگاه قدس از جايگاه هايى 
ــت: اين مكان در  ــت كه براى اين كار اختصاص داده شده، اظهار داش اس

شرايط هاى مختلف بحران مساعد نيست و بايد چاره اى ديگر انديشيد.
رييس جمعيت هالل احمر شهرستان دهاقان تصريح كرد: دهاقان نياز به 
اردوگاه اضطرارى اسكان مى باشد كه در اين زمينه مطالعاتى صورت گرفته 

و نقاط امن شناسايى شده است كه منتظر اقدامات مسووالن مى باشيم.
ــرايط اوليه بحران مى تواند از  عمادى خاطرنشان كرد: امداد هوايى در ش
ــترى جلوگيرى كند كه براى اين كار نياز به زمين براى  آسيب هاى بيش
آشيانه پرواز هستيم.فرماندار شهرستان دهاقان در گفتگويى اذعان داشت: 
زمينى در منطقه گردشگرى اردسته براى آشيانه پرواز دهاقان اختصاص 

يافت كه خبرهاى تكميلى در اين رابطه اعالم خواهد شد.

ــش از 100  ــرون گفت: بي ــران و ك ــت و درمان تي ــبكه بهداش مدير ش
ــتان توقيف  ــد در شهرس ــته و فاس ــى تاريخ گذش ــواد غذاي كيلوگرم م
ــط  ــى به عمل آمده توس ــى اظهار كرد: طى بازرس ــيد اويس شد.جمش
ــد توقيف  ــتاى مير آباد مواد غذايى فاس ــت در روس بهورزان خانه بهداش
ــش از 100  ــواد غذايى، بي ــز تهيه و توزيع م ــد.وى افزود: در اين مرك ش
ــف و معدوم  ــع آورى، توقي ــته جم ــى تاريخ گذش ــواد غذاي كيلوگرم م
ــت و درمان تيران و كرون اضافه كرد: شهروندان  شد.مدير شبكه بهداش
ــى دقت كنند و  ــاء مواد غذاي ــه تاريخ توليد و انقض قبل از خريد حتما ب
ــد و در  ــوددارى كنن ــه اى خ ــه صورت فل ــواد غذايى ب ــدارى م از خري
ــانى  ــامانه 1490 تماس گرفته و اظالع رس ــاهده تخلف با س صورت مش

كنند.

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست نطنز گفت: سرشمارى زمستانه پستانداران 
ــد. مهدى صادقى اظهار كرد:  شاخص منطقه حفاظت شده كركس نطنز انجام ش
ــده كركس نطنز  ــاخص منطقه حفاظت  ش ــتانه پستانداران ش سرشمارى زمس
به منظور دستيابى به حداقل جمعيت موجود علفخواران انجام گرفت.وى افزود: اين 
سرشمارى با مشاركت بيش از 40 نفر ازجمله معاون محترم نظارت و پايش اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان، كارشناسان اداره كل، مأموران يگان حفاظت 
محيط زيست استان، سازمان هاى مردم نهاد زيست محيطى استان، كوهنوردان و 
عالقه مندان زيست محيطى و معتمدين محلى به مدت يك روز انجام شد.  سرپرست 
اداره حفاظت محيط زيست نطنز تصريح كرد: در اين سرشمارى در قالب 14 گروه 
ــتقيم با ثبت مشاهده گونه هاى  و 14 مسير پيمايش خطى به روش مشاهده مس
شاخص منطقه (كل، بز، قوچ و ميش) صورت گرفت.وى بيان كرد: در اين سرشمارى 
شاخص تركيب جنسى و سنى هر يك از گونه ها و آگاهى از وضعيت زيستگاه ها، 

كمبود نارسايى ها و عوامل تهديدكننده حيات وحش در دستور كار قرار گرفت.  
صادقى بابيان اينكه اين سرشمارى در دو نوبت تابستانه و زمستانه انجام مى شود، 
ــى معاونت  ــمارى با هماهنگ ــن برنامه ريزى ها براى سرش ــان كرد: اي خاطر نش
محيط زيست طبيعى سازمان حفاظت محيط زيست صورت مى گيرد كه درنهايت 
گزارش هاى اين اقدام ها به اين معاونت ها ارسال مى شود و جمع بندى و نتايج آن در 

سال 95 گزارش داده خواهد شد.

ــاورزى نطنز گفت: از 190 هكتار مزرعه زعفران در اين شهرستان  مدير جهاد كش
يك هزار و 200 كيلوگرم زعفران خشك برداشت شد.عبدالرضا مهدى بادى اظهار كرد: 
زعفران محصولى استراتژيك و حياتى و داراى مزاياى مهم و مثبت از جمله اقتصادى 
ــمار مى رود.وى افزود: اين گياه ارزشمند در دو اقليم كوهستانى و  براى كشور به ش
كويرى كشت مى شود و با توجه به اينكه به كم آبى عادت دارد و به خشكسالى مقاوم 
ــان جهاد كشاورزى اين  ــت ارزش صادرات دارد، همواره مورد توصيه كارشناس اس
ــاورزى نطنز تصريح كرد: برداشت زعفران در  شهرستان بوده است.مدير جهاد كش
منطقه نطنز به پايان رسيده است، ولى اين برداشت در منطقه كويرى بادرود تا پايان 
ماه ادامه خواهد داشت و پيش بينى مى شود از 190 هكتار مزرعه زعفران يك هزار و 
200 كيلوگرم زعفران خشك برداشت شود.وى اضافه كرد: در ايام برداشت زعفران 
ــد و اين افراد در برداشت و  براى حدود دو هزار نفر به مدت 15 روز اشتغال ايجاد ش
ــغول به فعاليت بودند.مهدى بادى همچنين از بازديد  پاك كردن اين محصول مش
ــتاندارد، پژوهشكده گياهان  اكيپ كارشناسى متشكل از كارشناسان موسسه اس
دارويى دانشگاه شهيد بهشتى تهران و گروه باغبانى وزارت جهاد كشاورزى به همراه 
كارشناسان مديريت جهاد كشاورزى شهرستان نطنز و مركز طرق رود از مزارع زعفران 
شهر طرق رود به  منظور نمونه گيرى براى اجراى طرح پژوهشى اصالت زعفران ايران 
ــان يك هزار و 500 عدد گل را به همراه  خبر داد.وى افزود: در اين بازديد كارشناس
يكصد بنه (پياز زعفران) براى انجام آزمايش هاى الزم به منظور اجراى طرح پژوهشى 
خود براى مطالعه در آزمايشگاه و مزارع الگويى برداشت كردند. مدير جهاد كشاورزى 
نطنز خاطر نشان كرد: در همين راستا مقرر شد در مزرعه نمايشى پژوهشكده گياهان 
دارويى ايران، زعفران طرق رود به  عنوان رقم بومى منطقه نگهدارى شود و در پايان 
از نتيجه پژوهش و تحقيق يك نسخه تحويل مديريت جهاد كشاورزى شهرستان 

نطنز شود.

رييس جمعيت هالل احمر شهرستان دهاقان:

دهاقان نيازمند جايگاه پرواز اضطرارى 
است

توقيف مواد غذايى فاسد در تيران و كرون

سرپرست اداره حفاظت محيط زيست نطنز خبر داد

سرشمارى زمستانه پستانداران شاخص 
منطقه حفاظت شده كركس

مدير جهاد كشاورزى نطنز خبر داد

برداشت 1200 كيلوگرم زعفران خشك از 
مزارع شهرستان نطنز

دبير ستاد اقامه نماز استان گفت: روحانيت پيشگام مبارزه 
با استعمار و استكبار بوده است و از اين جهت همواره مورد 

هجوم بيگانگان قرار گرفته است.
عباس جديدى در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان شهرضا 
ــاره به بخش هايى از تاريخ معاصر كشورمان عنوان  با اش
ــار و كريم خان زند، دو پادشاه ايرانى  داشت: نادرشاه افش
بودند كه اجازه ورود استعمار به خاك كشور را ندادند اما 
آغاز حكومت قاجاريه به منزله تالش استعمار براى تسلط 
بر منابع و بخش هايى از خاك كشورمان بود كه در برخى 

زمينه ها هم موفقيت هايى به دست آورد.
ــه  وى در ادامه تصريح كرد: در طول تاريخ معاصر ايران س
انقالب تحت عناوين انقالب مشروطه، انقالب نفت و انقالب 
اسالمى به وقوع پيوست كه روحانيان نقش هاى كليدى 

آن را ايفا كرده اند.
ــتان تصريح كرد: در تمام وقايع  ــتاد اقامه نماز اس دبير س
مهم تاريخى دوران معاصر كشورمان خدمات روحانيت به 
وضوع قابل مشاهده است و از اين جهت همواره مورد بغض 

و كينه دشمنان بوده است.
ــد آبادى را الگوى مبارزه  جديدى، سيد جمال الدين اس
آشكار جهان اسالم بر عليه استعمار برشمرد و تاكيد كرد: 
حضور وى در تمام ممالك اسالمى باعث شد تا علم طغيان 

بر عليه استكبار و استعمار افراشته شود.
وى از آيت اهللا كاشانى به عنوان مبارزى آگاه و متدين نام 
برد و تصريح كرد: ايشان محوريت مبارزات ضد استعمارى 
ــده دارد بود و ــت نفت را عه ــى كردن صنع در جريان مل
 هيچ گاه از مواضع ملت در برابر بيگانه عقب نشينى نكرد.

ــاره به واقعه تاريخى  ــتان با اش ــتاد اقامه نماز اس دبير س
ــوى ميرزاى  ــون و تنباكو از س ــان تحريم توت صدور فرم
شيرازى عنوان داشت: اين عالم بزرگ بدون آنكه ارتش و 
سالحى در دست داشته باشد، كارى كرد كه حتى در كاخ

ــاه نيز قليان ها شكسته شد و مردم مصرف   ناصر الدين ش
توتون را تحريم كردند.

جديدى وقوع انقالب اسالمى را به منزله نقطه عطفى در 
ــمرد و تصريح كرد: قبل از انقالب، شيعه  تاريخ اسالم برش
به عنوان گروه كوچكى در اقليت به سر مى برد و سخن و 

نام و نشانى از آن نبود.
وى تأكيد كرد: انقالب اسالمى نام و ياد شيعه را در جهان 
ــد و بالندگى ديگر كشورهاى جهان  احيا كرد و زمينه رش

اسالم را نيز فراهم كرد.
ــتان اصفهان در بخش ديگرى از  دبير ستاد اقامه نماز اس
سخنان خود، شهرستان شهرضا را از جمله شهرستان هاى 
پيشرو در عرصه ترويج فرهنگ نماز برشمرد و تصريح كرد: 
در بين 24 دبير ستاد اقامه نماز استان اصفهان، دبير ستاد 

در شهرضا عملكر بهترى داشته است.
ــفه و فقهاى بزرگ  ــهر علما، فالس جديدى، شهرضا را ش
ــتان نبايد سخن از كمبود  برشمرد و افزود: در اين شهرس

روحانى و امام جماعت مدارس بشود زيرا شهرضا همواره 
صادر كننده عالمان دينى به مناطق ديگر بوده است.

وى با اشاره به وجود 5 هزار واحد آموزشى در سطح استان 
گفت: تنها در 2 هزار واحد آموزشى، نماز جماعت با حضور 
ــود و در مابقى مدارس اقامه  امامان جماعت برگزار مى ش

نماز جماعت با تدبير مسووالن مدارس برگزار مى شود.
روزانه 80 نماز جماعت در مدارس شهرضا برگزار مى شود

ــين جعفرى ، دبير ستاد اقامه  حجت االسالم محمد حس
ــم با تأكيد بر لزوم جمايت  ــهرضا نيز در اين مراس نماز ش
ــاعه فرهنگ نماز گفت: كمبود  از اين ستاد در ترويج و اش
بودجه و اعتبارات دولتى در اين خصوص نبايد مانع اجراى 

برخى سياست هاى ستاد شود.
ــرى مبنى بر  ــزوم اتخاذ تدابي ــا تأكيد بر ل وى در ادامه ب
ــدارس عنوان  ــان جماعت م ــدم امام ــق الق پرداخت ح
ــت: در صورتى كه منابع مالى براى اين منظور لحاظ  داش
ــود، روند ــاز واگذار ش ــتادهاى اقامه نم ــار س و در اختي

 خدمت رسانى در اين زمنه بهبود مى يابد.
ــهرضا در بخش ديگرى از سخنان  دبير ستاد اقامه نماز ش
ــاز جماعت در  ــزارى روزانه 80 نم ــاره به برگ خود، با اش
مدارس اين شهرستان اظهار داشت: ترويج فرهنگ نماز 
ــش آموزان باعث نهادينه  و اقامه نماز جماعت در بين دان
ــل هاى آينده به  شدن آن در جامعه و گرايش بيشتر نس

آن خواهد شد.
ــت  ــزارى 280 نشس ــر از برگ ــن خب ــرى همچني جعف
ــگاه هاى  ــائل نماز در آموزش دانش آموزى پيرامون مس
شهرضا داد و افزود: برگزارى بيش از 55 نشست خانواده 

مطهر ويژه خانواده ها در مدارس سطح شهرستان از جمله 
ديگر اقدامات در راستاى ترويج فرهنگ نماز بوده است.

ــاله عمليه  ــش از 1500 رس ــع بي ــه توزي ــاره ب وى با اش
ــگاه ها و مراكز آموزشى شهرستان  مراجع تقليد در دانش
ــهرضا گفت: ترويج فرهنگ ديندارى و دين باورى در  ش
ــتقيمى بر ديگر  ــى تأثير مس محيط هاى علمى و اموزش

اقشار اجتماع دارد.
همايش ويژه نماز در شهرضا برگزار مى شود

ــن گالبى ، فرماندار  ــخنان در حالى است كه محس اين س
شهرضا نيز در اين جلسه با بيان اينكه اشاعه فرهنگ اقامه 
نماز يك ضرورت بسيار مهم است، گفت: همه مسووالن با 
استفاده از توان و ظرفيتى كه در اختيار دارند براى ترويج 
فرهنگ نماز به  ويژه نماز جماعت در محيط هاى ادارى و 

سطح جامعه تالش كنند.
ــش نماز در  ــده اى نزدكى هماي ــرد: در آين وى عنوان ك
شهرستان برگزار مى شود كه در آن از علما، امامان جماعت 

و نمازگزاران نمونه در شهرستان تجليل به عمل مى آيد.
فرماندار شهرضا در ادامه با تأكيد بر برگزارى نماز جماعت 
ــرد: چندين  ــهرضا، اظهار ك ــاى صنعتى ش در كارخانه ه
شهرك صنعتى در سطح شهرستان وجود دارد و بايد نماز 

جماعت در آنها برگزار شود.
گالبى همچنين با تأكيد بر برگزارى نماز جماعت در مراكز 
علمى و دانشگاه هاى شهرستان، گفت: در بازديدى كه از 
ساختمان جديدالتأسيس آموزشكده خوارزمى شد ساخت 

مسجد را اولويت نخست توسط خيران قرار داديم.
وى اظهار كرد: در شهرستان شهرضا چندين حوزه علميه 

ــل 500 طلبه وجود دارد كه  خواهران و برادران با تحصي
ــاعه فرهنگ نماز  ــى براى ترويج و اش ظرفيت قابل توجه

محسوب مى شود.
ــى  ــتان را ملزم به بررس ــهرضا ادارت شهرس فرماندار ش
ــت: اقامه نماز  ــاى ادارات كرد و گف ــت نمازخانه ه وضعي
ــؤوالن  ــت و مس جماعت از جمله اركان اصلى دينى ماس
ــه اجراى آن  ــران خود را ملزم ب اجرايى بايد بيش از ديگ

بدانند.
ــت  ــت نظافت و بهداش ــتمر بر وضعي گالبى نظارت مس
نمازخانه هاى ادارات را از جمله وظايف مديران هر دستگاه 
ــت و تأكيد كرد: در نظام اسالمى، اقامه نماز  اجرايى دانس
ــعائر دينى و انقالبى بوده و از  در ادارات به منزله حفظ ش

ضرورى ترين امور محسوب مى شود.
آموزش مباحث ويژه مهدويت در مدارس شهرضا

ــالم يعقوبى، امام جمعه شهرضا نيز در جلسه  حجت االس
ــور طالب  ــتان گفت: حض ــاز اين شهرس ــتاد اقامه نم س
فرهيخته و با سواد در مدارس علميه شهرضا يكى از مزاياى 
ــود و الزم  ــوب مى ش ــتان محس علمى و فرهنگى شهرس
ــت از اين ظرفيت و امكان ايجاد شده نهايت استفاده و  اس

بهره بردارى بشود.
ــابقه يكى  ــدارس علميه توانمند و با س وى تأكيد كرد: م
ــتان  از فرصت هاى دينى و علمى و قابل توجه در شهرس
ــت كه با تربيت هزاران طلبه و روحانى نقش  ــهرضا اس ش

مؤثرى در ترويج مبانى دينى داشته است.
ــاره به همكارى اداره  ــهرضا با اش نمينده ولى فقيه در ش
آموزش و پرورش و مدارس علميه شهرستان عنوان كرد: 
ــتان نماز جماعت برگزار  در تمامى مدارس سطح شهرس
مى شود و از اين نظر شهرستان شهرضا در جايگاه مطلوبى 

قرار دارد.
حجت االسالم يعقوبى همچنين ترويج مباحث مهدويت 
ــتان  ــى اين شهرس را از جمله مزاياى محيط هاى آموزش
برشمرد و افزود: آموزش مباحث مهدويت در سطح مدارس 
ــان زن و مرد در  ــهرضا هر هفته با حضور طالب و مربي ش

سطح مدارس انجام مى شود.
وى تأكيد كرد: همه مدارس علميه نيز بايد از فرصت ايجاد 
شده استفاده كرده و در صورتى كه از سوى نهادهاى دولتى 
ــى و مبلغ دريافت  ــراى اعزام روحان يا مدارس تقاضايى ب

كردند، بالفاصله نسبت به اعزام، اقدام كنند.
امام جمعه شهرضا در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به نزديك شدن اربعين حسنى عنوان كرد: امام حسين(ع) 
با اهداء جان خود و ياران با وفايش، بقاى اسالم را ضمانت 

كرده و سبب ماندگارى آن شده است.
ــل مردم يكى از  ــالم يعقوبى تصريح كرد: جه حجت االس
بزرگ ترين آسيب هاى دين است براى رفع آن در صورت 
نياز بايد خون هاى پاكى نظير خون اباعبداهللا الحسين(ع) 

اهداء شود.

دبير ستاد اقامه نماز استان اصفهان:

روحانيت پيشگام مبارزه با استعمار بوده است

مسؤول كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين، از برگزارى سوگواره 
اربعين حسينى با عنوان سوگواره «عبرات» در آران وبيدگل خبر داد.

حجت االسالم حميد احمدى گفت: به مناسبت فرارسيدن اربعين حسينى، 
سوگواره فرهنگى هنرى «عبرات» ويژه اين ايام برگزار مى شود.

ــقانه عزاداران حسينى در  ــوگواره را ثبت لحظات عاش وى هدف از اين س
ــوگوارى اربعين  ــنت هاى اصيل س اربعين، توليد محتوا و حفظ و ترويج س
ــركت كنندگان در پياده  ــزود: كليه عالقه مندان به ويژه ش عنوان كرد و اف
ــز خود را  ــد لحظه هاى خاطره انگي ــينى مى توانن روى بزرگ اربعين حس
ــركت كنند.دبير سوگواره  ــانده و در بخش هاى اين مسابقه ش به ثبت رس
ــُل الَْعْبَرِة َال  ــه از جمله «أَنَا َقِتي ــوگواره نيز برگرفت عبرات افزود: نام اين س
ــتم، مؤمنى مرا ياد  ــته شده  اشك هس ــتعبر؛ من كش يَْذُكُرنِى ُمْؤِمٌن إال اس
نمى كند مگر اينكه اشك بر چشمانش جارى مى شود»، تعبيرى است كه از

 امام حسين(ع) در مورد خودشان روايت شده است.حجت االسالم احمدى 
ــوگواره در 5 بخش برگزار خواهد شد تصريح كرد:  ــاره به اينكه اين س با اش
عكس، مستند و فيلم كوتاه، نماهنگ، دل نوشته و سفرنامه،شعر و قطعات 
ــؤول كميته فرهنگى و  ــوگواره است.مس ادبى از جمله بخش هاى اين س
آموزشى ستاد مركزى اربعين افزود: در بخش عكس، هر هنرمند مى تواند 

حداكثر 10 قطعه عكس را با حجم 4 مگابايت و در فرمت jpeg  به صورت 
ــال كنند.حجت االسالم  ــفيد به دبيرخانه سوگواره ارس رنگى يا سياه و س
ــاره به اينكه عكس ها نبايد داراى لوگو، نوشته يا تاريخ باشد،  احمدى با اش
خاطر نشان كرد: آثار در اين بخش مى توانند با نرم افزارهاى تلفن همراه تا 
ــنديت عكس مخدوش نشود.وى توليد مستند  جايى ويرايش شوند كه س
ــاره به اينكه ــوگواره خواند و با اش ــش هاى س ــاه را از ديگر بخ و فيلم كوت

 فيلم ها بايستى حداكثر 3 تا 7 دقيق باشد، خاطر نشان كرد: بر اساس آيين 
ــده و استفاده از  ــوگواره،آثار مى توانند به دلخواه ميكس و مونتاژ ش نامه س

موسيقى، طراحى و فضاسازى و ديگر ابزار در ساخت فيلم آزاد است.
ــگ از ديگر ــت: بخش نماهن ــه اظهار داش ــوگواره عبرات در ادام دبير س

ــركت در اين بخش  ــت كه عالقه مندان به ش  بخش هاى اين سوگواره اس
بايستى آثار خود را با رعايت استانداردهاى فنى و كيفيت نمايشى در قالب 
آثار 2 تا 4 دقيقه اى به دبيرخانه سوگواره ارسال كنند.حجت االسالم احمدى، 
ــفر نامه را از ديگر بخش هاى سوگواره دانست و خاطر نشان  دل نوشته و س
كرد: هر شخص مى تواند در اين بخش حداكثر 3 اثر را  كه قبالمنتشر نشده 
يا براى چاپ به جايى ارسال نشده باشد براى شركت در اين سوگواره ارسال 
كند.وى افزود: بر اساس مقررات اين بخش، دل نوشه بايد به صورت تايپ شده 

با فرمت word و حداقل 50 كلمه و حداكثر 100 كلمه و سفرنامه حداقل 
ــان كرد: نثر و شيوايى  ــد.اين مسؤول خاطر نش 5 و حداكثر 10 صفحه باش
نگارش از جمله معيارهاى مهم داورى در اين بخش خواهد بود و آثارى كه با 
ذكر منبع و سند حديث، زيبا نويسى و طراحى ارائه شوند، از امتياز ويژه اى 

برخوردار خواهند شد.
ــالم احمدى افزود: در اين بخش، آثار با گويش محلى با رعايت  حجت االس
قوام ادبى اثر، به صورت جداگانه داورى و بررسى خواهد شد. مسؤول كميته 
فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين، شعر و قطعات ادبى را از ديگر بخش 
ــوگواره عنوان كرد و افزود: هر داوطلب مى تواند در اين بخش،  هاى اين س
ــابقه در قالب يك لوح فشرده با فونت  حداكثر 3 اثر را جهت شركت در مس

نازنين سايز 14 ارائه نمايد.
ــا گويش  ــار ب ــم، آث ــش ه ــن بخ ــزود: در اي ــدى اف ــالم احم حجت االس
ــرار خواهد گرفت. ــژه ق ــى وي ــوام ادبى اثر، مورد بررس محلى با رعايت ق

ــق  ــاه مطاب ــار را 21 آذرم ــال آث ــت ارس ــرات، مهل ــوگواره عب ــر س دبي
ــود را در  ــى توانند آثار خ ــزود: داوطلبان م ــرد و اف ــان صفر عنوان ك با پاي
ــوگواره  ــى س ــاى اينترنت ــوگواره در تارنم ــن س ــاى اي ــش ه ــب بخ قال
ــه  ــا ب ــت و ي http://abarat.alarbaeen.ir ثب ــانى  ــه نش ب
ــدانـ   ــيد خن ــرانـ  س ــوگواره، ته ــه س ــتى دبيرخان ــانى پس نش
ــالك 9ـ  دبيرخانه  ــطامىـ  پ ــه بس ــدانـ  كوچ ــيد خن ــل س ــل از پ قب
ــال ــور ارس ــزى اربعين كش ــتاد مرك ــى س ــى و آموزش ــه فرهنگ كميت

 كنند.

بازيافت زباله به عنوان يك دغدغه اساسـى در حوزه سالمت 
شهروندان مطرح است

زاينده رود: احداث كارخانه پردازش  و  زاينده 
ــاى رود ــى از گام ه ــه يك ــت زبال بازياف

ــهرداري  موثردرايجاد درآمد پايدار ش
است. اين مطلب رارحيم جافري شهردارشهرضادرديداربا 
ــتاندارى اصفهان در امور بازيافت و شهردار  كارشناس اس
مباركه بيان داشت وگفت: تفكيك زباله از مبدا به عنوان 
ــت به  ــدت  و احداث كارخانه كود كمپوس برنامه كوتاه م
ــهرداري اين شهرستان  عنوان برنامه ميان مدت  براى ش
ــه به اينكه  ــزود: با توج ــد. وي درادامه اف مطرح مي باش
شهردارى و شوراى اسالمى شهر شهرضا به پروژه احداث 
كارخانه كود كمپوست اعتقاد راسخ دارد مطمئنا به طور 
ــد و بر همين اساس آمادگى  جدى وارد عمل خواهيم ش
خود را اعالم مى داريم.مهندس جافري موضوع بازيافت 
ــى در  ــال حاضر به عنوان يك دغدغه اساس زباله را در ح
حوزه سالمت شهروندان  دانست وافزود: شهرضا يكى از 
شهرهاى مساعدى است كه پتانسيل بااليى در توسعه و 
ــرفت دارد و با توجه به فرهنگ غنى شهروندان اين  پيش
ــانى و فرهنگسازى در اين  شهر، ورود به عرصه اطالع رس
خصوص را موفق و دست مشاركت شهردارى هاى مباركه 

ــارد.دراين  و دهاقان را در اين خصوص به گرمى مى فش
ــتاندارى اصفهان در  ديدار مهندس لطفى كارشناس اس
امور بازيافت عزم جدى شهردارى هاى مباركه ، شهرضا و 
دهاقان به عنوان سه شهردارى همجوار در احداث كارخانه 
كود كمپوست را  نويد بخش موفقيت اين طرح ذكرنمود و 
ــهردار به اين پروژه را تسريع بخش امور  ورود شخص ش
ــور و استاندارى نيز ــت و افزود:  وزارت كش مربوطه دانس
 به لحاظ مساعدت و تامين اعتبارات مربوطه قول مساعد 

مى دهد.
ــا براى  ــادرودى ه ــت كه تعدادى از ب ــالى اس چند س
ــينى (ع) در ايام  ــانى به زائران كربالى حس خدمت رس
اربعين به كربال اعزام مى شوند و در موكب شهربانو واقع 
در پشت تل زينبيه به زائران حضرت اباعبداله و حضرت 

ابوالفضل (عليهماالسالم) خدمات مى دهند.
يكى از نانواهاى بادرودى كه هرساله در اين ايام ماشين 
ــه زائران به كربال  ــراى ارائه خدمت ب پخت نان خود را ب
مى برد در اين باره به خبرنگار ما گفت: هرساله و به عشق 
امام حسين (ع) و زائران اربعين و با كمك دو خير كرمانى 
ــهربانو در كربال اقدام به پخت نان صلواتى در موكب ش

 مى كنيم.
ــه همراه  ــال هم ب ــژاد افزود: امس ــلمان ن رمضانعلى س

ــال اعزام  ــادرود به كرب ــينى در ب ــقان حس 6 نفر از عاش
ــروع خواهيم ــان صلواتى را ش ــويم و كار پخت ن مى ش

 كرد.
ــران در موكب  ــات به زائ ــه ارائه خدم ــا بيان اينك وى ب
شهربانو تا 6 روز بعد از اربعين ادامه خواهد داشت گفت: 
در اين موكب كه 280 نفر مشغول ارائه خدمات صلواتى 
هستند روزانه 2 تن برنج پخت مى شود و در قالب غذاى 
تمام ايرانى به زائران اربعين ارائه مى گردد.سلمان نژاد 
اضافه كرد: روزانه بالغ بر 2 تن آرد براى پخت نان مصرف 
خواهيم كرد و به كمك خيرين كرمانى هر روز اين مقدار 
ــت ما  از آرد بدون كوچك ترين وقفه اى از ايران به دس

مى رسد.

اخبار كوتاه
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مسؤول كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين خبر داد:
برگزارى سوگواره ملى عبرات ويژه اربعين حسينى

  اعـزام كـاروان نانوايـى 
صـلواتـى

 از بادرود  به كـربـال 
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زبان خوراکی ها

خبر

مطالعه انجام ش��ده توس��ط چند محقق از دانش��گاه تگزاس، ب��ا برخی از 
باور های مردم در تناقض است: الزم نیست برای اس��تراحت تا بعد از ظهر 
 صبر کرد. با انجام یک اس��تراحت صبحگاهی، بهره وری بیشتری خواهیم 

داشت. 
وقفه اس��تراحتی، ب��رای قهوه خ��وردن، برای س��رو ناه��ار و. . . این قبیل 
لحظاتی ک��ه در ط��ول روز ب��ه اس��تراحت می پردازیم، اج��ازه می دهند 
 اندک��ی از وظایف م��ان دور ش��ویم و س��پس آنه��ا را بهتر از قبل ش��روع 

کنیم.
اما از اینکه این زمان های اس��تراحت چه هنگامی یا در چه مکانی صورت 
گیرند تا بیش��ترین بهره وری را داش��ته باش��یم، حرفی به می��ان نیامده 
است.»امیلی هانتر« و »سیندی وو«، دو محقق از دانشگاه بیلور )تگزاس(، 
به بررسی آداب و عادات 95 کارمند مختلف در مدت زمانی یک هفته کاری 

پرداختند.
 از کارمندان داوطلب خواس��ته ش��ده بود ک��ه به یک پرسش��نامه راجع 
 به 959 وقف��ه زمانی ک��ه در کل دوره مش��اهدات صورت گرفته، پاس��خ

 دهند.
و اما موضوعی که سبب تغییر باور های عموم شد: نیاز نیست تا بعد ازظهر 
صبر کرد تا به استراحت پرداخت.زیرا در آن هنگام از روز، ذخایر انرژی مان 
به میزانی تحت تأثیر قرار گرفته اند که بتوانند دوباره ساخته شوند و برای 

پایان بردن روز کافی باشند. 
کارمندان با اختصاص دادن چند دقیقه استراحت در اوایل صبح، توانستند 
به نکات مفیدی دست پیدا کنند: آنها احساس کردند که تمرکز و انگیزه شان 

را برای باقی ساعات روز تجدید کرده اند.
 به�ره ب�ردن از وقفه های اس�تراحت ب�رای انجام کاری ک�ه از آن 

لذت می بریم
نکته مهم دیگ��ر: قدم زدن در ه��وای آزاد، کارآمد ترین روش نیس��ت. در 
حقیقت، تنها کافی است که ش��ما زمان تان را برای کاری که دوست دارید 
اختصاص دهید.ای��ن کار می تواند به اش��کال مختلفی در قال��ب تبادل با 
همکاران صورت گیرد، مانند سرو یک فنجان قهوه یا تماس تلفنی با آنها. 
همچنین می تواند به فعالیت های مرتبط با کار مربوط باش��د، مانند چک 

کردن ایمیل های کاری یا منظم کردن میز کار.
باوجود اینکه این مطالعه، به استراحت پرداختن و چگونه سرگرم شدن را 
مشخص کرده، تا به حال نتوانسته طول مدت ایده آل را تعیین کند. مزایای 
یک استراحت طوالنی غیر قابل انکار است.بیشترین تأثیر را کارمندانی حس 
کردند که وقفه های کوتاه استراحت شان را به دفعات بیشتری انجام دادند و 

اکنون، آن تأثیرات کدامند؟
عالوه بر به��ره وری بیش��تر و تمرکز مضاع��ف در حین انج��ام فعالیت ها، 
باعث می ش��ود از ابتال به برخی ناراحتی ها نیز اجتناب شود مانند سردرد، 
خس��تگی های چش��م و کمر درد؛ و احتمال فرسودگی ش��غلی را کاهش 
می دهد.از سوی دیگر، افرادی که این زمان های استراحت را لحاظ می کنند، 
در نهایت رضایت بیشتری از ش��غل خود دارند بنابراین حتما زمانی برای 

استراحت های کوچک تان در نظر بگیرید.

عضو کمیته علمی بیست و پنجمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران، 
گفت: مصرف خودس��رانه برخی داروها به خصوص قطره های چش��می 
حاوی کورتن، سبب بیماری آب س��یاه )گلوکوم( می شود که در صورت 
ادامه مصرف و مراجعه نکردن به موقع به چشم پزشک، منجر به نابینایی 

فرد خواهد شد
دکتر حیدر امینی در آستانه برپایی بیست و پنجمین کنگره انجمن چشم 
پزشکی ایران که 23 تا 26 آذر ماه امسال در مرکز همایش های رازی تهران 
برگزار می ش��ود با اعالم این مطلب افزود: با توجه به اینکه بر اساس یک 
بررسی انجام شده در کشور 80 درصد افرادی که به بیماری گلوکوم)آب 
سیاه( مبتال بودند از بیماری خود خبر نداشتند و طی غربالگری شناسایی 

شده اند، ضرورت بیماریابی این بیماران به شدت احساس می شود.
وی خاطرنشان کرد: در ایران حدود 800 هزار نفر به بیماری گلوکوم مبتال 
هستند و از این تعداد حدود 650 هزار نفر با وجود ابتال به بیماری آب سیاه 
از بیماری خود آگاهی ندارند.عضو کمیته علمی بیست و پنجمین کنگره 
انجمن چشم پزش��کی ایران، گفت: بیماری گلوکوم اغلب بر اثر باال بودن 
فشار داخل چشم ایجاد ش��ده، تخریب عصب بینایی را به دنبال دارد و از 
آنجا که فرآیند این تخریب، تدریجی صورت می گیرد در صورت مناسب 

نبودن درمان، سبب نابینایی فرد می شود.
وی با توجه به اینکه گلوکوم، عمده ترین علت نابینایی غیر قابل برگشت 
در جهان اس��ت، یادآور ش��د: از آنجا که احتمال ابتالی افرادی که پدر، 
مادر، خواهر و ب��رادر آنان دچار گلوکوم هس��تند به این بیم��اری 5 تا 6 
 برابر دیگران است، ضرورت دارد، این افراد مورد معاینات منظم چشمی 

قرار گیرند.
امینی با توجه به اینکه هر چه سن افراد باالتر می رود، احتمال ابتال به این 
بیماری نیز افزایش می یابد، گفت: هر چند هیچ گروه سنی حتی کودکان از 
ابتال به این بیماری مصون نیستند، اما ضروری است، افراد باالی 60 سال 

به طور ساالنه مورد معاینات چشمی منظم قرار گیرند.
بیست و پنجمین کنگره س��الیانه انجمن چشم پزش��کی ایران با حضور 
 18 س��خنران از اروپا و امریکا و با همکاری و هماهنگ��ی انجمن جهانی 
چشم پزشکی از تاریخ 23 تا 26 آذر ماه امسال در مرکز همایش های رازی 

تهران برگزار می شود.

بهترین زمان استراحت 
در محل کار

مصرف خودسرانه قطره های چشمی 
ممنوع

تئوری های فراوانی وجود دارد که چرا افراد الغر به صورت 
 طبیعی، چنین بدنی دارند. از ژنتیک تا زودتر س��یر شدن

 ) بعضی افراد س��ریع تر س��یر می ش��وند، و همین باعث 
می شود کمتر غذا بخورند ( و کلی نظریه دیگر.

  در ادام��ه توصیه ه��ا و اطالعات��ی را در اختیارت��ان قرار 
می دهم که بتوانید در مس��یر اضافه ک��ردن وزن از آنها 

استفاده کنید.
مشکالت کمبود وزن

تئوری های فراوانی وجود دارد که چرا افراد الغر به صورت 
 طبیعی، چنین بدنی دارند. از ژنتیک تا زودتر س��یر شدن 
 ) بعضی افراد س��ریعتر س��یر می ش��وند، و همین باعث 

می شود کمتر غذا بخورند ( و کلی نظریه دیگر.
ج��ا دارد بدانی��د، اگ��ر کس��ی کمب��ود وزن دارد ب��ه 
 ای��ن معنا نیس��ت که دچ��ار اخت��الالت تغذیه ایس��ت. 
اگر BMI ش��خصی کمتر از 18/5 باش��د، از کمبود وزن 

رنج می برد.
بیشتر سایت هایی که محاسبه ی BMI را ارائه می دهند 
در ادامه نکاتی برای کاهش وزن م��ی آورند و هیچ کدام 
تشخیص نمی دهند که شاید شخصی کمبود وزن داشته 
باش��د و به دنبال اضافه کردن وزن است. شاید دلیلش در 

اقلیت بودن افراد الغر است.
دلیل کمبود وزن هرچه باشد، مردم گاهی اهمیت اضافه 
کردن وزن برای سالمت چنین افرادی را نادیده می گیرند.

اینکه گفته می شود هیچ کس نمی تواند به صورت طبیعی 
الغر باشد کلیشه اس��ت و همین باعث تبعیض برای افراد 
الغر شده خطری که سالمت افراد الغر را تهدید می کنند 

به همان اندازه یک فرد چاق است.
دچار کمبود وزن ب��ودن با تاثیرات منفی روی س��المت 
همراه اس��ت، از جمله کمبود انرژی، کمبود مواد مغذی، 
 سیس��تم ایمنی ضعیف، پوکی اس��تخوان، و در خانم ها، 
از دس��ت دادن عملک��رد قاعدگ��ی، و مش��کالت دوران 
بارداری. برای شروع هرگونه برنامه غذایی یا ورزشی، بهتر 
است ابتدا با یک پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید.

 یک پزش��ک حتی می تواند کمک کند دیگر مش��کالت 
سالمتی که باعث کمبود وزن ش��ده شناسایی و معالجه 
ش��وند، از جمله مش��کالت تیروئیدی، انگل یا اختالالت 

تغذیه ای.
دفترچ�ه یادداش�ت غذایی برای خود داش�ته 

باشید
به مدت دو هفته آنچه می خوری��د و زمان خوردن تان را 
سازمان دهی کنید، تا بیش��تر با عادات غذایی خود آشنا 
ش��وید و بتوانید جاهایی را برای اضافه کردن کالری پیدا 

کنید.
 ) اگر در تالش هس��تید که عادات غذایی خ��ود را تغییر 
 دهید باید صبور باش��ید چ��ون این کار فرآیندی اس��ت 
زمان بر ( برای دریافت برنامه ای کامل و متعادل می توانید 

از برنام�ه به اندام استف���اده کنید.

فه  ضا ا
کنید

در ابت��دا س��عی 
کنی��د ب��ا روزی 200 

کالری اضافی کارتان را شروع 
کنید، باال یا پایین بودن این مقدار بسته 
به نتیجه ای دارد که می خواهید بگیرید.

 مقدار متابولیس��م پایه یا مقدار کالری که بدن تان روزانه 
 در حالت استراحت می س��وزاند را بدانید، این کار کمک 
می کن��د بتوانید مقدار کالری مود نظ��ر را طوری تنظیم 
کنید که منجر به اضافه کردن وزن شود. همین که به این 
رقم دس��ت پیدا کردید می توانید به مرور کالری مصرفی 
 خود را اضاف��ه کنید و ببینید که بدن ت��ان چگونه جواب 

می دهد.
روی کیفیت تمرکز کنید، نه مقدار

حتی زمانی که تالش دارید وزن اضاف��ه کنید، تمام روز 
همبرگر، چیپس و غذای س��رخ کرده خوردن برای بدن 
خوب نیس��ت. به جای این کار از تمام گ��روه های غذایی 

مواردی 
انتخ��اب 
کنی��د که 
از نظ��ر مواد 
مغ��ذی غن��ی 
هس��تند. انتخاب 
درس��ت ش��امل غالت 
کامل مانند پاستا سبوس دار، 
میوه و سبزیجات، آجیل، و پروتئین می شود.

 دفعات غذا خوردن را بیشتر کنید
هرگز وعده ای را ج��ا نیندازید! وقتی کال��ری وعده ها را 
باال می برید به سادگی احس��اس سیری می کنید، تغییر 
در مقدار غ��ذای دریافتی می تواند باعث بروز مش��کالت 
گوارشی و یا حتی آکنه ش��ود. با اضافه کردن وعده های 
غذایی کار دستگاه گوارش را ساده کنید، مثال می توانید 

6 تا 7 وعده در روز غذا مصرف کنید.
 هوشمندانه میان وعده انتخاب کنید

میان وعده کمک می کند در وع��ده های اصلی، خوردن 
زیاد اذیت تان نکند. موارد سرشار از کالری مانند آجیل، 
پنیر، میوه خشک، ماس��ت و میوه، و کراکر های سبوس 
 دار به همراه کره بادام زمینی و حموس اس��تفاده کنید. 

اگر مدتی از خانه دور می شوید میان وعده هایی را با خود 
به همراه ببرید که بشود استفاده کرد.

 قبل از رفتن به رختخواب غذا میل کنید
بسیاری از ترمیم ها و تجدید هایی که بدن برای خود انجام 
می دهد زمانی است که در خواب هستیم، پس خوردن غذا 
قبل از خوابیدن مواد مغذی مورد نیاز برای انجام کار را به 
بدن می رساند. میوه، س��بزیجات، گوشت بدون چربی یا 

پنیر گزینه های مناسبی هستند.
 بنوشید

به ج��ای نوش��ابه رژیم��ی و دیگر نوش��یدنی ه��ای کم 
 کالری، دیگر نوش��یدنی های پرکالری مانند اس��موتی و 
آب میوه های سالم را انتخاب کنید.این نوشیدنی ها را بین 
وعده های اصلی اس��تفاده کنید چون استفاده این موارد 
کنار وعده ی اصلی باعث می شود زود سیر شوید و مقدار 

زیادی کالری را از دست بدهید.
 روتین ورزشی خود را تنظیم کنید

به جای فعالیت هایی که ضربان قلب ت��ان را باال می برد 
روی تمرین��ات قدرتی تمرکز کنی��د. تمرینات قدرتی به 
رشد عضالنی و در نهایت اضافه شدن وزن کمک می کند. 
اما فراموش نکنید که باید پروتئین استفاده کنید )منابع 
پروتئین خوب عبارتند از، گوشت مرغ، تخم مرغ، لوبیاها، 
عدس و کره بادام زمینی ( این میان وعده پروتئینی را 45 
دقیقه بعد از ورزش استفاده کنید تا سریع ریکاوری شوید.

 اهداف قابل دسترس تعیین کنید
به خاطر داش��ته باش��ید که باید صبور بود، درست مانند 
کاهش وزن، اضافه کردن وزن نیز زم��ان بر خواهد بود و 
حتی شاید زمان بیش��تری از کاهش وزن بخواهد. اضافه 
کردن وزن شاید چند سال طول بکشد پس اگر می بینید 
که خیلی سریع وزن اضافه نمی کنید امیدتان را از دست 

ندهید.
متناسب با برنامه ای که در پیش گرفته اید برای خود هدف 
تعیین کنید و مواظب باش��ید اهداف غیر قابل دس��ترس 
نباشند چون از دس��ت دادن روحیه برابر است با شکست. 
وقتی بتوانید به اهداف برس��ید امیدتان ب��ه موفقیت نیز 
بیشتر خواهد ش��د و همان انگیزه اولیه برای اضافه کردن 

وزن و رسیدن به حالت طبیعی حفظ می شود.
 کمک بگیرید

داش��تن سیس��تم حمایتی قدرتمن��د در ط��ول فرآیند 
 اضافه کردن وزن بس��یار مهم اس��ت. این حمایت هم به

 رژیم گیرنده کمک می کند وزن مورد نیاز را اضافه کند و 
هم از نظر احساسی او را تامین می کند. یکی از راه هایی که 
به انگیزه کمک می کند این است که جلوی آینه بایستید 

و بدن جدیدی که خواهید داشت را به ذهن بیاورید.
خوب لباس بپوشید

داشتن احساس خوب درباره ظاهر خود را کنار نگذارید. با 
خود مهربان باشید و لباس هایی به تن کنید که احساس 

خوبی به شما می دهند، مهم نیست چه وزنی دارید.

بیشتر بدانیم

دریچه
تشخیص تعریق شبانه از اهمیت باالیی برخوردار است. چون این گونه 
تعریق ها می توانند نشانه هایی از بروز بیماری های خاص در بدن باشند.

دالیل اصلی تعریق شبانه
برخی از مردم در زمان خواب بدون اینکه لباس خواب ضخیمی پوشیده 
باش��ند و یا این که در محیط گرمی خوابیده باشند، به طور غیر طبیعی 
 عرق می کنند. ب��ه طوری که زمانی ک��ه از خوابی برم��ی خیزند، تمام 

بدن شان از عرق خیس شده است.
 دیدگاه پزشکان در مورد تعریق شبانه

از دیدگاه پزشکان تعریق جزئی در طی خواب شبانه امری اجتناب پذیر 
می باشد که بسیاری از مردم ممکن اس��ت آن را تجربه کرده باشند، اما 
تعریق های زیاد می توانند به عنوان نشانی از یک مشکل یا بیماری حاد 

در بدن باشند.
چه بیماری هایی باعث تعریق شبانه می شوند؟

پزش��کان معتقدند که وضعیت های زیر می توانند باع��ث تعریق های 
شبانه شوند:

یائسگی. بس��یاری از خانم ها در دوران یائس��گی دچار گرگرفتگی، داغ 
ش��دن و تعریق زیاد می ش��وند. به همین دلیل ممکن اس��ت در خواب 
نیز گرگرفتگی و تعریق ش��دید در بدن شان ایجاد ش��ود که راه درمان 
این خانم ها دوش گرفتن و مصرف زیاد آب پس از برخاس��تن از خواب 

شبانه می باشد.
پرکاری تیروئید. یک وضعیت ش��ناخته ش��ده از وج��ود هورمون های 

تیروئیدی باال در خون می باش��د. در این وضعیت، میزان سوخت و ساز 
بدن افزایش می یابد. بنابراین یکی از نشانه های این بیماری تعریق زیاد 

در تمام روز و به خصوص در شب هنگام می باشد.
توصیه می شود که افراد مبتال به تعریق شدید شبانه حتما یک آزمایش 
تیروئید برای اطمینان از سالمت تیروئید خود انجام دهند و در صورتی 
که مشکل پرکاری تیروئید داش��تند، حتما داروها، آب و مایعات الزم را 

منطبق با توصیه پزشک خود مصرف نمایند.
عفونت ها. بروز تب و تعریق ش��دید، یکی از نشانه های وجود عفونت در 
خون می باشد.  از آنجایی که میکروب های عفونت زا اکثرا شب فعالیت 
بیشتری را در فرد مبتال از خود نش��ان می دهند؛ بنابراین تعریق شدید 
ش��بانه در افراد مبتال به عفونت بس��یار باال می باش��د. بنابراین یک راه 
درمان، استفاده از کمپرس آب سرد بر روی بدن در طی خواب شبانه در 

جهت خنک کردن پوست و کاهش درجه حرارت بدن می باشد.
سرطان ها. تعریق ش��بانه یکی از نش��انه های خوب مشکوک شدن به 
مشکل س��رطان در افرادی اس��ت که تاکنون بیماری س��رطان در آنها 
تش��خیص داده نش��ده و یا نش��انه های این بیماری را در خود احساس 
نمی کنند. بنابرای فردی که به طور مزمن دچار تعریق شبانه می شود، 
 باید سریعا به پزش��ک برای تش��خیص و معالجه بیماری خود مراجعه

 نماید.
مصرف برخی از داروها.  داروهای ضدافسردگی، آسپرین و استامینوفن 
از جمله داروهایی هستند که می توانند باعث ایجاد تعریق شدید شبانه 

شوند. 
افت قند خون،  عرق سرد بر روی پیش��انی و گونه ها یکی از نشانه های 

افت قند خون می باشد.
 البته درمورد اثر افت قندخ��ون در حالت خواب باید گفت این حالت در 
صورتی بروز می کند که افت قندخون در اثر حذف چند وعده غذایی در 
روزهای قبل باشد. خوشبختانه این حالت با داشتن یک تغذیه متناسب 

و متنوع قابل درمان است.
 اختالالت ارث��ی هورمونال در ب��دن مانن��د اخت��الل در عملکرد غدد

 درون ریزی مانند تیروئید، پانکراس و ... که می توانند باعث بروز تعریق 
شبانه در فرد گردند. مشکالت سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن مانند 
بیماری های ضد سیس��تم ایمنی که بدن خود را به عنوان یک مهاجم 

خارجی تشخیص می دهد و به مقابله با خود می پردازد. 
در این مورد چون بدن تصور می کند که با عامل خارجی در حال مبارزه 
 می باش��د، پس واکنش های خاصی مانن��د تعریق ش��بانه را به عنوان 

یک نشانه به هم خوردن ریتم شبانه روزی خود بروز می دهد.

پیازچه ها عالوه بر طعم دادن به انواع غذاها،  دارای خواص فراوان دیگری 
نیز هستند. بسته به موقعیت جغرافیایی که پیازچه در آن به وجود آمده و 
رشد کرده است اسامی متفاوتی برای آن برشمرده اند که عبارت هستند از 

Scallion, Spring onion, green onion و…. 
برخی از خواص درمانی پیازچه عبارتند از:

 کاهش قند خون
 کاهش کلسترول خون باال

 کاهش فشارخون باال
کاهش ریسک پیشرفت سرطان کولون و دیگر سرطان ها

جالب است بدانید همان اجزایی که مس��وول بوی خاص پیازچه هستند، 
بیشترین فواید را برای سالمتی به ارمغان می آورند.

از اجزای تشکیل دهنده پیاز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- آلیل پروپیل دی سولفاید

تحقیقات نشان داده این ترکیب، سطوح قند خون را کاهش می دهد.
2- کوئرستین

کوئرستین آنتی اکسیدانی اس��ت که در پیازچه ها یافت می شود و دارای 
فواید ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی است.

3- کروم

پیازچه ها غنی از کروم هستند. کروم یک ماده معدنی ضروری است که بدن 
از آن برای تنظیم گلوکز، سوخت و ساز بدن و ذخیره سازی ماکرونوترینت ها 

)درشت مغذی ها( استفاده می کند.
C 4- ویتامین

پیازچه ها سرشار از ویتامین C هستند. ویتامین C عالوه بر تقویت سیستم 
ایمنی بدن، از بدن در برابر بیماری های قلبی – عروقی، بیماری های مربوط 

به چشم و نیز چین و چروک های پوستی محافظت می کند.
روش های استفاده از پیازچه ها

پیازچه ها، س��بزیجات چند منظوره ای هس��تند که طعم مالیمی دارند و 

می توان از آن ها در بسیاری از غذاها استفاده کرد.
ساقه سبز و حباب سفید رنگ پیازچه ها، هر دو خوراکی هستند.

 پیازچ��ه را می توان ب��ه صورت خ��ام همراه با س��بزی خ��وردن مصرف
  نمود ی��ا اینک��ه آن را ب��ه ص��ورت خ��ام در کن��ار خوراک ه��ای مرغ و 
 گوش��ت ها به صورت تزئین زیبای��ی ق��رار داد و البته همراه ب��ا غذا آن را 

خورد.
عالوه بر این، پیازچه های ریز ریز شده و خرد شده را می توان درون ساالدها، 
ُس��س  ها و س��وپ ها ریخت و یا اینکه آن را بر روی غذاهای��ی چون پیتزا، 

ماکارونی و… قرار داد.

وزن بدن ت�ان را اضاف�ه کنی�د 
ما از راه س�الم ا

با تعریق شبانه 
چگونه کنار بیایید

آشنایی با خواص تغذیه ای و درمانی 
پی�ازچ�ه
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دريچه

گردشگرى

هرمزان در سمت فرماندارى خوزستان انجام وظيفه مى كرد. هرمزان 
كه يكى از فرمانداران جنگ قادسيه بود بعد از نبردى در شهر شوشتر 
و زمانى كه هرمزان در نتيجه خيانت يك نفر با وضعى نااميد كننده 
ــت در قلعه اى پناه گرفت و به ابوموسى اشعرى،  روبه رو شد، نخس
فرمانده عرب آگاهى داد كه هر گاه او را امان دهد، خود را تسليم وى 
ــعرى نيز موافقت كرد از كشتن او بگذرد  خواهد كرد. ابوموسى اش
ــا خليفه درباره او  ــتد ت و وي را به مدينه نزد عمربن الخطاب بفرس
تصميم بگيرد. با اين وجود، ابوموسى اشعرى دستور داد، تمام 900 
نفر سربازان هرمزان را كه در آن قلعه اسير شده بودند، گردن بزنند.
پس از اينكه تازي ها هرمزان را وارد مدينه كردند، ... لباس رسمى 
ــازي ها تا آن زمان  ــى از ديباى زربافت بود كه ت هرمزان را كه رداي
ــان او را كه  ــم نديده بودند، به او پوشاندند و تاج جواهرنش به چش
«آذين» نام داشت بر سرش گذاشتند و وي را به مسجدى كه عمر 
ــازد. عمر  در آن خفته بود، بردند تا عمر تكليف هرمزان را تعيين س
ــجد خفته و تازيانه اى زير سر خود گذاشته بود.  در گوشه اى از مس
هرمزان، پس از ورود به مسجد، نگاهى به اطراف انداخت و پرسش 
ــت؟ » تازي هاى نگهبان به عمر  كرد: « پس اميرالمؤمنين كجاس
ــخ دادند: «مگر نمى بينى، آن اميرالمؤمنين  اشاره اى كردند و پاس

است.»
ــت كمى با هرمزان گفتگو كرد و  عمر از خواب برخاست. عمر نخس
سپس فرمان داد، او را بكشند.هرمزان درخواست كرد، پيش از كشته 
ــاميدنى بدهند. عمر با درخواست هرمزان  شدن به او كمى آب آش
موافقت كرد و هنگامى كه ظرف آب را به دست هرمزان دادند، او در 
آشاميدن آب درنگ كرد. عمر سبب اين كار را پرسش نمود. هرمزان 
پاسخ داد، بيم دارد، در هنگام نوشيدن آب، او را بكشند. عمر قول داد 
تا آن آب را ننوشد، كشته نخواهد شد. پس از اينكه هرمزان از عمر 
اين قول را گرفت، آب را بر زمين ريخت. عمر نيز ناچار به قول خود 
وفا كرد و از كشتن او درگذشت. اين باعث به وجود آمدن فلسفه اى 
شد كه با ريختن آب بر زمين، يعنى زندگى دوباره به شخصى داده 

مى شود تا مسافر برود و سالم بماند.

ــه كيلومترى شرق حوضدار  اين قلعه و بناه هاى وابسته به آن در س
ــوخته و 70كيلومترى جنوب غربى  سيستان و 6 كيلومترى شهر س
زابل قرار دارد.اين قلعه مقر و كاخ خاندان رييسى، فرمانروايان جنوبى 

سيستان مى باشد كه از خشت و گل ساخته شده است.
ارتفاع ايوان شمالى اين قلعه از زمين 10 متر و دهانه آن 7/5 متر پهنا 
ــياب بادى نيز وجود دارد كه  دارد. در اين منطقه باقى مانده يك آس
نمونه هاى آن در دوران اسالمى و در تمام نقاط سيستان وجود داشته 
است در جنوب غربى اين قلعه و به فاصله 3كيلومترى آن تعدادى تپه 
كوچك وجود دارد كه سفال هاى كشف شده مربوط به دوران پيش 

از تاريخ است.
ــرى ــرى قم ــال 1130 هج ــه اى از س ــه كتيب ــن منطق در اي
ــده است قلعه  ــف ش  (1717 ميالدى) مربوط به ميرجعفرخان كش
ــوض دارا)در 70 كيلو مترى  مچى در ناحيه ى تاريخى حوضدار (ح
ــر منطقه نخلستان  جنوب غربى زابل قرار دارد و از آنجا كه در سراس
ــان محلى به معنى درخت  ــت و مچ نيز به زب هاى فراوانى وجود داش

خرما مى باشد قلعه به اين نام مشهور شده است.
پيشينه تاريخى قلعه

ــكه و  ــون تاريخى و آثار باقى مانده اعم از معمارى و س با توجه به مت
ــت آمده تاريخ احداث اين قلعه را مى توان به  ــفالينه هاى به دس س
ــت قاجار مقر و كاخ  ــاند كه احتماال تا اوايل حكوم دوران صفويه رس
حكمرانى خاندان رييسى از حاكمان محلى تمدن جنوبى سيستان 
ــطحى منطقه  ــفالينه هاى س ــر روى س ــت اما با مطالعه ب بوده اس
ــراى آن در نظر  ــى تر از قرن 6 و 7 هجرى ب نمى توان تاريخى قديم

گرفت .
ــياح خارجى كلنل چارلز، شهر را باغ ها و نخلستان هاى  به نوشته س
ــده است.  در مورد  بزرگى احاطه مى كرده كه امروز به كلى ويران ش
متروك ماندن اين منطقه نظرات مختلفى ارائه شده كه يك موردرا 
ــبت مى دهند ــتان كه به شاهرخ نس ــد قديم سيس خراب كردن س

 مى دانند.

آيا مى دانستيد چرا پشت
 سر مسافر آب بر زمين مى ريزند؟

قلعه  مچى

در چنين روزى

تصويب تاسيس بانك ملي 
توسط مجلس شوراي ملي

برقراري مجدد حاكميت ايران 
بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك 

برگزاري مراسم چهلم شهادت آيت  اهللا 
سيدمصطفي خميني

ــيه وانگليس باعث به  ــروطيت، موضوع وام گيري ايران از روس پس از استقرار مش
ــدگان مجلس اول با آن ــات عمومي و مخالفت قاطع نماين هيجان آمدن احساس

 شد.
 از اين رو طرح پيشنهاد تاسيس يك بانك ايراني با سرمايه ايرانيان عنوان گرديد و 
در تاريخ پنجم آذر 1285 ش نمايندگان مجلس، تاسيس يك بانك ملي را از دولت 

خواستار شدند تا بدين وسيله به دولت وام دهند. 
ــي درباره آن، تاسيس بانك ملي براي بي نياز  سپس طي چند جلسه بحث و بررس
ــال از تصويب نمايندگان گذشت،  ــدن از دريافت وام خارجي در نهم آذر آن س ش
اين تصويب در بيستم آذر ماه به اطالع عموم رسيد و به بانك ملي اجازه داده شد 
ــاي تجاري داخلي و  ــي، رهن امالك، خريد و فروش برات ه كه به معامالت زراعت
خارجي و قرض و استقراض مبادرت ورَزد. همچنين قرار بر اين شد كه سرمايه اي 
معادل يكصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان سرمايه اوليه به بانك ملي تعلق گيرد 
ــاب هاي دولتي كه تا آن وقت در بانك شاهنشاهي وابسته به دولت انگليس  و حس

تمركز داشت به بانك ملي انتقال يابد. 
ــيس بانك ملي صورت گرفت و استقبال بي نظيري كه  كوشش هايي كه براي تاس
ــت و تغيير  مردم براي ايجاد اين بانك كردند با مخالفت هاي بيگانگان مواجه گش
ناگهاني وضع سياسي ايران و انعقاد تقسيم ايران بين دولت هاي روس و انگليس، 
طي قراردادي معروف به قرارداد 1907 همه اين تالش ها را ناكام گذاشت و بانك 

ملي در آن زمان به وجود نيامد. 
ــي و اقدامات  ــاي خارج ــكني هاي بانك ه ــد با كارش ــيس بانك ملي هرچن تاس
محمدعلي شاه راه به جايي نبرد، اما جايگاه و اعتبار مجلس را در داخل و خارج براي 
همگان روشن ساخت. بانك ملي ايران در نهايت، 22 سال بعد، در هفدهم شهريور 

1307 ش  رسما  افتتاح شد و شروع به كار نمود.

جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك تا سال 1283 ش (1904 م) كه براي 
نخستين بار ناوهاي جنگي انگلستان در ساحل آنها پهلو گرفته بود، جزيي از خاك 
ايران و تحت اداره بندرلنگه از توابع استان فارس بودند. در اين سال، انگلستان اين 
جزاير را به اشغال خود درآورد و ضمن پايين كشيدن پرچم ايران، مأمورين گمرك 
ايران را از آنجا اخراج نمود كه اين عمل شديدا  مورد اعتراض دولت وقت ايران قرار 
گرفت. يك سال بعد، دولت انگلستان به علت ضعف حكومت مركزي، با يك اقدام 
موذيانه، پرچم اميرنشين شارجه را بر فراز جزاير مزبور به اهتزاز درآورد. در طول 
اشغال شصت و چهار ساله اين جزاير از سال 1283 تا 1347 ش دولت ايران حتي 
در بدترين شرايط سياسي از اعتراض به اشغال آنها خودداري نكرد. پس از جنگ 
جهاني دوم كه قدرت انگليسي ها در خليج فارس كاهش يافت، دولت انگلستان 
ــارجه واگذار كردند و ساكنان  ــين ش ــه جزيره مزبور، را به شيخ نش مراقبت از س
جزاير، تابعيت شارجه گرفتند. در سال 1350 ش دولت ايران به دنبال واگذاري 
بحرين و به رسميت شناختن استقالل آن و صرف نظر كردن از حاكميت خود در 
آن جزيره نفت خيز، درصدد برآمد به نحوي، حيثيت از دست رفته خود را جبران 
ــي، تنب بزرگ و  كند. از اين رو، نيروي دريايي ايران، به يكباره در جزاير ابوموس
تنب كوچك كه از قديم االيام متعلق به ايران بود مستقر شدند و با سر و صدا، آن 
را توفيق بزرگ جنگي قلمداد نمودند. اين عمل با اعتراض شيخ نشين هاي امارت 
متحده عربي مواجه گرديد و آنان مدعي مالكيت جزاير شدند. هم چنين به دنبال 
اين ماجرا، دولت وقت عراق روابط خود را با ايران قطع نمود و پارلمان كويت، قطع 
رابطه با ايران را مورد بررسي قرار داد. در بسياري از كشورها عليه ايران تظاهراتي 
ــور شدت بخشيد.  صورت گرفت و عراق به اخراج و آزار ايرانيان مقيم در آن كش
سرانجام بابت مالكيت يا تصرف غيرقانوني شيخ نشين شارجه، دولت ايران مبلغ 

قابل مالحظه اي به شيوخ پرداخت نمود و اوضاع تا حدودي به آرامش گراييد.

شهادت مشكوك فرزند بزرگ امام، حاج آقا سيدمصطفي خميني در اول آبان 
1356ش در نجف اشرف، موجي از تاثر توام با خشم را در ميان اقشار مختلف 
ملت ايران به وجود آورد و بيشتر مردم، رژيم را متهم به توطئه در اين فاجعه 

نمودند.
ــاله ايران را جان تازه اي بخشيد به  ــالمي پانزده س ــهادت، نهضت اس  اين ش
ــكل انقالبي طوفان زا و كاخ برانداز در ــده و به ش گونه اي كه يكباره فراگيرش

آمد. 
در اين حادثه كه در تعبير امام خميني(ره) به عنوان لطف خفي الهي آمده بود، 
گرچه در آن زمان، ضربه جانگدازي بر پيكر نهضت اسالمي بود ولي نخستين 
ــعله هاي انقالب اسالمي را روشن كرد و راه را  جرقه اي محسوب مي شد كه ش
ــالمي و ضد مردمي رژيم و حاميش،  براي افشاي هرچه بيشتر ماهيت ضداس

آمريكا، باز نمود. 
ــور مجالس  ــه و كنار كش ــي، در گوش ــيدمصطفي خمين ــهادت س در پي ش
بزرگداشتي براي ايشان برپا گرديد و مجلسي كه در مسجد اعظم قم به همين 
ــتبداد و اختناق و بسيج  مناسبت برگزار شد، به نوبه خود در شكست سد اس
ــتر از جّو آزادي هاي نسبي، نقش بسيار موثري  خشم مردم و بهره گيري بيش

داشت و از آن زمان، زبان ها بازتر و لحن ها تندتر و مبارزات تشديد گرديد. 
ــخصيت بزرگ كه اميد آينده انقالب  ــاه به تصور اينكه فقدان اين ش رژيم ش
اسالمي بود، رهبر انقالب اسالمي را دچار شكست روحي و نهايتا آسيب پذير 

مي سازد. 
ناگهان در برابر صالبت امام كه در كمال آرامش، بدون آنكه خم به ابرو بياورد از 
كنار آن گذشت، دچار سرگيجه شد و با درماندگي دچار اشتباه بزرگ ديگري 

شد كه سرآغاز انقالب اسالمي در 19 دي 1356 محسوب مي گردد.

تاريخ شيعه، سرشار از افتخارات بسيار و تحوالت چشمگير است؛ تحوالتي كه به 
دست عالمان متعهد و فرزانگان انديشمند پديد آمده است. در اين ميان به سده 
چهارم هجري برمي خوريم كه فتح الفتوح تاريخ شيعي است. روزگاري كه مردي 
بزرگ و انديشمندي سترگ «دايرةالمعارفي جامع» از معارف اسالمي تدوين كرد 
كه نزديك به پنجاه سال، پرچمدار عرصه هاي علمي، فكري و فرهنگي مسلمين 
گرديد. سرانجام كار به جايي رسيد كه دوست و دشمن زبان به تمجيد او گشودند 
و قلم به تعريف او برگرفتند و او را «مفيد» لقب دادند. محمدبن محمد بن نعمان 
ــال 336 ق در بغداد به دنيا آمد.  معروف به شيخ مفيد در يازدهم ذي القعده س
ــا و مذهبي بود و به تعليم و تربيت اشتغال  ــخصي پارس از آنجا كه پدر محمد ش
ــيخ مفيد در ابتدا به ابن المعلّم ملقَّب گرديد. او از كودكي به فراگيري  داشت، ش
ــتعداد سرشاري از خود نشان داد به طوري  علوم اسالمي روي آورد و هوش و اس
ــالگي از برخي محّدثان، روايت اخذ كرده و از استاد خويش،  كه قبل از دوازده س
شيخ صدوق، در قبل از بيست سالگي حديث شنيده است. شيخ مفيد همچنين از 
محضر درس استادان بزرگ عصر از جمله: علي بن عيسي رّماني، جعفر بن محمد 

ــام وااليي در فقه، كالم و  بن قولِِويه و محمد بن عمران مرزباني بهره برد و به مق
ــتكار فراوان شيخ مفيد، موجب گرايش  ادب دست يافت. جاذبه فوق العاده و پش
فاضالن بسياري به حوزه درس وي گرديد و باعث تاليف آثار گران بها و ارزشمند 
شد. شيخ مفيد از يك سو، گروه بي شماري از دانشمندان مذاهب مختلف را تربيت 
نمود و مشعل هاي فروزاني چون سيد مرتضي، سيد رضي، شيخ طوسي و نجاشي 
و ده ها نفر را تحويل حوزه هاي علمي وديني داد و از سوي ديگر قلم به دست گرفت 
و با اين سالح برق آسا و ژرف، تحولي بهنگام، ايجاد كرد. تاليفات شيخ مفيد را تا 
ــرح عقايد صدوق، الُمَقنََّعه، االعالم، امالي، ارشاد و  دويست كتاب گفته اند كه ش
ده ها اثر گرانبها از آن جمله اند. شيخ مفيد از جمله كساني است كه مورد اعتماد 
خاص حضرت ولي عصر(عج) بوده و نامه هايي از جانب امام مهدي(عج) براي شيخ 
ــت. بينش افروزي و دانش آفريني وي به همراه آگاهي از اوضاع  ارسال شده اس
دشمنان و اطالع از جهان اطراف باعث شد كه او را سلسله جنبان نهضت فكري و 
علمي در قرن چهارم هجري كرد تا جايي كه در صحيفه هاي سبز مهدوي(عج) از 
جانب حضرت ولي عصر، برادر گرامي و استوار خوانده شد. سرانجام، شيخ مفيد 
اين رادمرد علم و عمل و اسوه تقوا و فضيلت در سوم ماه رمضان سال 413 ق در 
77 سالگي به ديدار معبود شتافت و پس از اقامه نماز توسط سيدمرتضي، در حرم 

امام موسي كاظم(ع) در كاظمين به خاك سپرده شد.

ــال و روز نهم ماه ايرانيان به نام آذر و به معنى  ماه نهم س
«آتش» ناميده مى شود. پاسبانى اين ماه و اين روز به ايزد 
آذر واگذار شده است. روز آذر از ماه آذر به دليل هم زمان 
شدن روز و ماه جشنى در ايران برگزار مى شد، موسوم به 
«آذرگان» يا «آذرجشن». به روايت ابوريحان بيرونى، در 

اين روز مردم به زيارت آتشكده ها مى رفتند.
امروزه اين جشن هنوز هم در ميان زرتشتيان در روز نهم 
آذر تقويم زرتشتى كه برابر با سوم آذر تقويم رسمى كشور 
ــود و البته به جشن مختصرى همراه  است، برگزار مى ش
ــتاخوانى، به ويژه خواندن «آتش نيايش» محدود  با اوس

شده است.
ــت از  ــى اس «آتش نيايش»، نماز مخصوص آتش، بخش
ــناى 62، بند 9 كه با اين كلمات آغاز مى شود: «نماز  يس
ــزاوار  به تو اى آتش، اى بزرگ ترين آفريده اهورامزدا و س

ستايش.»
وجود نيايشى براى آتش اهميت اين عنصر را نزد ايرانيان 
ــاخه اى از هند و اروپاييانى  آشكار مى سازد. ايرانيان ، ش

كه قرن ها پيش از ميالد، از سرزمين هاى سرد شمالى در 
ــرزمين هاى گرم، سرانجام در اين  جست وجوى يافتن س
ــرزمينى كه بعدها «ايران» خوانده شد، سكنى يافتند،  س
ــتر از ديگر مردمان  ارزش گرما و نور و آتش را بسيار بيش

درك مى كردند.
ــت، نور خورشيد و ماه   آتش براى آنان نشان هر نورى اس
ــوزان و امروزه نور چراغ  (آتش آسمانى) يا شعله آتش س

فروزان.
اهميت اين عنصر آن چنان بوده است كه در اساطير ايران، 
ــش/ آتُر و يا آتَر  ــراى آن درنظر گرفته اند. آذر/ آت ايزدى ب
ايزدى است كه او را پسر اورمزد به شمار آورده اند و آتش 

روشن ، نشانه مرئى حضور اورمزد است.
ــن دارد. همه اقوام  ــه كه تقدس و گرامى بودن آتش ريش
روى زمين به شكل و عنوانى آتش را ستوده و گرامى داشته 
ــرى نيز مرهون اين عنصر است كه  اند. پيشرفت هاى بش
موجد و مولد و محرك بخار و الكتريسيته و گاز و كشتى و 
راه آهن و كارخانه و همه صنايع بوده و هست. امروز در روى 

زمين ، ملتى كه مواد سوختنى چون نفت و زغال سنگ در 
خاك او فراوان باشد، ثروتمند و مورد توجه همه دنياست. 
ــخت،  ــرماى س ــب را برمى چيند، در س آتش، ظلمت ش

گرماى رهايى بخش خود را نثار آدميان مى كند.
ــد و پخت غذا را تامين   كانون خانواده را گرمى مى بخش

مى كند.
ــت آتش  ــددى در گرامى داش ــن هاى متع  ايرانيان جش
ــكوه ترين آنها جشن سده  داشته اند كه مهم ترين و باش
ــت. «آذرگان» دومين آذر جشنى است  (دهم بهمن) اس
كه در روايات ذكر مى شود و طبق روايت بيرونى در اواخر 

زمستان برگزار مى شده است.
آذر جشن اولى مصادف با چهارم شهريور به نام شهريورگان 
ــت. ظاهرا از زمانى كه روايت  ــتان بوده اس در اوايل زمس
بيرونى را شامل مى شده تا امروز يك جابه جايى تقويمى 
رخ داده است. چون امروزه آذرگان در فصل پاييز و تقريبا 

اوايل فصل سرما واقع شده است.
ــد: «رسم است كه  ــن مى نويس  بيرونى در مورد اين جش
ــرم كنند، زيرا اين ماه آخرين  در اين روز خود را با آتش گ
ماه زمستان است و سرما در پايان فصل سخت تر و حادتر 
مى شود. اين جشن آتش است و به نام فرشته موكل بر همه 
ــت و زرتشت فرمان داده  آتش ها چنين خوانده شده اس
است كه در اين روز به آتشكده ها بروند و در آنجا قربانى ها 

كنند و در كارهاى جهان به مشورت بپردازند.»
البته منظور از قربانى مراسم يزشن زرتشتيان است، چون 

مى دانيم كه زرتشت با قربانى خونين مخالف بود.
ــت كه در اسطوره هاى  قرينه هندى ايزد آتش، اَگنى اس

هندى رابط ميان خدا و آدميان است. 
ــت.  ــان و يونانيان هم آتش مقدس بوده اس در ميان رومي
 (Vesta) خداى آتش يونان و وستا (Hestia) ــتيا هس
خداى آتش روميان بود. وستا معبدى داشت كه دوشيزگان 
ــى بردند و ــر م ــزار آن بايد در پاكدامنى به س خدمت گ

 نمى گذاشتند آتش مقدس كه پشتيبان دولت روم تصور 
مى شد، خاموش شود.

در برگزارى آيين هاى زرتشتى آتش مركزيت دارد. در اين 
دين، سه گروه آتش مقدس آيينى وجود دارد، به نام هاى 

آتش بهرام، آتش آِدران و آتش دادگاه. 
آتش بهرام قداست خاصى دارد؛ زيرا با تشريفاتى طوالنى 

آماده مى شود. 
ــانزده آتش را از منابع مختلف جمع آورى مى كنند و  ش
آن گاه 1128 بار آن را تطهير مى كنند، يعنى هيزم را روى 
آتش مى گيرند؛ وقتى با گرماى آتش، اين هيزم شعله ور 
شد، يك مرحله تطهير انجام گرفته است. اين جريان يك 

سال به درازا مى كشد. 
ــت و به مراقبت خاص  تعداد آتش هاى بهرام محدود اس
نياز دارد. آتش آدران از چهار نوع آتش تهيه مى شود و اين 
ــرى از آتش بهرام دارد،  آتش را هم با آن كه اهميت كمت
روحانيان پاسدارى مى كنند. اما از آتش دادگاه حتى يك 

غيرروحانى نيز مى تواند نگهدارى كند.
عالوه بر آتش هاى آيينى، تقسيم بندى ديگرى از آتش در 
اوستا آمده است. بنابر يسناى 17، بند 11، در جهان پنج 

گونه آتش مينوى هست:
ــه در برابر اورمزد  ــوه (Barzisavah) ك 1. آتش برزيس

مى سوزد.
2. آتش وهوفريانه (Vohufrayana) كه در تن مردمان 

و جانوران جاى دارد (به عبارتى: غريزه)
3. آتش اوروازيشته (Urvazishta) كه در گياهان است.
ــت ــه در ابرهاس ــته (Vazishta) ك ــش وازيش 4. آت

 (به عبارتى: آذرخش).
در اسطوره تيشتر، ايزد باران، او به هنگام نبرد با ديواپوش 
ــن آتش مى كوبد  ــالى)، گرز خود را بر همي (ديو خشكس
ــپنجروش، همكار  ــت كه ديو س ــراره اين آتش اس و از ش
ديواپوش، از وحشت خروشى برمى آورد و هالك مى شود 

(نماد رعد و برق پيش از باران تند).
ــه در كانون هاى  ــته (Spanishta) ك 5. آتش سپنيش

خانوادگى جاى دارد.
ــه آتش يا آتشكده  ــيم بندى، س به جز اين دو گونه تقس
بزرگ اساطيرى نيز وجود داشته كه عبارت بودند از: آذر 
ــْب (آتش ارتشتاران) و  َفَرنَْبغ (آتش موبدان)، آذر ُگْشَنْس
ــاورزان). اين سه آتشكده را سه  آذر بُرزين مهر (آتش كش
قهرمان زمينى، به ترتيب جمشيد در فارس، كيخسرو در 

آذربايجان و كى گشتاسب در خراسان تاسيس كردند.
ــكده هايى با اين نام ها وجود داشته  در دوره ساسانى آتش
ــن آتش هاى  ــا را از اي ــل آنه ــت كه در روايت ها اص اس

اساطيرى دانسته اند.
ــطوره هايى  ــتا اس ــخصيت مينوى آتش در اوس  براى ش
نقل شده است كه زيباترين آن، داستان ستيز اين ايزد با 
ــم و سه پوزه بد  ضحاك (اژى دهاك) سه سر، شش چش

آيين است بر سر فّره ايزدى. 
ــاطيرى ايران  ــاه آرمانى اس ــيد، پادش هنگامى كه جمش
ــده و غرور بر او چيره مى شود، فّره ايزدى  مرتكب گناه ش
ــمانى كه در وجود او به وديعه نهاده شده بود)  (نيروى آس

از او مى گريزد.
اين فّره در سه نوبت و در سه بخش به شكل مرغى به پرواز 

درمى آيد.
ــرزمين  ــر دريافت مى كند كه بر همه س بخش اول را مه
هاى اهورايى سلطه مى يابد. دومين بخش نصيب فريدون 
مى شود كه بر اژى دهاك پيروز مى شود. سومين بخش را 
گرشاسب دالور كه اژدهاى شاخدار و زيان بخشان ديگر را 

نابود مى كند، نصيب مى برد. 
ــد، اژى دهاك  ــت ياب ــه فريدون بر فّره دس پيش از آن ك
ــتيابى به فره ايزدى مى تازد  (ضحاك) ويران گر براى دس
ــتيزى ميان اين دو در و آتش سعى در نجات آن دارد. س

ــه رجزخوانى با يكديگر  ــون دو پهلوان ب مى گيرد و همچ
مى پردازند.

روز بزرگداشت «شيخ مفيد»

آذرگان، جشن احترام به آتش
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بهرام سبحانى، مديرعامل فوالد مباركه در جلسه اختتاميه مميزى 
ــت: هنگامى كه تيم  ــه مديريت، گف ــتم هاى يكپارچ خارجى سيس
ــركت بر مى  ــت و قابل بهبود در ش ــزى در فرآيند، به نقاط مثب ممي
ــير را خوب شروع كرده ايم اما هنوز  خورند، بدان معنى است كه مس

جاى كار داريم و نبايد در اين راه دست از تالش برداريم.
وى با بيان اينكه يك سازمان سر آمد بايد هر روز، هر هفته، هر ماه و هر 
سال خود را مورد ارزيابى و مميزى قرار دهد، اظهار كرد: اگر به درستى 
ــير قرار گرفتيم نتايج ارزيابى و مميزى هر تيمى در فوالد  در اين مس
ــد.مديرعامل فوالد مباركه افزود: همه  مباركه غير از اين نخواهد ش
كاركنان فوالد مباركه در همه رده هاى سازمانى نبايد از مميزى فردى 
ــوند و همه بايد در مسير رفع مشكالت، خود را  در شغل خودغافل ش
مسوول بدانيم و بايد در نظر داشته باشيم كه نفع اين اقدامات قبل از 
هر چيز به خود ما مى رسد.وى تصريح كرد: ارزيابى و مميزى در حوزه 
هاى زيست محيطى، بهداشت، ايمنى و كاهش هزينه ها و مصارف از 
اهميت بااليى برخوردار است و مى طلبد كه هر سال با قوت بيشتر به 
اين امر توجه شود.در ادامه اين جلسه سر مميز تيم مميزى گزارشى 
ــوزه هاى تمركز اين دوره از  از نقاط قوت و زمينه هاى قابل بهبود ح
مميزى شامل رعايت دستورالعمل ها و گردشكارها و بازنگرى مدارك 
ــك اهداف؛ بازنگرى و ارزيابى جنبه هاى  باالى 5 سال؛ ارزيابى ريس
زيست محيطى؛ اندازه گيرى و پايش شاخص هاى فرآيندى؛ اهداف 
ــت دانش و به كارگيرى  مرتبط با كاهش هزينه ها و مصارف؛ مديري
تجارب خبرگان ارائه كرد.حسينيان گفت: رعايت همه استانداردهاى 
ــدون هر گونه  ــوى فوالد مباركه ب ــاى بين المللى از س گواهينامه ه
اجبار از سوى سازمان هاى دولتى و فقط در راستاى مسووليت هاى 
ــده  ــركت انجام ش اجتماعى فوالد مباركه و نظام هاى تعالى خود ش

است.
وى با بيان اينكه مميزى از 4 هفته پيش شروع و در طى مدت 12 روز 
با همكارى يك تيم 7 نفره انجام شد، گفت: فوالد مباركه همواره در 
ــتاندارد و مديريتى جز  زمينه به كارگيرى و اجراى سيستم هاى اس
صنايع پيشرو كشور است و هر سال مدل ديد و رويكرد به روز ترى در 
ــر مميز تيم مميزى با اشاره به جايگاه  اين شركت مطرح مى شود.س
ــبت  فوالد مباركه در به كار گيرى فرآيند ارزيابى ها و مميزى ها نس
به ساير صنايع كشور گفت: خروجى فرآيند مميزى بر خالف فرآيند 
ــت و صرف نظر از يافته به عنوان  ارزيابى ها بر اساس رتبه بندى نيس
ــود.وى با اشاره به  يك مجموعه بزرگ در فوالد مباركه اعالم مى ش
ــروع  ــراى ارزيابى ها در فوالد مباركه افزود: اين دوره ش تاريخچه اج
 (ISO9001) هشتمين مرحله 3 ساله براى دريافت مجوز گواهينامه
و هفتمين مرحله 3 ساله براى (ISO14001) است و به معنى اينكه 
بيست و دومين سالى است كه ايزو 9001 و نوزدهمين سالى است كه 

ايزو 14001 در اين شركت سارى و جارى شده است.

ــتان  ــازى اس ــى اداره كل راه و شهرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــازى اس ــركل راه و شهرس ــه غالمى مدي ــان، حجت ال اصفه
ــامل 69 هزار مترمربع عرصه به همراه  ــاحت اين كارخانه را ش مس
ــاس نرخ كارشناسى  ــالن هاى موجود و اعيانى برشمرد كه براس س
ــده به  ــد بهاى تعيين ش ــك و 15 درص ــب واگذارى مل روز در قال
ــى پرداخت  ــه بانك مل ــده امالك، ب ــدى در قالب مزاي صورت نق

مى شود. 
ــته  ــاره به اينكه در گذش ــتان با اش ــازى اس مدير كل راه و شهرس
ــاغ باال، ــور چهارب ــه در مح ــى ك ــادى از كارخانه هاي ــدادى زي تع
ــد  ــده بودن ــده ش ــهر پراكن ــطح ش ــده رود و در س ــيه زاين حاش
ــاب ــباف و نخ ت ــه ريس ــا دو كارخان ــده و تنه ــب ش تخري
ــزرگ اصفهان و  ــوزه ب ــدف ايجاد م ــت گفت: با ه ــى مانده اس  باق
ــاى موجود را با  ــب كارخانه و اينكه بتوان فضاه جلوگيرى از تخري
ــازى و انعقاد  ــتور وزير راه و شهرس معمارى آن حفظ نماييم با دس
تفاهم نامه با بانك ملى و امضاء معاون وزير، زمين كارخانه خريدارى 

شد.
ــورايى تحت عنوان  غالمى افزود: پس از تحويل زمين كارخانه، ش
شوراى راهبردى متشكل از معاونين وزير، استاندار، شهردار، مدير 
ــگاه  و به دبيرى اداره كل تشكيل  ــاتيد دانش ميراث فرهنگى و اس

مى شود. 
ــه تجهيز و  ــى، كميت ــتاد اجراي ــورا از س ــاره به اينكه ش وى با اش
ــود گفت: هر كدام از اين  ــكيل مى ش بهره بردارى و كميته مالى تش
ــامل طراحى موزه، تعمير و نگهدارى و  كميته ها فعاليت هايى را ش
ــاختمان هاى موجود و تجهيز و بهره بردارى از آن برعهده  مرمت س
ــطح ملى برگزار گردد  ــابقه بزرگى در س ــت مس دارند و در نظر اس
ــتفاده از اين فضاى شهرى تعيين ــنهادات براى اس تا بهترين پيش

 شود. 
ــتان با بيان اينكه در كنار موزه بزرگ  مديركل راه و شهرسازى اس
ــهرى مردم را تامين كنيم گفت:  شهر اصفهان، بتوانيم نيازهاى ش
ــباف  ــده از كارخانه ريس ــود باقيمان ــاى موج ــت فضاه در نظر اس
ــهرى را  ــك چنين فضاى ش ــورد نياز ي ــم و فضاى م را حفظ كني
ــد  ــار آن بناهاى فاخرى كه هم ماندگار باش طراحى كنيم و در كن
ــد در اين مجموعه ايجاد  ــب با معمارى عصر صنعتى باش و متناس

كنيم.  
ــهرى كه ناشى از قانون حمايت  غالمى تصريح كرد: با بازآفرينى ش
ــازى بافت هاى ناكارآمد و ناهمگون شهرى است،  از بهسازى و نوس
ــخص و احياء نماييم تا براى نسل آينده اين  محدوده هدفى را مش

بناها را حفظ كنيم. 

مديرعامل فوالد مباركه:
مجموعه فوالد مباركه  با انجام ارزيابى ها 
و مميزى ها مسير رشد را طى كرده است

مديركل راه و شهرسازى استان اصفهان :

با هدف ايجاد مـوزه بزرگ اصفهان 
و جلوگيـرى از تخريـب، كارخانـه 
ريسباف اصفهان خريدارى مى شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ــگرى استان  ــتى و گردش فريدون اله يارى، مديركل ميراث فرهنگى ، صنايع دس
اصفهان در نشست علمى و فرهنگى نقش جوامع ميزبان در توسعه گردشگرى در 
تاالر شهروند اصفهان گفت: در شش ماه نخست امسال بيش از 80 هزار گردشگر 
از شصت كشور جهان به اصفهان سفر كرده اند كه بر اين اساس ورود گردشگران 
خارجى به اصفهان نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 70 درصد افزايش يافته 

است.
ــط دولت تدبير و اميد را عامل افزايش  وى، اعمال سياست هاى تنش زدايى توس
ــگران خارجى به ايران به ويژه اصفهان بيان كرد و افزود: امروز شاهد  ورود گردش

تالش هاى بى وقفه دولت براى توسعه گردشگرى هستيم. 
مدير كل ميراث فرهنگى استان با تقدير از دانشجويان برگزار كننده نشست علمى 
و فرهنگى نقش جامعه ميزبان در توسعه گردشگرى استان اصفهان، گفت: توسعه 
ــگرى بدون فرآيند كامل علمى و منطقى امكان پذير نيست در اين  صنعت گردش

فرآينده بازاريابى و تبليغات نقش مهمى دارد. 
ــاب اصفهان به  ــرد و گفت: با انتخ ــاره ك ــه رويدادهاى فرهنگى اصفهان اش وى ب
ــال جارى و حضور ايران پس از 50 سال  ــتى در س عنوان شهر جهانى صنايع دس
ــهر به عنوان  ــتى همچنين انتخاب اين ش ــوراى جهانى صنايع دس حضور در ش
ــال 2017 ميالدى، فرصت هاى مناسبى  پايتخت گردشگرى جهان اسالم در س
ــا قرار داده ــگر در اختيار م ــران فرهنگى و جذب گردش ــيم چهره اي را براى ترس

 است. 

اله يارى اضافه كرد: اداره كل ميراث فرهنگى استان اصفهان تالش دارد با شركت در 
نمايشگاه هاى بين المللى گردشگرى و اجراى برنامه هاى صحيح و اصولى، اصفهان 

را به نحو شايسته به جهانيان معرفى كند.
ــورهاى جهان در پى تالش هاى  ــبات ايران با كش ــعه مناس ــاره به توس وى با اش
ــور خارجه،  ــا وزارت ام ــده ب ــا هماهنگى انجام ش ــد، گفت: ب ــت تدبير و امي دول
ــالمى  ــاى جمهورى اس ــرودگاه ه ــان در ف ــور جه ــگران 190 كش براى گردش
ــور ــگرى كش ــعه گردش ــود و اين گام مهمى براى توس ــادر مى ش ايران ويزا ص

 است.
نشست علمى و فرهنگى نقش جوامع ميزبان در توسعه گردشگرى در تاالر شهروند 

اصفهان برگزار و مشكالت فراروى صنعت گردشگرى استان بررسى شد.
ــزار و  ــه يك ه ــى ك ــر تاريخ ــا و اث ــزار بن ــش از 22 ه ــا بي ــان ب ــتان اصفه اس
ــام (ره)، كاخ  ــه ميدان ام ــورد آن از جمل ــى و چهار م ــورد آن به ثبت مل 850 م
ــت  ــيده اس ــع به ثبت جهانى رس ــجد جام ــان و مس ــتون، باغ فين كاش چهلس
ــى و خارجى  ــگران داخل ــه گردش ــورد توج ــاى طبيعى م ــه ه همچنين جاذب

است.
ــت كه از اين تعداد 57 هتل و 30  اين استان داراى 90 هتل و 65 مهمان پذير اس

مهمان پذير در شهر اصفهان قرار دارد. 
ــتان  ــگرى در اس ــافرتى و گردش همچنين در حال حاضر 170 دفتر خدمات مس
اصفهان فعاليت دارند كه از اين تعداد 130 دفتر در شهرستان اصفهان فعال است.

مديركل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى :

افزايش 70 درصدى ورود گردشگران خارجى به  اصفهان

ــهردار اصفهان گفت: با رايزنى و امضاى تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازى  ش
ورودى شهر از سمت فرودگاه كه ورودى تشريفات اصفهان است اصالح خواهد 

شد.
 مهدى جمالى نژاد در نخستين نشست تخصصى ارتباط مؤثر جامعه ميزبان با 
گردشگران پيرامون موضوع مطرح شده با اين عنوان كه ورودى شهر اصفهان از 
سمت جاده فرودگاه مناسب شهر اصفهان نيست و لزوم اصالح آن اظهار داشت: 
ورودى شهرها نقاط معرفى شهرها  هستند و همان گونه كه كتاب را  مى توان 
ــت ورودى شهرها نيز معرف  از مقدمه آن دريافت كه محتواى درونش چيس

شهرها خواهد بود.
ــهر اصفهان 11 ورودى دارد كه هيچ يك از اين ورودى ها  وى تصريح كرد: ش

درخور اين شهر با شخصيت نيست و اين نقد وارد است.
شهردار اصفهان ادامه داد: ظرفيت اصفهان در همه ابعاد باالست چراكه اين شهر 
در سال 2006 پايتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم بوده كه اين عنوان كمى 
نيست و در همين راستا امسال هم شهر اصفهان به عنوان دومين شهر جهانى 

صنايع دستى ثبت جهانى شد.
مهدى جمالى نژاد اضافه كرد: زحمات بسيارى در سال هاى گذشته انجام شده 

اما امروز كارهاى بسيارى روى زمين مانده است و بايد انجام شود.
ــمت شرق و فرودگاه اصفهان  وى افزود: در رابطه با ورودى شهر اصفهان از س
دوسوم اين مسير و همچنين از سمت ورودى جنوب شهر اين ورودى در فضاى 

حريم شهردارى اصفهان نيست.شهردار اصفهان ادامه داد: 11 درگاه براى شهر 
ــده كه كار خوبى در ورودى شمالى اصفهان از سمت تهران  اصفهان تعريف ش
ــت شهر اصفهان اصالح  (ميدان استقالل) در دست اجراست  و اولويت نخس

ورودى هاى اين شهر باشخصيت است.
ــال حاضر  ــتقالل در ح ــرح ميدان اس ــه كرد: در ط ــى نژاد اضاف دكتر جمال
سه شيفت كارى فعال است و اميدواريم با رايزنى و امضاى تفاهم نامه با وزارت راه 
و شهرسازى ورودى شهر از سمت فرودگاه كه ورودى تشريفات اصفهان است را 
اصالح كنيم.گفتنى است، اين نشست تخصصى به همت جمعى از دانشجويان 
و فارغ التحصيالن رشته گردشگرى و جمعى از فعاالن حوزه گردشگرى  تدارك 
ديده شده بود و در آن چالش هاى پيش روى گردشگرى و دغدغه هاى موجود 

با حضور مسووالن  شهرى بررسى شد.
ــخ به اين سوال كه شهردارى  ــهردار اصفهان در حاشيه اين نشست در پاس ش
اصفهان بيشتر در كدام يك از حوزه هاى گردشگرى ورود پيدا كرده است اظهار 
داشت: شهردارى بيشتر در بستر سازى مى تواند نقش ايفا كند و ما در شهردارى 

اصفهان بسترهاى فيزيكى و فرهنگى را بيش از گذشته آماده مى كنيم.

ــهردارى اصفهان در حوزه فرهنگ  ــترهاى فرهنگى ش جمالى نژاد گفت: بس
ــگران و آشنايى با  ــت و دغدغه هاى مردم در برخورد با گردش ــهروندى اس ش
آنها، نحوه برخورد اتحاديه صنايع دستى با گردشگران، نحوه برخورد تورهاى 
گردشگرى با گردشگران در قالب بسترهاى فرهنگى به شهروندان آموزش داده 
ــعه فضاى فيزيكى، شهردارى اصفهان براى  مى شود. وى ادامه داد: براى توس
ــترش فضاى فيزيكى گام بردارند معافيت هايى را  كسانى كه در راستاى گس

ايجاد كرده است .
ــرمايه گذارانى  كه در مبحث ساخت هتل ورود پيدا  شهردار اصفهان گفت: س
ــهرداران  كنند از تمامى عوارض ها معاف خواهند بود و اين موضوع به تمام ش

مناطق ابالغ شده است.
 در اين نشست تخصصى مسووالن مديريت شهرى، جانشين فرماندهى انتظامى 
استان، مدير فرودگاه بين المللى اصفهان، مدير ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
ــوال هاى دانشجويان و  ــگرى و ديگر مسووالن حضور داشتند و به س و گردش
فعاالن عرصه گردشگرى پاسخ داده و چالش هاى پيش روى اين صنعت بررسى 

شد.

شهردار اصفهان در نشست تخصصى گردشگرى:

هتل سازان از پرداخت تمام عوارض  معاف خواهند بود

تجمع دوباره بازنشستگان صندوق
 فوالد اصفهان

معاون وزير جهاد كشاورزى پيشنهاد داد:
حل بحران دشت شرق اصفهان با انتقال آب توسط لوله از سد زاينده رود

ــتگان صندوق فوالد در اعتراض به عدم پرداخت  جمعى از بازنشس
ــان تجمع  ــتاندارى اصفه ــل اس ــود مقاب ــوق معوقه خ دو ماه حق

كردند.
ــتگان صندوق فوالد  ــر از بازنشس ــا، حدود 300 نف به گزارش ايمن
ــوق معوقه و  ــاه حق ــدم پرداخت دو م ــه ع ــان در اعتراض ب اصفه
ــووالن وزارت تعاون بابت حق  ــكالت بسيارى كه مس همچنين مش
ــتگان  ــان براى آنها ايجاد كرده اند، هماهنگ با بازنشس و حقوق ش
ــتاندارى اصفهان تجمع  ــور، مقابل اس ــر كش اين صندوق در سراس

كردند.
ــوالد  ــت ف ــتگان صنع ــون بازنشس ــى كان ــى و عمليات ــاون فن مع
ــدوق  ــتگان صن ــات بازنشس ــوص تجمع ــران در خص ــتان ته اس
ــر  ــالوه ب ــفانه ع ــت: متاس ــان داش ــور، بي ــر كش ــوالد در سراس ف
ــدوق فوالد،  ــتگان صن ــوق بازنشس ــاه حق ــدن دو م پرداخت نش
ــت كه مربوط  ــروه و حق مديري ــختى كار، گ مطالبات آنها بابت س
ــده  ــان پرداخت نش ــوده، همچن ــا ب ــت آنه ــال فعالي ــد س به چن

است.
ــوراى نگهبان و دولت طبق ماده  ابرهيم دستمزد افزود: مجلس، ش
59 مصوبه قانون بودجه سال 91 و 92 قرار بود مطالبات بازنشستگان 
ــدن و تجارت  ــاى وزارت صنعت، مع ــوال و دارايى ه ــوالد را از ام ف

بپردازند.
ــت نه  ــتگان فوالد دولتى اس ــا انتقاد بر اينكه صندوق بازنشس وى ب
ــت اگر اين صندوق خصوصى است  خصوصى، گفت: سوال اينجاس
ــن اجتماعى  ــى از جمله تامي ــش هاى دولت ــران آن از بخ چرا مدي

هستند.
ــتگان صندوق فوالد طى دو ماه  به گفته دستمزد، مطالبات بازنشس
گذشته 370 ميليارد تومان است كه سهم 45 هزار نفر بازنشسته اين 

صندوق در شركت هاى فوالد مباركه، ذوب آهن و معدن پيربكران 
اصفهان، 185 ميليارد تومان است.

ــاق مى افتد و  ــت كه اتف ــتين بار نيس البته اين تجمعات براى نخس
ــتگان صندوق فوالد اصفهان بارها و  ــته بازنشس ــال گذش طى 3 س
ــبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود اعتراضات مكررى  بارها نس
ــيده شده  ــته اند و حتى دامنه نارضايتى آنها نيز به مجلس كش داش

است.

ــگاه  ــاورزى در چهاردهمين نمايش عليمراد اكبرى معاون وزير جهاد كش
كشاورزى، ماشين آالت و تجهيزات آبيارى، با اشاره به حاصلخيزى دشت 
ــت:  ــرق اصفهان كه هيچ جاى ايران همانند آن وجود ندارد، اظهار داش ش
ــرق اصفهان، انتقال آب از سد ــكل منابع آب ش بهترين راه براى حل مش

 زاينده رود با لوله به اين منطقه است.  
وى افزود: به طور حتم اين پيشنهاد را به وزير جهاد كشاورزى منتقل خواهم 
كرد و در شوراى عالى آب با حضور جهانگيرى مطرح مى كنيم چرا كه اين 

طرح در سيستان اجرا شده و موفقيت آميز بوده است.
ــت  ــاورزى، با اين اقدام دش ــر جهاد كش ــاون آب و خاك وزي به گفته مع

حاصلخيز شرق اصفهان را تا حدود 100 هزار هكتار آبيارى مى كنيم.
وى با اشاره به پرت باالى آب در زاينده رود درباره جارى بودن اين رودخانه 
در شهر، پيشنهاد داد: مى توان نرسيده به شهر اصفهان مقدارى آب را براى 

زيباسازى و موضوع گردشگرى رهاسازى كرد.
اكبرى با انتقاد بر اينكه اعالم آمارى مبنى بر اينكه 92 درصد آب كشور در 
بخش كشاورزى مصرف مى شود، تاكيد كرد: در بخش كشاورزى كمتر از 

اين ميزان آب مصرف مى شود.
وى با اشاره به وضعيت بد منابع آب كشور از سال 78 تاكنون، بيان داشت: 
ايران با 74 درصد برداشت از آب هاى تجديدپذير از نظر شاخص برداشت 
كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل متحد در وضعيت فاجعه بار قرار دارد.
ــان كرد: ميزان مطلوب  ــاورزى خاطرنش معاون آب و خاك وزير جهاد كش
ــت براى آب هاى تجديدپذير 10 درصد و براى وضعيت  ــاخص برداش ش

فاجعه باالى 60 درصد است.
ــتحصال آب از منابعى همچون چاه ها 52/4درصد،  به گفته وى ميزان اس
چشمه ها 20/9درصد، آب هاى سطحى 17/4 درصد و قنوات 9/3 درصد 
است همچنين در حال حاضر نيمى از 800 هزار حلقه چاه موجود در كشور، 

غيرمجاز هستند.

ــارت آب روى آورده اند، تصريح كرد:  ــدار اينكه عده اى به غ اكبرى با هش
ــيارى از مشكل هاى آبى ما  اگر جلوى چاه هاى غير مجاز گرفته شود، بس

حل مى شود.
وى در ادامه با اشاره به اينكه موضوع خاك در كشور ما مغفول و تنها اسمى 
ــت، تاكيد كرد: به طور قطع تا 10 سال آينده خاك به  از آن باقى مانده اس

معضلى در كشور تبديل مى شود.
ــور به ازاى هر  ــاورزى ميزان فرسايش خاك در كش معاون وزير جهاد كش
هكتار را 17 تن دانست و افزود: ساالنه دو ميليارد تن فرسايش خاك داريم 

كه ميزان خسارت آن 56 ميليون دالر است.
وى راهكار حل اين مشكل در برنامه ششم توسعه اشاره كرد و بيان داشت: بر 
اساس اين برنامه ساالنه بايد 2/5 ميليون هكتار از اراضى كشور بهبود يابد.

اكبرى با تاكيد براينكه هرگونه برنامه ريزى براى آب بدون توجه به خاك 
ــور حدود 75  ــرد: از 165ميليون هكتار اراضى كش ــدارد، تصريح ك معنا ن
ميليون هكتار خاك است كه بخشى از آن نيز به دليل شورى قابل استفاده 

نيست.
ــطح زير آبيارى تحت فشار در كشور را يك ميليون  وى همچنين ميزان س
ــنتى،  و 435 هزار هكتار اعالم و گفت: حدود 652 هزار هكتار از اراضى س

تجهيز و نوسازى شده است.
ــان مى دهد  ــاورزى، آمارها نش به گفته معاون آب و خاك وزير جهاد كش

مصرف آب در بخش كشاورزى 61 ميليارد متر مكعب است.
وى در ادامه به راهبردهاى بخش مديريت آب كشاورزى اشاره كرد و گفت: 
ــت مگر مواردى كه آب  از كشور  ــازى يكى از اين راهبردهاس توقف سدس

خارج مى شود.
ــازى در كشور پايان يافته است، بيان  اكبرى با اعتقاد بر اينكه دوران سدس
ــور كار كنيم و سدسازى در جهت  ــعه عمودى كش داشت: ما بايد در توس

توسعه افقى در كشاورزى فايده ندارد.
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ــال با انتقاد از بعضى مسايل پيش آمده  رييس كميته فنى و توسعه فوتس
ــال، گفت: نتوانستيم از  ــگاه هاى فوتس ــازى باش ــمينار حرفه اى س در س
ــع مى رفت برقرار  ــردارى كنيم و نظمى كه توق كارگاه هاى AFC بهره ب
ــمينار فوتسال AFC و كارگاه هاى  نشد.عباس ترابيان درباره برگزارى س
حرفه اى سازى باشگاه هاى فوتسال كه هفته گذشته در تهران برگزار شد، 
اظهار كرد: اين يكى از مهم ترين كارگاه هاى آموزشى كنفدراسيون فوتبال 
آسيا بود كه تاكنون براى فوتسال داشته است چرا كه در اين كارگاه بحث 
مجوز حرفه اى باشگاه ها مطرح شد و اين مجوز از سال 2017 بايد توسط 

باشگاه ها گرفته شود.
اساتيد با يك دنيا تجربه آمده بودند

ــس دپارتمان صدور  ــن دوره «ماهاجان» كه خودش ريي وى افزود: در اي
ــخصا حضور داشت.  ــيون فوتبال آسيا است، ش مجوز حرفه اى كنفدراس
همچنين «خسوس» از اسپانيا در اين سمينار حضور داشت كه تمام برنامه  
حرفه اى گرى فوتسال اسپانيا بر عهده وى بوده است. همچنين «الكساندر» 
هم با يك دنيا تجربه براى بازاريابى و درآمدزايى و آنچه كه در كشور روسيه 
براى پيشرفت فوتسال انجام داده بود، در اين كارگاه ها حضور يافت و دوره ها 
را برگزار كردند؛ ضمن اينكه «على تارقلى زاده» و خود من هم كرسى هايى 

پيرامون مشكالت درآمدزايى فوتسال داشتيم.
نتوانستيم از كالس ها بهره بردارى كنيم

ــوال كه برگزارى اين كالس ها چقدر  ــخ به اين س ترابيان در ادامه در پاس
ــيون فوتبال آسيا است،  ــال را به آنچه كه مدنظر كنفدراس توانست فوتس
نزديك كند؟ گفت: به نظرم ما نتوانستيم خيلى خوب از اين دوره سه روزه 
بهره بردارى كنيم، چرا كه باشگاه هاى ما درگير مسابقات مهم ليگ بودند 
ــرمربيان را به صورت كامل در اين  ــتان و هم س و هم مديران، هم سرپرس
كارگاه ها نداشتيم. در روز آخر سمينار خيلى از شركت كنندگان به خاطر 
ــتند مفيد از اين كالس ها بهره ببرند.  ــرايط بد پروازهاى داخلى نتوانس ش
بعضى ها هم آنقدر خسته بودند كه معلوم بود چيزى عايدشان نشده است!

برگزارى كارگاه هاى فارسى در استان ها
رييس كميته فنى و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلى اظهار كرد: براى حل 
اين مشكل به پيشنهاد رييس يكى از هيات هاى استانى، قرار شد يك دوره 
ــتان ها پياده كنيم كه ما هم اعالم آمادگى  فشرده و كامال فارسى را در اس
كرديم تا اين دوره ها را پيش ببريم. اولين قول هم به استان فارس داده شد 

تا كارگاه يك روزه اى را آنجا داشته باشيم.
نقش كمرنگ اصفهان در سمينار 

ــتان ها در اين سمينار كمرنگ تر  ترابيان در خصوص اينكه نقش كدام اس
ــتان ها بود، گفت: واقعا بعضى از استان ها كه در فوتسال اهميت  از ساير اس
زيادى دارند، حضور فعالى نداشتند مثل اصفهان كه نه رييس هيات استان 

آمده بود و نه سرمربيان و مديران دو باشگاه فوتسالى اين استان.
توقع مى رفت باشگاه ها اهميت بيشترى بدهند

وى خاطرنشان كرد: وقتى ما سرمايه گذارى مى كنيم و خود كنفدراسيون 
ــورى مثل ايران اهميت ويژه اى مى دهد تا دوره  ــيا هم به كش فوتبال آس
آموزشى برگزار كند، توقع اين است كه به اين ماجرا اهميت داده شود. من 
شاهد بودم كه كميته فوتسال از چند روز قبل از برگزارى سمينار، مدام با 
ــتان ها در تماس بود تا حضور پررنگى در اين سمينار داشته است ولى  اس

متاسفانه آن نظمى كه توقع داشتيم، برآورده نشد.
هنوز الفباى حرفه اى گرى را نمى دانيم

ــان مى دهد ما هنوز الفباى حرفه اى گرى را رعايت  ترابيان افزود: اينها نش
ــد به اينكه بخواهيم آن را در فوتسال پياده كنيم. با اين  نمى كنيم چه برس
حال آنهايى كه به كالس ها آمدند و به دقت همه چيز را دنبال كردند قطعا 

نكات بسيار مفيدى را به دست آوردند.
تورنمنت چين چندان قوى نيست

ــوال كه آيا حضور تيم ملى فوتسال در تورنمنت  ــخ به اين س وى در پاس
چين با حضور كشورهاى صربستان و عمان را براى ايران مناسب مى داند 
يا خير؟ گفت: به طور كلى اين تورنمنت چندان قوى نيست. صربستان 
ــت  ــاخص اس ــر در اين تورنمنت يك مقدار ش ــان تيم هاى حاض در مي
ــت.  ــم در حد تيم هاى حاضر در گرندپرى نيس ولى به نظرم اين تيم ه
ــت و بايد ديد در كميته فنى چه مسايلى  البته اين نظر شخصى من اس

پيش كشيده مى شود.

سيرى در دنياى ورزش 

تورنمنت چين براى تيم ملى فوتسال
 قوى نيست

تمام ركوردهاى رضازاده 
شكسته شد

ــيزدهم رقابت هاى ليگ برتر در  بازى هاى باقى مانده هفته س
حالى برگزار مى شوند كه مصاف استقالل و سايپا فارغ از مسايل 

فنى تقابل هاى جالبى را به همراه دارد.
ــران امروز با  ــر فوتبال اي ــيزدهم رقابت هاى ليگ برت هفته س

برگزارى پنج ديدار ادامه مى يابد.
نفت تهران – پرسپوليس

ــاگردان  ــد كه ش ــپوليس باش نفت درحالى بايد ميزبان پرس
ــته در چارچوب رقابت هاى جام حذفى  منصوريان هفته گذش
برابر استقالل شكست خوردند و از گردونه رقابت ها كنار رفتند. 
در آن بازى نفتى ها 120 دقيقه تالش كردند و شايد خستگى 
ناشى از آن دقايق كار را براى شاگردان منصوريان سخت كند 
و فرصتى براى پرسپوليسى ها ايجاد كند تا بتوانند با ارائه يك 
بازى حساب شده از خستگى حريف شان استفاده كنند و كار را 
به نفع خود كنند.از سويى ديگر نفتى ها با توجه به حذف شان 
ــدن را در رقابت هاى  در رقابت هاى حذفى تنها راه آسيايى ش
ــترى روى  ــت كه تمركز بيش ليگ برتر مى بينند و طبيعى اس
ــند و پيروزى برابر پرسپوليس اولين  اين رقابت ها داشته باش
گامى است كه مى تواند نفتى ها را به سمت رقابت هاى آسيايى 
بكشاند.در سوى ديگر اين ميدان پرسپوليس قرار دارد كه كمال 
ــاه را به دليل محروميت در اين ديدار  كاميابى نيا و اميد عاليش
ــش را بدون آنها براى مصاف  در اختيار ندارد و برانكو بايد تيم
با نفت آماده كند. پرسپوليس در صورت كسب سه امتياز اين 
ديدار مى تواند به جمع مدعيان ليگ برگردد و اين مساله انگيزه 

مضاعفى را به شاگران برانكو مى دهد.
ذوب آهن – پديده

ذوب آهن در حال حاضر از آماده ترين تيم هاى ليگ است و كفه 
ترازو مصاف آنها با پديده به سمت آنها سنگينى مى كند. پديده 
ــان داده كه درحال حاضر در  در اين فصل تيمى پرنوسان نش
ــهور است  ــرعتى مش ميانه هاى جدول قرار دارد و به بازى س

ــهرت دارد. يحيى  ــى تاكتيكى و جوان ش اما ذوب آهن به تيم
گل محمدى و تيمش مى دانند كه پيروزى برابر پديده مى تواند 
ــه دارد و به همين دليل فرصت پيش  آنها را در صدر جدول نگ

روى را به راحتى از دست نمى دهند. 
ملوان – تراكتورسازى

يكى از حساس ترين بازى هاى هفته سيزدهم را تيم هاى ملوان 
ــازى برگزار مى كنند. ملوانى ها در حال حاضر در  و تراكتورس
ميانه هاى جدول قرار دارند و اين روزها با مشكالت مالى دست 
و پنجه نرم مى كنند. ملوانى ها همواره نشان داده اند كه رقيب 

سرسختى براى تراكتور بوده اند و برگزارى اين ديدار در انزلى 
ــوب شود.در سوى ديگر  مى تواند پوئن مثبتى براى آنها محس
اين ميدان تراكتورسازى قرار دارد كه از مدت ها پيش شايعاتى 
ــود.  ــنيده مى ش درباره تغييرات كادرفنى و مديرعاملى اش ش
شايعاتى كه با وجود تكذيب هاى مكرر همچنان پر رنگ نشان 
ــايد در صورت ناكامى تراكتورى ها در مصاف با  مى دهند و ش
ملوان شاهد تغييراتى در مديريت يا مربيگرى تراكتور باشيم.
ــت دادن امتياز در اين ديدار تا  تراكتورسازى در صورت از دس
ــب مى افتد و به همين دليل  حد زيادى از كورس قهرمانى عق

ــا تهاجمى اى را از  ــا در اين ديدار بازى تمام انتظار مى رود آنه
خود ارائه دهند.

استقالل اهواز – فوالد خوزستان
ــايد بهترين تعبير براى اين ديدار  مصاف دو تيم بحران زده ش
باشد. استقالل اهواز با روند فعلى اش از گزينه هاى جدى سقوط 
ــود و فوالد هم كه تا فصل  ــوب مى ش به دسته پايين تر محس
ــهميه آسيايى بود در  ــته از مدعيان قهرمانى و كسب س گذش
انتهاى جدول رقابت هاى ليگ برتر قرار دارد و به اين ترتيب در 
صورت شكست هريك از دو تيم در اين ديدار، آن تيم در بحران 
ــراوان مربى اش تغيير مى كند  كامل فرو مى رود و به احتمال ف
چرا كه وضعيت حنطه و اسكوچيچ در تيم هاى شان به شدت 
ــچ يك از دو تيم  ــاوى در اين ديدار به كار هي متزلزل است.تس
اهوازى نمى آيد و به همين دليل مى توان انتظار داشت كه بازى 
سراسر هجومى اى را از سوى دو تيم در اين ديدار مشاهده كرد.
اسكوچيچ سرمربى فوالد به دليل محروميت نمى تواند تيمش 

را در اين ديدار از روى نيمكت هدايت كند.
استقالل – سايپا

آخرين ديدار هفته سيزدهم را تيم هاى استقالل و سايپا برگزار 
ــتقالل اين روزها در اوج آمادگى به سر مى برد و  مى كنند. اس
ــت مظلومى را  ــدد تكنيكى در اين تيم دس حضور نفرات متع
در خط ميانى باز گذاشته و تقابل اين هافبك ها با جواد نكونام 
هافبك سابق استقالل و كاپيتان گذشته تيم ملى جذابيت هاى 
ــن ديدار رابطه  ــكات جالب ديگر اي خودش را دارد.از جمله ن
نه چندان خوب مهدى رحمتى كاپيتان فعلى استقالل با جواد 
ــت كه اين روزها كاپيتان سايپا است. استقالل براى  نكونام اس
ــايپا است و در سوى  حفظ صدر جدول محكوم به شكست س
مقابل كسب يك امتياز هم براى سايپايى ها در اين ديدار نتيجه 
بدى محسوب نمى شود و بايد ديد در نهايت كدام تيم به هدفش 

در اين ديدار دست پيدا مى كند.

ــابقات جهانى وزنه بردارى با   يك روس در آخرين روز مس
ــين  ــتن ركوردهاى جهانى دوضرب و مجموع حس شكس
ــكوى قهرمانى دسته  ــتين بار روى س رضازاده، براى نخس
فوق سنگين ايستاد و عنوان قوى ترين مرد جهان را به خود 

اختصاص داد.
در روزى كه سالن جورج آر براون شهر هيستون بيشترين 
ــته  ــود، رقابت هاى دس ــاى داده ب ــت را در خود ج جمعي
ــد و  ــان بااليى برگزار ش ــرارت و هيج ــنگين با ح فوق س
با قدرت نمايى و  قهرمانى تنها نماينده روس ها در اين وزن 
خاتمه يافت.«الكسى لوچف» كه در غياب روسالن البگوف، 
شانس اول روسيه براى كسب مدال طالى اين وزن به شمار 
ــا مهار وزنه هاى 200،  مى رفت، در حركت هاى يكضرب ب
206 و 211 كيلوگرم از ساير مدعيان اين وزن سبقت گرفت 
و خود را به 3 كيلوگرمى ركورد جهانى بهداد سليمى نزديك 
ــتان، باوجود ــا تاالخادزه از گرجس كرد. بعد از لوچف، الش

 از دست دادن وزنه 200 كيلويى در اولين حركت خود، در 
ادامه، وزنه هاى 200 و 207 كيلوگرم را باالى سر برد تا به 
ــت پيدا كند. مدال برنز اين حركت  مدال نقره يكضرب دس
ــاله ارمنستانى ها  ــيان، وزنه بردار 21 س نيز به گور ميناس
رسيد كه هر 3 حركت خود را با موفقيت سپرى كرد و پس 
از مهار وزنه هاى 195 و 201 كيلوگرم، وزنه 203 كيلويى 
ــر برد.اما اوج هنرنمايى غول جديد روس ها در  را باالى س
ــه پس از مهار وزنه هاى  حركت هاى دوضرب بود؛ جايى ك
ــردن قهرمانى خود در  ــجل ك 242 و 248 كيلوگرم و مس
ــراغ وزنه 264 كيلوگرم رفت تا به  دوضرب و مجموع، به س

ركورد دوضرب و مجموع دسته فوق سنگين حمله كند. 
ــا مهار ــيدنى، ب ــك 2004 س ــازاده در المپي ــين رض حس
وزنه 263 كيلوگرمى، ركورد جهانى حركت دوضرب دسته 
ــنگين را از آن خود كرد. ركورد مجموع نيز 4 سال  فوق س
قبل از آن در المپيك 2000 آتن با حدنصاب 472 كيلوگرم 

توسط رضازاده به ثبت رسيده بود.اما انگار وقت آن رسيده 
ــيه اين ركوردها را جابه جا كند.  بود كه وزنه بردارى از روس
ــتون آمريكا پشت  لوچف در سكوت سالن جورج آر هيوس
وزنه 264 كيلوگرم ايستاد و چنان اين وزنه را سبك باالى 
ــر برد كه گويى توان بلند كردن وزنه 270 كيلويى را هم  س
داشت. بعد از اعالم  3 چراغ سفيد از سوى داوران، سالن هم 
ــى غيرقابل وصف به خود گرفت.  تا مرز انفجار رفت و غوغاي
لوچف با مهار اين وزنه ضمن شكستن ركورد دوضرب دنيا 
ــته فوق سنگين  به ميزان يك كيلوگرم، ركورد مجموع دس
را هم با ميزبان 3 كيلوگرم ارتقا بخشيد و با حدنصاب 475 
ــتاد.در پايان  ــكوى قهرمانى جهان ايس ــرم، روى س كيلوگ
ــته 105+ كيلوگرم بهادر مواليى با ركورد  رقابت هاى دس
ــتاد تا جمع  ــرم در مكان پانزدهم ايس مجموع 406 كيلوگ
امتيازات تيم ما در رده بندى سهميه المپيك به 54 امتياز

 برسد.
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شركت ملى گازاستان اصفهان 
سهامى خاص

ــت: در صورت  ــرمربى تيم ملى جودو گف  س
تداوم حضور در رقابت هاى سطح باالى جهان 

مى توانيم نتيجه الزم را كسب كنيم و اگر غيبت 
ــد به  ــته باش ما در اين گونه ميدان ها تداوم داش

مشكالت جبران ناپذيرى برخواهيم خورد.
ــورمان  مجيد زارعيان بعد از ناكامى دو جودوكار كش

ــوق افزود: ــا بيان مطلب ف ــاى كره جنوبى ب در رقابت ه
ــى از بهترين هاى دنيا   رقابت هاى كره جنوبى با حضور برخ

در سطح فنى بااليى برگزار شد. حضور نامدارانى چون «تديرنر» 
فرانسوى كه كمتر در چنين تورتمنت هايى مبارزه مى كند بيانگر اين 

موضوع است. همان طور كه قبل از اعزام گفته بودم قهرمانان جودو به دنبال 
امتياز هستند و هر چه به پايان زمان كسب امتياز ورودى المپيك نزديك مى شويم 

رقابت ها سخت تر و رسيدن به امتياز دشوار تر مى شود. 
زارعيان ادامه داد: خارج از هر نتيجه اى بايد در همه رقابت هايى كه پيش رو است شركت كنيم. بازهم مى گويم 
كه اگر غيبت كنيم دو جودوكار ما از رنكنيگ خارج مى شوند. مانند ساير كشورها دو يا سه نماينده در رنكينگ 
ــعيد را داريم كه بايد با تدارك بيشتر در مسابقات مختلف  نداريم كه نگرانى نداشته باشيم. ما همين جواد و س
شركت كنيم تا بتوانيم به سهميه المپيك برسيم.جودو با برگزارى تورنمنت هاى متعدد در دنيا حرفه اى است ، 

تفكرات ما هم بايد حرفه اى باشد كه اين موضوع نيز ابزار حرفه اى نياز دارد. 
ــتند ما نيز نبايد از اين قافله عقب  وى در پايان گفت: همه كشورها در تكاپوى حضور در مسابقات مختلف هس

بمانيم. تا المپيك بايد هر ماه حداقل در دو تورنمنت شركت كنيم. 

فدراسيون ژيمناستيك درحالى نماينده اى 
به رقابت هاى جهانى گالسكو نفرستاد كه در 
صورت اعزام سيدطاهر علوى داور بين المللى، 
وى جواز قضاوت در المپيك 2016 ريو را كسب 

مى كرد.
ژيمناستيك ايران اگرچه همچنان در كسب سهميه 
ــت ولى يك فرصت طاليى براى حضور  المپيك ناكام اس
اولين داور بين المللى در رقابت هاى حساس المپيك داشت. 
فرصتى كه البته با بى توجهى مسووالن فدراسيون از دست رفت. 
ــيون با توجيه مالى مانع اعزام سرنورشت ساز اين داور  در واقع فدراس
منتخب به رقابت هاى جهانى شد تا حضور وى در المپيك هم منتفى شود.

ــيد طاهر علوى داور بين المللى و بين قاره ايران از طرف فدراسيون جهانى تنها  س
در صورتى فرصت قضاوت در المپيك ريو را داشت كه سابقه قضاوت جهانى ژيمناسيتك را نيز 
ــد. رقابت هاى جهانى كه ماه گذشته در گالسكو انگلستان برگزار شد ولى مسووالن  در كارنامه خود داشته باش
ــخصى به اين رقابت ها اعزام نكردند تا ژيمناستيك ايران  ــيون با بهانه هاى مالى وى را حتى با هزينه ش فدراس

فرصت تاريخى خود مبنى بر حضور يك داور از ايران در مسابقات المپيك را از دست بدهد.
سيد طاهر علوى داور بين المللى ژيمناستيك كشور در اين خصوص گفت: فدراسيون جهانى حضور و قضاوت 
ــكو كرده بود. فدراسيون ژيمناسيتك برخالف من در المپيك ريو را مشروط به اعزام به مسابقات جهانى گالس
 نامه نگارى و انجام امور اوليه به خاطر مشكل مالى من و يك ورزشكارى كه بايد همراهم به رقابت هاى جهانى 

اعزام مى كرد را به اين رويداد نفرستاد تا فرصت حضورم در المپيك هم از دست برود.

تيـم ملـى جـودو بـه 
تفكر حرفه اى نياز دارد

فرصت سوزى بزرگ 
در ژيمناستيك

ــتان اصفهان گفت: اين حق جامعه  ــت هيات بولينگ و بيليارد اس سرپرس
بولينگ و بيليارد اصفهان است كه علت لغو مجمع انتخاباتى هيات را بدانند 

و اين كار فدراسيون ، هم غيرقانونى بود هم غيراخالقى.
ــيون  ــط فدراس  مهدى اعراب در مورد لغو مجمع انتخاباتى اين هيات توس
بولينگ و بيليارد اظهار داشت: تقريبا 7 ماه است كه هيات استان به سرپرستى 
من اداره مى شود و ما در اين مدت 2 بار از كانديدا ثبت نام به عمل آورديم و 
ــامى آنها و تأييد صالحيت كانديداها به فدراسيون اعالم شد و درنهايت  اس
ــنهادى اداره كل ورزش و جوانان استان براى  4 آذرماه به عنوان تاريخ پيش

برگزارى اين انتخابات به فدراسيون اعالم شد.
ــد اعضاى مجمع، با  ــيون هم روز 27 آبان ماه ضمن تأيي وى افزود: فدراس
ــنهادى موافقت كرد اما گويا به اين دليل كه كانديداى موردنظر  تاريخ پيش
فدراسيون شرايط حضور در انتخابات را پيدا نكرده است، به بهانه غيرقانونى 
ــال نامه اى در روز دوم آذرماه آن را لغو كردند. بودن برگزارى مجمع، با ارس

اعراب گفت: فدراسيون در نامه خود عنوان كرده كه هيچ كدام از كانديداها 
ــتند درحالى كه اين موضوع نه در  ــيون نيس قادر به پيگيرى اهداف فدراس
صالحيت فدراسيون است و نه قانون چنين اجازه اى به فدراسيون مى دهد.

وى ادامه داد: فدراسيون در هر انتخابات يك رأى دارد و اگر هم نظرشان بر 
لغو مجمع بوده بايد خيلى زودتر اعالم مى كردند. همه كانديداها يا متخصص 
بولينگ و بيليارد هستند و يا در مديريت ورزش استان سابقه دارند و اين كار 

فدراسيون هم غيرقانونى بود و هم غيراخالقى.

ــپوليس و با توجه به  ــل عليرضا بيرانوند به حضور در پرس بعد از ابراز تماي
اين نكته كه عليرضا منصوريان به مديران نفت گفته بود ديگر به بيرانوند 
ــيد دروازه بان مغضوب  ــه نظر مى رس ــم گلر اول نگاه نمى كند، ب به چش
ــگاه نفت  ــپوليس برود اما باش منصوريان به صورت قرضى از نفت به پرس
خصوصى به بيرانوند اعالم كرد مخالف جدايى اوست. نفتى ها به بيرانوند 
ــراى نفت بازى  ــون نيم فصل دوم ب ــن فكر نكند چ گفته اند اصال به رفت

مى كند!
ــتند. اگر چه  ــك دروازه بان جديد هس ــى ها هم حاال دنبال ي  پرسپوليس
ــا مكانى اعتقاد دارد اما به دليل حاشيه هاى فراوان  آندره پاناديچ به سوش
ــادش به مكانى را از  و غيبت در بخش اعظم بازى هاى فصل، برانكو اعتم

دست داده است.
 از سوى ديگر پرسپوليسى ها مى خواهند مرتضى قديمى پور جوان را نگه 

دارند و جاى ايمان صادقى كه در ليست مازاد قرار دارد، يك گلر بگيرند.
ــو در ابتداى فصل  ــود پس از اينكه مذاكرات با وحيد طالب ل  گفته مى ش
ــت.  ــيد، برانكو هنوز هم عالقه مند به جذب اين بازيكن اس به نتيجه نرس
ــود به تيم رقيب  ــتقالل حاضر ش ــت دروازه بان باتجربه اس ولى بعيد اس

 برود.
ــت اين  ــرار دارد و معلوم نيس ــر برانكو ق ــن فروزان هم مدنظ  گويا محس
ــتقالل كه با فرهاد كاظمى اختالف پيدا كرد، از سياه  دروازه بان سابق اس

جامگان جدا شد و حاال بدون تيم مانده، به پرسپوليس مى رود يا نه؟!

ــكار المپيكى ايران گفت: در خيلى از رشته ها شاهد  پرافتخارترين ورزش
ــان تعيين مى كنند كه چه كسى  هستيم كه مسووالن فدراسيون خودش

ناظر فدراسيون آنها باشد و اين خوب نيست.
ــيون  ــاعى در مورد انتخاب اصغر رحيمى به عنوان ناظر فدراس هادى س
تكواندو در كميته ملى المپيك، اظهار داشت: اصغر رحيمى در گذشته هم 
ــان و استادان خوب اين رشته  ناظر فدراسيون تكواندو بود. او از كارشناس
است. رحيمى به عنوان نماينده كميته ملى المپيك معموال كنار تيم ملى 

بوده است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا فدراسيون تكواندو شما را به عنوان ناظر 
فدراسيون تكواندو در كميته ملى المپيك معرفى نكرده است، گفت: شايد 

من را دوست ندارند كه معرفى نكردند.
هادى ساعى در ادامه با تعريف و تمجيد از اصغر رحيمى خاطرنشان، كرد: 
ــالم و قابل اعتماد است اما اين خوب  رحيمى استاد من است. او فردى س
ــان معرفى كنند. اصال بحث من  نيست كه فدراسيون ها ناظران را خودش
اصغر رحيمى نيست چون او انصافا هم كارشناس است و هم اينكه اشراف 
ــاهد هستيم كه مسووالن  كاملى به تكواندو دارد. در خيلى از رشته ها ش
فدراسيون خودشان تعيين مى كنند كه چه كسى ناظر فدراسيون آنها باشد 
ــى به آنها كمك كند. زمانى كه من تكواندو كار  و اجازه نمى دهند كه كس
بودم رحيمى ناظر بود و هميشه كارشناسانه با تمام مباحث برخورد مى كرد 

و در مورد آن تصميم مى گرفت.

كار فدراسيون، هم غيرقانونى بود
 هم غيراخالقى

بيرانوند نشد،
 اين گلر استقاللى را بياوريد!

واكنش ساعى به انتخاب نشدنش به عنوان 
ناظر المپيكى

منصوريان تالفى استقالل را سر پرسپوليس درمى آورد؟
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بازى هاى محلىراز موفقيت

از تمام وجـوه مثبت زندگى خود لـذت ببريد و آنهـا را ناديده 
نگيريد 

ــد زدن در زندگى  ــاد بودن و لبخن ــران گارد نگيريد.ش  در مقابل ديگ
ــاده  ــت از اين چند راه س ــارت و وقت ندارد. كافى اس احتياجى به مه

استفاده كنيد.
به اطرافيان، لبخند بزنيد

ــما لبخند بزنند. شما به آنها نشان دهيد  منتظر ديگران نباشيد تا به ش
ــيد. از آنها  ــا اطرافيان خود راحت باش چگونه اين كار را انجام دهند. ب
تعريف كنيد. از عكس العمل آنها نترسيد. خودتان باشيد و به آنها فرصت 
ــما بيشتر به ديگران لبخند  دهيد با شما ارتباط برقرار كنند. هر چه ش
بزنيد، آنها نيز بيشتر به شما لبخند خواهند زد. زندگى در شرايطى كه 
ــما برخوردى خوب دارند و به شما روى خوش  همه اطرافيان تان با ش

نشان مى  دهند بسيار لذت بخش تر است.
فرض كنيد امروز يك روز بسيار عالى است

ــد.  ــيد كه همين طور هم خواهد ش ــد و مطمئن باش چنين فرض كني
ــان مى  دهند كه هر چند كه ما تصور مى  كنيم آن طور كه  تحقيقات نش
فكر مى  كنيم رفتار مى  كنيم، اما در اكثر موارد عكس اين موضوع صادق 
ــت؛ يعنى رفتار ما بر فكرمان تاثير مى  گذارد. داشتن رفتارى خوب  اس

منجر به افكار خوب و اتفاقات خوب مى  شود.
روى نكات مثبت زندگى خود تمركز كنيد

از تمام وجوه مثبت زندگى خود لذت ببريد و آنها را ناديده نگيريد. همه 
افراد در زندگى خود نقاط مثبت و امتيازاتى دارند كه خيلى اوقات نسبت 

به آنها بى توجه هستند.
از توانايى  هاى شخصى خود براى انجام كارها استفاده كنيدهر شخصى 

توانايى خاص و منحصر به فردى دارد.
همه ما استعدادهايى داريم كه ممكن است شخص ديگرى نداشته باشد. 
شادى و نشاط متعلق به افرادى است كه از اين استعدادها و توانايى  هاى 
خود استفاده مى  كنند و با كمك آنها كارهاى گوناگونى انجام مى  دهند. 

انجام و كامل كردن كارها حس غرور و نشاط به افراد مى  دهد.
از قوه تخيل خود استفاده كنيد

ــتن يك موز و استفاده از  مثال در ميوه فروشى كودكى با در دست داش
قوه تخيل خود در حال لذت بردن از زندگى خود است. او تصور مى  كند 
ــت و بايد از دشمنان  ــت اوست يك كشتى جنگى اس موزى كه در دس
اطراف فرار كند.بهترين راهكارى كه وجود دارد اين است كه دوباره قوه 
تخيل خود را فعال كنيم. الزم نيست تصور كنيد يك موز كشتى جنگى 
است - هر چند كه چنين تصورى هم جالب خواهد بود – اما از قوه تخيل 
خود براى فكر كردن به چيزهايى استفاده كنيد كه شما را شاد مى  كند.

  راه هاى شاد شدن افراد پرمشغله
خلق كردن فرآيندى است كه لذت بسيارى در آن است 

 چيزى خلق كنيد
استفاده از قوه خالقيت و نوآورى و ساختن چيزى با دست  هاى خود به 

شما احساس نشاط و توانمندى خواهد داد.
به ديگران كمك كنيد

 يك شكارچى، پرنده اى را به دام انداخت. پرنده گفت: اى مرد بزرگوار! 
ــيار خورده اى و  ــت گاو و گوسفند بس تو در طول زندگى خود گوش
ــده اى. از خوردن بدن كوچك و ريز من هم سير هيچ وقت سير نش

ــمند به تو مى دهم تا به  ــوى. اگر مرا آزاد كنى، سه پند ارزش  نمى ش
سعادت و خوشبختى برسى. پند اول را در دستان تو مى دهم. اگر آزادم 
كنى پند دوم را وقتى كه روى بام خانه ات بنشينم به تو مى دهم. پند 

سوم را وقتى كه بر درخت بنشينم. مرد قبول كرد. پرنده گفت:
پند اول اينكه:  سخن محال را از كسى باور مكن.

مرد بالفاصله او را آزاد كرد. پرنده بر سر بام نشست..
گفت پند دوم اينكه: هرگز غم گذشته را مخور.برچيزى كه از دست 

دادى حسرت مخور.
ــاخ درخت پريد و گفت : اى بزرگوار! در شكم من يك  پرنده روى ش
مرواريد گرانبها به وزن ده درم هست. ولى متاسفانه روزى و قسمت تو 

و فرزندانت نبود. و گرنه با آن ثروتمند و خوشبخت مى شدى.
ــيار ناراحت شد و آه و ناله اش  مرد شگارچى از شنيدن اين سخن بس

بلند شد.
ــته  ــر تو را نصيحت نكردم كه بر گذش پرنده با خنده به او گفت: مگ

افسوس نخور؟ يا پند مرا نفهميدى يا كر هستى؟
ــخن ناممكن را باور نكنى. اى ساده لوح ! همه  پند دوم اين بود كه س
وزن من سه درم بيشتر نيست، چگونه ممكن است كه يك مرواريد ده 

درمى در شكم من باشد؟
ــيار گرانبهاست.  مرد به خود آمد و گفت اى پرنده دانا پندهاى تو بس

پند سوم را هم به من بگو.
پرنده گفت : آيا به آن دو پند عمل كردى كه پند سوم را هم بگويم.

ــيدن در زمين شوره زار  پند گفتن با نادان خواب آلود مانند بذر پاش
است.

شعر طنز  حكايت 

گويند مرا چو زاد مادر به دهان گرفتن آموخت
شب ها برِ  گاهوارى من بيدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد تا شيوه ى راه رفتن آموخت

يك حرف و دو حرف بر زبانم الـفـاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لـب مـن بـر، غـنچه ى گل شكفتن آموخت

پس هستى من ز هستى اوست تا هستم وهست دارمش دوست

گويند مرا چو زاد مادر روى كاناپه، لميدن آموخت 
شب ها بر تلويزيون تا صبح بنشست و فيلم ديدن آموخت 

بر چهره، سبوس و ماست ماليد تا شيوه ى خوشگليدن آموخت 
بنمود «تتو» دو ابروى خويش تا رسم كمان كشيدن آموخت 

هر ماه برفت نزد جراح آيين چروك چيدن آموخت 
دستم بگرفت و بُرد بازار همواره طال خريدن آموخت 
با دايى و عّمه هاى جعلى پز دادن و قمُپزيدن آموخت

با قوم خودش، هميشه پيوند از قوم شوهر، بريدن آموخت 
آسوده نشست و با اس ام اس جك هاى جديد، چتيدن آموخت
چون سوخت غذاى ما شب و روز از پيك، مدد رسيدن آموخت 

پاى تلفن دو ساعت ونيم گل گفتن و گل شنيدن آموخت 
بابام چو آمد از سر كار بيمارى و قد خميدن آموخت 

كاريكاتور

جواب سودوكو  شماره 1741سودوكو  شماره 1743

جواب معما 1741 معما 1743
ــى قرض كند و چيزى گرو بگذارد و قول  ــخصى بخواهد پولى از كس اگر ش
سود كالنى بدهد؛ اما قصد فريب داشته باشد، مثل فوق را در موردش به كار
 مى برند.قصه ى آن چنين است: روزى مردى روستايى ناشناس در دكان يك 
ــدارى پول به عنوان قرض مى كند. حاجى  حاجى مى رود و از او تقاضاى مق
ــورى پولم را به تو بدهم؟  ــم چط مى گويد: « اى بابا، من كه تو را نمى شناس
آخر يك گرويى، يك چيزى بايد بسپارى. »مرد مى گويد: « حاجى، ريشم را 
گرو مى گذارم.» حاجى قبول مى كند. مرد روستايى اطراف را نگاه مى كند 
و در نهايت ناراحتى و با دل نگرانى دست مى برد و يك تار از موى ريشش را 

مى كند و به حاجى مى دهد. 
حاجى هم تار مو را با نهايت احتياط در كاغذى مى پيچد و كاغذ را در صندوق 

مى گذارد و دو دستى، پول را تقديم مرد مى كند.
تصادفا يك آدم كاله بردار و حقه باز در آن حوالى بود؛ همين كه اين معامله را 
ديد پيش خودش فكر كرد: « عجب معامله ى خوبى است! چه بهتر من هم 

فردا صبح پيش حاجى بيايم و با دادن چند تار موى ريشم پول بگيرم. مردك 
ــب در دكان حاجى مى رود و  ــا قيافه ى حق به جان حقه باز فردا صبح زود ب
ــت و احتياج به صد تومان  مى گويد: « حاجى آقا، مقدارى جنسم در راه اس
پول دارم. اگر لطف بفرماييد، فردا همين وقت ده تومان هم رويش مى گذارم 
و تقديم مى كنم.»حاجى مى گويد:« آخر بابا جان، من كه شما را نديده ام و 
نمى شناسم. آخر يك گرويى بايد بسپارى كه من صد تومان پول به تو بدهم.» 
مردك كاله بردار خنده اى مى كند و مى گويد: « حاجى آقا، ريش، ريشم را 
امانت مى گذارم و قول مى دهم فردا صبح پول را بياورم تقديمت كنم.»حاجى  
فكرى مى كند و مى گويد: « بسيار خوب، قبول دارم.» كه يك مرتبه مردك 
ــش  ــت مى برد و يك چپه مو، از ريش بى آنكه توجهى به اطراف بيندازد دس
مى كند و به طرف حاجى دراز مى كند. حاجى مى بيند به اندازه يك سير مو 
از ريشش كنده. خوب نگاه مى كند و مى گويد: « بابا جان، آن يك تار مو غير 

اين يك چپه است! »

 در يك مدرسه، قد پنج نفر از دانش آموزان را اندازه 
ــه ــت كرده اند. بعد از مقايس گيرى كرده و يادداش
 قد دانش آموزان، اطالعات زير به دست آمده است:

- مهران، از سعيد بلندتر و از بهرام كوتاهتر است.
- دانيال، از بهروز بلندتر و از مهران كوتاهتر است.

ــن دانش آموز  ــات، بلندتري ــن اطالع با توجه با اي
كيست؟

    1: مهران
    2: سعيد
    3: بهرام

    4: دانيال

معما       ايستگاه ضرب المثل
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ريش گرو گذاشتن

داستان

 اخترك چهارم اخترك مردى تجارت پيشه بود. اين 
ــهريار  ــغول و گرفتار بود كه با ورود ش بابا چنان مش

كوچولو حتا سرش را هم بلند نكرد.
ــيگارتان  ــالم. آتش س ــهريار كوچولو گفت: – س ش

خاموش شده.
ــه  ــه و دو مى كند پنج. پنج و هفت دوازده و س – س
پانزده. سالم. پانزده و هفت بيست و دو. بيست و دو و 
شش بيست و هشت. وقت ندارم روشنش كنم. بيست 
و شش و پنج سى و يك. اوف! پس جمعش مى كند 
ــت و دو هزار  ــصد و بيس پانصدويك ميليون و شش

هفتصد و سى و يك.
– پانصد ميليون چى؟

– ها؟ هنوز اين جايى تو؟ پانصد و يك ميليون چيز. 
چه مى دانم، آن قدر كار سرم ريخته كه!.. من يك مرد 
جدى هستم و با حرف هاى هشت من نه شاهى سر و 

كار ندارم!.. دو و پنج هفت..
شهريار كوچولو كه وقتى چيزى مى پرسيد ديگر تا 
جوابش را نمى گرفت دست بردار نبود دوباره پرسيد:

– پانصد و يك ميليون چى؟
تاجر پيشه سرش را بلند كرد:

– تو اين پنجاه و چهار سالى كه ساكن اين اختركم 
همه اش سه بار گرفتار موى ماغ شده ام. اوليش بيست 
ــك بود كه خدا مى داند از  و دو سال پيش يك سوس
ــت ناكى از  ــد. صداى وحش كدام جهنم پيدايش ش
خودش در مى آورد كه باعث شد تو يك جمع چهار 
جا اشتباه كنم. دفعه ى دوم يازده سال پيش بود كه 
ــتخوان درد بى چاره ام كرد. من ورزش نمى كنم.  اس
ــتم جدى.. اين  وقت يللى تللى هم ندارم. آدمى هس

هم بار سومش!.. كجا بودم؟ پانصد و يك ميليون و..
– اين همه ميليون چى؟

تاجرپيشه فهميد كه نبايد اميد خالصى داشته باشد. 
ــاى كوچولويى كه  گفت: – ميليون ها از اين چيزه

پاره اى وقت ها تو هوا ديده مى شود.
– مگس؟

– نه بابا. اين چيزهاى كوچولوى براق.
– زنبور عسل؟

ــوى طاليى كه  ــاى كوچول ــا! همين چيزه – نه باب
ِولِنگارها را به عالم هپروت مى برد. گيرم من شخصا 
ــرف خيال بافى  ــتم جدى كه وقتم را ص آدمى هس

نمى كنم.
– آها، ستاره؟

– خودش است: ستاره.
– خب پانصد ميليون ستاره به چه دردت مى خورد؟

– پانصد و يك ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و 
هفتصد و سى و يكى. من جديّم و دقيق.

– خب، به چه دردت مى خورند؟
– به چه دردم مى خورند؟

– ها.
– هيچى تصاحب شان مى كنم.

– ستاره ها را؟
– آره خب.

– آخر من به يك پادشاهى برخوردم كه..
ــه اش  ــه ب ــد بل ك ــب نمى كنن ــاه ها تصاح – پادش
«سلطنت» مى كنند. اين دو تا با هم خيلى فرق دارد.
– خب، حاال تو آنها را تصاحب مى كنى كه چى بشود؟

– كه دارا بشوم.
– خب دارا شدن به چه كارت مى خورد؟

ــتاره اى پيدا كرد من  ــى س – به اين كار كه، اگر كس
ازش بخرم. 

ــن بابا هم  ــت: «اي ــو با خودش گف ــهريار كوچول ش

منطقش يك خرده به منطق آن دائم الخمره مى بََرد.» 
با وجود اين باز ازش پرسيد:

– چه جورى مى شود يك ستاره را صاحب شد؟
ــيد: – اين  ــه بى درنگ با اَخم و تَخم پرس تاجرپيش

ستاره ها مال كى اند؟
– چه مى دانم؟ مال هيچ كس.

– پس مال منند، چون من اول به اين فكر افتادم.
– همين كافى است؟

– البته كه كافى است. اگر تو يك جواهر پيدا كنى كه 
مال هيچ كس نباشد مى شود مال تو. اگر جزيره اى 
كشف كنى كه مال هيچ كس نباشد مى شود مال تو. 
اگر فكرى به كله ات بزند كه تا آن موقع به سر كسى 
نزده به اسم خودت ثبتش مى كنى و مى شود مال تو. 
من هم ستاره ها را براى اين صاحب شده ام كه پيش از 
من هيچ كس به فكر نيفتاده بود آن ها را مالك بشود.

ــت.  ــهريار كوچولو گفت: – اين ها همه اش درس ش
منتها چه كارشان مى كنى؟

ــه گفت: – اداره شان مى كنم، همين جور  تاجر پيش
ــان. البته كار بسيار  ــان و مى شمارم ش مى شمارم ش
ــتم  ــت ولى خب ديگر، من آدمى هس ــكلى اس مش

بسيار جدى.
شهريار كوچولو كه هنوز اين حرف تو َكَتش نرفته بود 

گفت:
ــمى داشته باشم  ــال گردن ابريش – اگر من يك ش
مى توانم بپيچم دور گردنم با خودم ببرمش. اگر يك 
گل داشته باشم مى توانم بچينم با خودم ببرمش. اما 

تو كه نمى توانى ستاره ها را بچينى!
– نه. اما مى توانم بگذارم شان تو بانك.

– اينى كه گفتى يعنى چه؟
– يعنى اين كه تعداد ستاره هايم را رو يك تكه كاغذ 

مى نويسم مى گذارم تو كشو درش را قفل مى كنم.
– همه اش همين؟

– آره همين كافى است.
ــك گل دارم كه هر  ــهريار كوچولو گفت: – من ي ش
ــان دارم كه  ــه تا هم آتش فش روز آبش مى دهم. س
ــان مى كنم.  ــاك و دوده گيرى ش هفته اى يك بار پ
ــه را هم پاك مى كنم. آدم  ــان خاموش آخر آتش فش
كِف دستش را كه بو نكرده! رو اين حساب، هم براى 
آتش فشان ها و هم براى گل اين كه من صاحب شان 
ــتاره ها  ــم فايده دارد. تو چه فايده اى به حال س باش

دارى؟
ــه دهن باز كرد كه جوابى بدهد اما چيزى  تاجرپيش
پيدا نكرد. و شهريار كوچولو راهش را گرفت و رفت و 
همان جور كه مى رفت تو دلش مى گفت: – اين آدم 

بزرگ ها راستى راستى چه قدر عجيبند!

حكايت جالب پرنده نصيحتگو
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بازى دال پلو
ــوند كه معموالً دو دسته سه نفرى  دراين بازى چند نفر به دو دسته تقسيم مى ش
يا بيشتر مى باشند. هر دسته به فاصله 10 الى 20 متر دورتر از يكديگر و روبه روى 

هم قرار مى گيرند.
هر دسته در جايى كه ايستاده اند سه عدد سنگ به عنوان هدف كه هر يك تقريبا 
ــد طورى در محل خود (روبه روى  ــانتى متر مى باش به طول 25 و به عرض 15 س
ــنگ ها يك متر باشد و اين  دسته مقابل) پشت سر هم قرار مى دهند كه فاصله س
سنگ ها را به صورت عمودى در يك خط مستقيم در زمين فرو مى كنند كه راست 
بايستد. بنابراين اكنون هر دسته سه عدد سنگ خود را كه به آن دال (dal) يا هدف 
مى گويند، در كنار خود و روبه روى سه دال (dal) دسته مقابل قرار داده اند كه حدودا 
به فاصله 10 الى 20 متر دورتر از آنها و روبه رويشان ايستاده اند.حال هر دسته كه 
زودتر دال ها (هدف ها) را در زمين فرو كرده باشند براى اينكه دسته مقابل را با خبر 

كرده باشند، تا شروع بازى را نصيب خود كنند مى گويند:
ــتم» dal _ e _ dasem gayel bastem يعنى (هدف در  «دال ادسم گايل بس
دستم گاوها را بستم).اكنون دسته اى كه بازى را شروع مى كند مى بايست هر نفر 
ــمى او مى باشد به طرف دال هاى دسته  يك سنگ كه به وزن و اندازه توانايى جس
مقابل پرتاب نمايد. البته اندازه سنگى را كه به طرف دال ها پرتاب مى كنند اختيارى 
است اما معموال " اين سنگ ها را به اندازه دو مشت و به شكل كروى يا بيضى انتخاب 
كرده به سوى هدف ها پرتاب مى نمايند.بعضى مواقع ممكن است يكى از دسته ها 
يك نفر كم داشته باشند، كه در اين صورت دسته مذكور حق دارد يك سنگ اضافه 
پرتاب نمايد. درهر صورت دسته اى كه افرادش سنگ ها را پرتاب كرده باشند كنار 
مى كشند تا افراد دسته مقابل بطرف دال هاى آنان سنگ پرتاب نمايند.هر دسته اگر 
يكدور كامل يا يكدور غير كامل كه شرح داده خواهد شد، هر سه دال دسته مقابل را 
بياندازد، برنده بازى خواهد شد.يكدور كامل بنا بر قرار داد اوليه معموال شامل پنج 
مره marra (پنج دور بازى) كه يك دور كامل است، مى باشد و به اين صورت است 
ــنگ در يك دور بازى هر سه دال دسته مقابل را  كه:اگر دسته اى بتواند با پرتاب س
بياندازد و دسته مقابل با پرتاب سنگ نتو انسته باشد حتى يك دال از آنها را بياندازد، 
اين خود يك مره (يكدور بازى) حساب مى شود و اگر پنج بار هر سه دال دسته مقابل 
ــوب مى گردد كه همان يك دور كامل  را به همين صورت بياندازند پنج مره محس
است و اين دسته برنده بازى است.حال ممكن است دسته مذكور با دور غير كامل 
ــت از 10 تيل til (نيم يا نصف). بنابراين هر  برنده اين بازى شوند كه آن عبارت اس
مره دو برابر تيل است و برنده شدن در 10 تيل به اين صورت است كه:اگر دسته اى 
هر سه دال حريف مقابل را انداخته باشد و حريف مقابل هم يك يا دو دال از سه دال 
دسته مذكور را بياندازند اين دسته، برنده يك تيل مى باشند. و اگر به همين صورت 
بازى ادامه پيدا كند بعد از برنده شدن 10 تيل بازى را برده اند.بيشتر مواقع ممكن 
است دسته اى با چند مره و چند تيل بازى را ببرد، به اين صورت كه مثال با 2 مره و 6 
تيل، يا 3 مره و 4 تيل، يا 4 مره و 2 تيل بازى را ببرند. در هر صورت اگر يك مره تمام 
شود جاى دو دسته عوض نمى شود اما اگر يكدور بازى با يك تيل تمام شود هر دو 
دسته محل خود را با يكديگر عوض مى كنند.در اين بازى اگر يك نفر از دسته ها با 
پرتاب سنگ يك دال از حريف مقابل را بياندازد در همان يك دور مى بايست يك 
سنگ اضافه به عنوان جايزه پرتاب كند. و اگر دو دال از حريف مقابل انداخته باشد 
در همان دور مى تواند دو سنگ ديگر پرتاب نمايد.اگر يكنفر از دسته اى به تنهائى 
و با بردن جايزه پرتاب سنگ هر سه دال حريف مقابل را بياندازد و حتى يك دال از 
دسته خودش افتاده نباشد، به ياران آن يك نفر مى گويند شما مرده ايد به اين معنا 
كه در دور بعدى حق نداريد سنگى پرتاب نمائيد. پس در دور بعدى آن يك نفر مقابل 
دسته حريف قرار مى گيرد و مى بايست در اين دور با پرتاب سنگ و انداختن دال هاى 
حريف، ياران خود را زنده نمايد كه در اين صورت اگر يكى دو دال را انداخته باشد 

ياران او هم مى توانند به طرف دال حريف مقابل سنگ پرتاب نمايند.

شـازده راه هاى شاد بودن در افراد پرمشغله (1)
كـوچـولـو 

(قسمت دوازدهم)



ــاى جداگانه در  ــرد كه در جنايت ه دو م
مشهد مرتكب همسر و فرزندكشى شده 
بودند، در بازجويى هاى جنايى به تشريح 

انگيزه خود پرداختند.
ــتين پرونده مرد 36 ساله اى در  در نخس
كوچه خاكسترى منطقه سيدى مشهد، 
همسر 33ساله و دختر 14ماهه اش را به 
ــاعت 22  ــاند. راز اين جنايت س قتل رس
ــزارش قتل به  ــنبه همزمان با گ چهارش
پليس فاش شد. قاضى سيدجواد حسينى، 
بازپرس ويژه قتل مشهد با حضور در محل 
ــن زمينه را آغاز  جنايت تحقيقات در اي
كرد. جسد زن جوان كه با ضربات جسم 
ــيده بود، در  سخت به سرش به قتل رس
پذيرايى خانه كشف شد. جسد دختر 14 
ماهه او نيز در حالى كه خفه شده بود، در 

فاصله كمى از جنازه مادرش قرار داشت. پدر خانواده به نام 
حسين نيز همزمان با اين جنايت ناپديد شده بود. او شامگاه 
ــنبه نزد پدر و مادرش رفته و صبح سه شنبه با ترك  دوش
آنجا ناپديد شده بود. اين موضوع احتمال قتل در شامگاه 
دوشنبه را مطرح كرد كه با گزارش پزشكى قانونى در مورد 

قتل طى 36 ساعت گذشته، اين فرضيه قوت گرفت.
ــين را به اتهام همدستى  ــه برادر حس بازپرس جنايى س
ــتگير كرد كه آنها پس ازآزادى،  در فرارى دادن متهم دس

مخفيگاه برادرشان را اعالم كردند.
ــه قتل را  ــت آمده،كارآگاهان متهم ب ــه دس با اطالعات ب
دستگير كردند. ميثم پس از انتقال به دادسرا به قتل همسر 

ــين متعلق به  و دخترش اعتراف كرد و گفت: خانه و ماش
ــرم درگير شدم و او  همسرم بود. شامگاه يكشنبه با همس
تهديد كرد اگر سر كار نروم مرا از خانه بيرون مى كند. اين 
ــنبه  ــد تصميم به انتقام بگيرم. صبح دوش حرف باعث ش
همسرم در خواب بود كه او را با ضربه هاى چكش كشتم. با 
فرياد همسرم، دختر 14 ماهه مان بيدار شد و شروع به گريه 
ــاد متعفن  كرد كه او را هم خفه كردم و براى اين كه اجس
نشود، بخارى را خاموش و پنجره ها را باز كردم. در اين مدت 
در تهران و شيراز مخفى شده بودم كه پس از بازگشت به 

مشهد دستگير شدم.
ــى در اختيار  ــرار قانون ــه قتل با ق ــس از اعتراف ب متهم پ

كارآگاهان پليس آگاهى قرار گرفت.

قتل همسر با ضربه هاى چوب
ــى نيز زن  دومين متهم به همسركش
ــواب به قتل  ــود را در خ ــاله خ 30 س
ــه و پس از  ــانده بود. بامداد جمع رس
مرگ زن جوانى در بيمارستان شهيد 
ــات پليس براى  ــمى نژاد، تحقيق هاش
افشاى راز قتل آغاز شد. در تحقيقات 
ــد، اين زن بر اثر اصابت  ــخص ش مش
ــخت به سرش به  ضربه هاى جسم س
ــت. قاضى حسينى و  ــيده اس قتل رس
ــل قتل در  ــپس به مح كارآگاهان س
روستاى ميامى اعزام و با آثار خون در 
ــدند. با شروع  يكى از اتاق ها رو به رو ش
ــول، او گفت:  ــر مقت بازجويى از همس
ــاعت 5 بعدازظهر دو فرزندم  حدود س
ــاعت بعد  را به منزل پدرم بردم. دو س
ــرم  ــتيم، با پيكر غرق در خون همس وقتى به خانه بازگش
روبه رو شده و او را به بيمارستان رساندم كه در آنجا متوجه 
مرگ او شدم. با توجه به تناقض گويى هاى متهم، تحقيقات 
از او ادامه داشت تا اينكه مرد جوان لب به اعتراف گشود و 
گفت: مدتى بود بيكار بودم و سر همين موضوع با همسرم 
درگيرى داشتم. شب قبل از جنايت هم در مورد بيكارى من 
و طالهايى كه همسرم به من داده بود، بحث كرديم. ظهر 
ــتم.  بچه هايم را به خانه پدرم بردم و خودم به خانه بازگش
ــادم و چوبى  ــرم در خواب بود. ياد حرف هاى او افت همس
برداشتم و با ضربه هاى آن همسرم را در خواب كشتم. بعد 

هم قصد صحنه سازى داشتم كه موفق نشدم.
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خبر خبر 

مرد جوان كه پس از قتل همسرش جسد او را به آتش كشيده بود، با حكم 
سه قاضى جنايى به قصاص محكوم شد.

ــاهده دود از يك كانال آب در شهرك  سحرگاه 23 دى سال گذشته مش
گلستان تهران، توجه كارگران يك كارگاه را به خود جلب كرد. آنها وقتى به 
محل رسيدند، با جسدى كه در حال سوختن بود روبه رو شدند. آنها پس از 

خاموش كردن آتش، موضوع را به پليس اطالع دادند.
با حضور ماموران در محل مشخص شد، جسد متعلق به زنى جوان است كه 
پس از قتل در آن محل به آتش كشيده شده بود. ماموران براى شناسايى 
هويت مقتول به بررسى پرونده افراد ناپديد شده پرداخته و هويت زن 27 
ساله به نام سحر را شناسايى كردند. خانواده سحر كه موضوع ناپديد شدن 
او را به پليس گزارش داده بودند، در جريان تحقيقات گفتند، همسر سحر 
به نام ايمان با مراجعه به ما اعالم كرد او به طرز مرموزى ناپديد شده است. 
ماموران سراغ ايمان رفتند، اما او همزمان با كشف جسد ناپديد شده بود. 
مرد جوان به عنوان متهم به قتل تحت تعقيب پليس قرار گرفت تا اين كه 
28 دى با مراجعه به كالنترى شهرك قدس خود را تسليم كرد. با تكميل 
تحقيقات، پرونده براى محاكمه به شعبه دوم دادگاه كيفرى استان تهران 
فرستاده شد و متهم به رياست قاضى نوراهللا عزيزمحمدى پاى ميز محاكمه 
ــه اولياى دم براى داماد سابق خود درخواست  ايستاد. در ابتداى اين جلس
قصاص كردند. سپس رييس دادگاه با تفهيم اتهام به ايمان از او خواست به 

دفاع از خود بپردازد.
ــا 15 ماه بود كه  ــگاه قرار گرفت، اظهار كرد: م متهم به قتل وقتى در جاي
ــحر زمانى كه عصبانى مى شد قابل كنترل نبود. به  ازدواج كرده بوديم. س
همين خاطر سعى كردم با او جر و بحث نكنم. روز حادثه مشاجره لفظى بين 
ما آغاز شد.سحر قصد ايجاد سروصدا داشت كه من هم براى ساكت كردن 
او گلويش را گرفته و فشار دادم كه باعث مرگ او شد. بعد از قتل، جسد او را 

داخل كانال آب انداخته و با تهيه بنزين آن را به آتش كشيدم.
ايمان ادامه داد: او با سروصدا آبروى مرا در ساختمان برده بود و همسايه ها 
مى دانستند ما اختالف داريم. من او را دوست داشتم و نمى خواستم مرتكب 
قتل سحر شوم. اگر اولياى دم با قصاص من آرام مى شوند، حاضرم قصاص 
شوم. پس از دفاعيات متهم به قتل قضات دادگاه وارد شور شده و ايمان را 

به قصاص محكوم كردند.

 فرمانده انتظامى استان سيستان و بلوچستان از انهدام دو باند بزرگ مواد 
مخدر و كشف يك تن و 344 كيلوگرم مواد مخدر خبر داد.

سردار حسين رحيمى درباره جزئيات اين درگيرى مسلحانه كه منجر به 
هالكت قاچاقچى مسلح شد، گفت: در پى كسب گزارشى مبنى بر اينكه 
ــلح قصد جابه جايى مقاديرقابل اعتنايى مواد  تعدادى از قاچاقچيان مس
ــى گسترده  مخدر در محورهاى فرعى نصرت آباد زاهدان را دارند، بررس

موضوع توسط ماموران انتظامى آغاز شد.
وى گفت: ماموران يگان تكاورى 105 نصرت آباد زاهدان پس از دريافت 
ــد از دو هفته  ــود را آغاز كرده و بع ــزارش، تحقيقات تخصصى خ اين گ
تحقيقات تخصصى شبانه روزى موفق به شناسايى اعضاى اين باند مسلح 
شدند و پس از تحت نظر قرار دادن نامحسوس قاچاقچيان مسلح، اعضاى 
اين باند را كه در حال تردد در محدوده منطقه رودماهى بودند، شناسايى 

و با آنان درگير شدند.
ــردار رحيمى افزود: با توجه به آتش شديد پليس و هدف قرار گرفتن  س
ــوداگران مرگ به دليل تنگ شدن عرصه بر خود،  خودروى تويوتاى س
قاچاقچيان با برجا گذاشتن خودروى حامل مواد مخدر، از محل متوارى 

شدند.
وى ادامه داد: در اين درگيرى مسلحانه يك نفر از قاچاقچيان مسلح به 
ــازى از محل درگيرى و خودروى قاچاقچيان،  هالكت رسيد و در پاكس

614 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامى استان سيستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به عمليات 
موفقيت آميز ديگرى در محدوده شهرستان خاش گفت: ماموران يگان 
تكاورى شهرستان خاش نيز موفق شدند در عملياتى ديگر 730 كيلوگرم 

مواد مخدر از نوع ترياك را كشف و ضبط كنند.
سردار رحيمى افزود: بر اساس گزارشات رسيده و با همكارى اطالعاتى 
پليس مبارزه با مواد مخدر، اين محموله بزرگ در محور سراوان به خاش 

شناسايى و ضبط شد.

عامل قتل همسر به قصاص
 محكوم شد

انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر
هالكت قاچاقچى مسلح و كشف 

يك تن مواد

ابالغ 
9/184 شماره درخواست:9410460359400038 شماره پرونده:9409980359400684 
ــته جنيرانى فرزند محمود به اتهام  شماره بايگانى شعبه:940738 آگهى ابالغ به خانم فرش
جعل و استفاده از سند مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع حسب شكايت بانك قوامين از 
طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 940738ب15 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به وى 
ــطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراى ماده 115  به واس
ــى كيفرى مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى  قانون آيين دادرس
ــراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش  در شعبه 15 بازپرسى دادس
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ نشر آگهى هزينه توسط دادگسترى 
كل استان اصفهان پرداخت مى گردد.م الف:24746 شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ 

9/185 شماره درخواست:9410460359400039 شماره پرونده:9409980359400684 
شماره بايگانى شعبه:940738 آگهى ابالغ به آقاى نبى ا... مرتضايى فرزند فرج به اتهام جعل 
ــكايت بانك قوامين از  ــند مجعول و تحصيل مال از طريق نامشروع حسب ش و استفاده از س
طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 940738ب15 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به وى 
ــطه نامعلوم بودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدينوسيله در اجراى ماده 115  به واس
ــى كيفرى مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى  قانون آيين دادرس
ــراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش  در شعبه 15 بازپرسى دادس
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ نشر آگهى هزينه توسط دادگسترى 
كل استان اصفهان پرداخت مى گردد.م الف:24747 شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان
ابالغ 

9/186 شماره درخواست:9410460359400043 شماره پرونده:9409980359400787 
شماره بايگانى شعبه:940844 آگهى ابالغ به آقاى احمد داودى فرزند عبدالصاحب به اتهام 
ــكايت مجيد مكارمى از طرف اين دادسرا در پرونده  جعل و استفاده از سند مجعول حسب ش
كالسه 940844ب15 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به وى به واسطه نامعلوم بودن محل 
ــيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى  اقامت او ممكن نگرديده است بدينوس
مراتب به وى ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 15 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر گردد در صورت عدم حضور 
ــط دادگسترى كل استان اصفهان پرداخت مى  پس از يك ماه از تاريخ نشر آگهى هزينه توس

گردد.م الف:24748 شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان
حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسة  ــماره 392 به ش ــنامه ش 9/136 خانم طيبه هراتيان داراى شناس
4594/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ابراهيم هراتيان بشناسنامه 10497 در تاريخ 94/3/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ــت به:1- محمد هراتيان ش.ش 36 (فرزند) 2- على  ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
هراتيان ش.ش 960 (فرزند) 3- طيبه هراتيان ش.ش 392 (فرزند) 4- مهين هراتيان ش.ش 
841 (فرزند) 5- محبوبه هراتيان ش.ش 456 (فرزند) 6- عطيه هدايتى سيچانى ش.ش 257 
(همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف  نمايد تا هر كس
ــد. م الف:24179 شعبه دهم حقوقى  يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد ش

شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

ــماره 8996 به شرح دادخواست به كالسة  9/136 خانم بتول شايان نژاد داراى شناسنامه ش
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه  ــورا درخواس 4589/94ح10 از اين ش
ــنامه 234 در تاريخ 94/3/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود  شادروان براتعلى شايان نژاد بشناس
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسين شايان نژاد ش.ش 8998 

ــايان نژاد ش.ش 435 (فرزند) 3- على شايان نژاد ش.ش 119 (فرزند)  (فرزند) 2- حسن ش
ــايان نژاد ش.ش 16678 (فرزند) 6-  ــايان نژاد ش.ش 8996 (فرزند) 5- زهرا ش 4- بتول ش
بتول شايان نژاد ش.ش 389 (فرزند) 7- سكينه حبيب الهى خوراسگانى ش.ش 9 (همسر) 
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا  والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواس
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه  هر كس
ــد. م الف:24176 شعبه دهم حقوقى شوراى  به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد ش

حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

ــيدگى: شعبه  ــماره دادنامه: 623-94/8/10 مرجع رس ــه پرونده:558/94 ش 9/167 كالس
ــه – دارك – كوى  ــانى زينبي ــان خواهان: اصغر كريمى نش ــوراى حل اختالف اصفه 39 ش
ــانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه حواله  طالب - پ22 خوانده: حجت ا... رضايت نش
ــورا ضمن اعالم ختم  ــورتى اعضاى محترم ش با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
ــورا: در خصوص دعواى اصغر كريمى به طرفيت حجت ا... رضايت به خواسته مطالبه مبلغ  ش
2/180/000 ريال وجه حواله شماره 26118 مورخ 87/2/31 صندوق قرض الحسنه ولى عصر 
عهده خ پورياى ولى به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات در يد 
ــتغال ذمه خوانده و  استحقاق خواهان  خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره كه ظهور در اش
در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته 
ــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد  از هرگونه تعرض و تكذيب ش
مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصد و هشتاد هزار ريال بابت اصل 
ــى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ  خواسته و چهارصد هزار ريال بابت هزينه دادرس
تقديم دادخواست 94/6/22 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل 
واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى 
ــد..م الف:23573 شعبه 39 حقوقى مجتمع  در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باش

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/168 كالسه پرونده اصلى:342/94 شماره دادنامه: 724-94/7/29 تاريخ رسيدگى:94/7/7 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خانم زهرا اورك نشانى 
ــمى نيا  ــهيد حيدرى – پالك2 خوانده: محمد قاس اصفهان – رهنان – خ.مطهرى – ك.ش
نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 42/100/000 ريال وجه 2 فقره چك به شماره 
ــارات وارده به تاريخ  هاى 074351-93/12/19و320818-94/1/26 به انضمام كليه خس
ــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل پرونده  ــعبه 23 ش 94/7/7 ش
كالسه 342/94 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شورا: در خصوص دعوى خانم زهرا اورك به طرفيت 
محمد قاسمى نيا به خواسته مطالبه مبلغ 42/100/000 ريال موضوع 2 فقره چك به شماره 
ــارات تاخير  ــى و خس 074351-93/12/19و320818-94/1/26 به انضمام هزينه دادرس
تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه داللت بر استقرار 
دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور 
ــوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت  نيافته و هيچگونه دليل و مدرك و دفاع موجهى در خص
ذمه خويش به عمل نياورده لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده و مستندا به 
مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
ــته و 320/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و  مبلغ 42/100/000 ريال بابت اصل خواس
خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (93/12/19و94/1/26) تا زمان اجراى حكم براساس 
آخرين شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
ــعبه و پس از اتمام مدت مذكور ظرف  مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين ش

20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد.م 
الف:23566 شعبه 23 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان

آگهى دعوت افراز  
9/175 آگهى دعوت موضوع ماده 3 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع بدينوسيله به 
ــنامه شماره 16 عقدا فرزند سيد حاجى  اطالع خانم صغرى بيگم طباطبائى عقدائى به شناس
ــماره 139 واقع در كچو مثقال 75  مالك يكدانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه پالك ش
ــتان مورد ثبت صفحه 214 دفتر اول سفلى مى رساند كه آقايان  اصلى دهستان سفلى اردس
محمد و عباس هر دو صالحى نيا فرزندان حسن مالك پنج دانگ مشاع از ششدانگ پالك مرقوم 
درخواست افراز سهميه خودشان را از پالك ياد شده نموده اند و اعالم داشته اند از آدرس شما 
اطالعى ندارند عليهذا طبق ماده 3 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 
1357 به موجب اين آگهى به شما ابالغ مى گردد جهت افراز پالك ياد شده در ساعت 9 صبح 
ــده در محل حضور بهمرسانيد در غير اينصورت  روز دوشنبه 1394/9/30 كه تعيين وقت ش
ــاده 5و6 آيين نامه قانون مذكور آگهى ديگرى  برابر مقررات اقدام و جزاعالم نظريه موضوع م
منتشر نخواهد شد اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان چاپ و منتشر 

مى گردد.م الف:813 خيرا... عصارى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك اردستان
مزايده 

ــماره پرونده:9409983623100393  ــماره نامه:9410113623300460 ش 9/177 ش
ــعبه:940151 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان در نظر  شماره بايگانى ش
دارد در اجراى مفاد اجراييه در پرونده كالسه 940151 مدنى كه به موجب آن شركت كابل 
افشان ايران محكوم است به پرداخت مبلغ 101415700 ريال به عنوان اصل خواسته و هزينه 
دادرسى و هزينه بارگيرى در حق محكوم له آقاى محمد نادرى نطنزى فرزند عباسعلى با توجه 
ــاراليه  ــت فلذا اموال مش به اينكه محكوم عليه طوعا درصدد اجراى مفاد اجراييه برنيامده اس
ــاند: يك قرقره كابل جوش 50*1 با مارك  ــرح ذيل از طريق مزايده به فروش مى رس را به ش
افشيران ساخت كارخانه كابل افشان با روكش الستيك معمولى به متراژ 853 متر از قرار هر 
ــان خريد مى توانند در روز  متر 145000 ريال جمعا به مبلغ 123/685/000 ريال متقاضي
مزايده در جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموالى را كه آگهى شده 
مالحظه نمايند اموال فوق به شخصى واگذار مى گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد برنده 
مزايده بايد 10٪ بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقى آن را 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و درصورتى كه مابقى بهاى اموال را نپردازد 
سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاريخ مزايده: 1394/09/26 
ــاعت 9/30 مكان مزايده: واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان  ــنبه س روز پنجش
اردستان. م الف:811 مختاريان پور - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان

ابالغ وقت رسيدگى
9/178 شماره ابالغيه:9410103623503538 شماره پرونده:9309983624700672 
ــكوائيه اى عليه فيض ا...  ــيد على ميرباقرى طباطبايى ش شماره بايگانى شعبه:940777 س
ــخاص  ــر مزاحمت تلفنى و تهديد جانى و توهين به اش ــدرزاده و اميرعباس قنبرى دائر ب حي
ــيدگى به شعبه  ــتان نموده كه جهت رس ــتان اردس عادى تقديم دادگاههاى عمومى شهرس
101 دادگاه كيفرى دو شهر اردستان(101 جزايى سابق) واقع در اردستان ارجاع و به كالسه 
ــيدگى 1394/10/05 و ساعت 10:00  9309983624700672 ثبت گرديده كه وقت رس
ــت به علت مجهول المكان بودن متهمان و درخواست شاكى و به تجويز ماده  تعيين شده اس
ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى  344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دس
مربوطه آگهى مى شود تا متهمان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:810 شعبه 101 

دادگاه كيفرى دو شهر اردستان (101 جزايى سابق)
احضار 

9/179 شماره درخواست:9410460365800006 شماره پرونده:9209980365801425 
شماره بايگانى شعبه: 921425 نظر به اينكه آقاى حميد حسينى فرزند عابد به اتهام ضرب و 
جرح و توهين و ترك انفاق حسب شكايت خانم شريفه كريمى فرزند بهرام از طرف اين دادسرا 

در پرونده كالسه 921425د/39 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
ــار آگهى  عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش
در شعبه داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. 

م الف:24741 شعبه 39 داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
احضار 

9/180 شماره درخواست:9410460365800007 شماره پرونده:9409980365801049 
شماره بايگانى شعبه: 941054 نظر به اينكه آقاى مصطفى قاسمى فرزند حسين به اتهام ترك 
ــرا در پرونده كالسه  ــرلك فرزند احمد از طرف اين دادس انفاق حسب شكايت خانم فريبا س
ــطه معلوم نبودن محل اقامت او  ــت و ابالغ احضاريه به واس 941054د/39 تحت تعقيب اس
ــى دادگاههاى عمومى و  ــيله در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرس ممكن نگرديده بدينوس
انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 39 
ــخگويى به اتهام خويش حاضر شود.  داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت پاس
ــد.  ــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد ش در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش

م الف:24740 شعبه 39 داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان
ابالغ 

9/181 شماره درخواست:9410460365600035 شماره پرونده:9409980365601167 
ــنويس آگهى ابالغ رضا ميراحمدى به اتهام ضرب و  ــعبه:941167 پيش ــماره بايگانى ش ش
ــه 941167 تحت تعقيب است و ابالغ  ــرا در پرونده كالس جرح عمدى و ... از طرف اين دادس
ــت بدينوسيله در اجراى  ــطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس احضاريه به واس
ــا ظرف يك ماه از  ــرى مراتب به نامبرده ابالغ ت ــى در امور كيف ماده 174 قانون آيين دادرس
ــراى عمومى و انقالب جهت پاسخگويى به اتهام  تاريخ انتشار آگهى در شعبه داديارى دادس
ــود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى  خويش حاضر ش
ــعبه 37 داديارى مجتمع شماره سه دادسراى عمومى و معمول خواهد شد.م الف:24732 ش

 انقالب اصفهان 
ابالغ 

9/182 شماره نامه:9410110360000298 شماره پرونده:9409980360000449 شماره 
بايگانى شعبه:940452 نظر به اينكه آقاى مهدى شكيلى فرزند عباس به اتهام انتقال منافع 
ــه 940452تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه  مال غير از طرف اين دادسرا در پرونده كالس
ــطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون  به واس
ــه نامبرده ابالغ تا ظرف  ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب ب آئين دادرس
ــعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان جهت  يكماه از تاريخ انتشار آگهى در ش
ــود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار  پاسخگويى به اتهام خويش حاضر ش
ــعبه 21 بازپرسى دادسراى عمومى  آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف:24733 ش

و انقالب اصفهان
اعالم مفقودى 

برگ سبز خودرو وانت تويوتا به شماره پالك انتظامى 84-291ج29 مدل 1978 سفيد رنگ 
ــى 45201665 به نام اعظم داوند فرزند على مفقود  به شماره موتور 304529 و شماره شاس

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
اعالم مفقودى 

برگ سبز خودرو وانت تويوتا مدل 1978 به شماره پالك انتظامى 63-325ع86 به رنگ قرمز 
به شماره موتور R 1688576 12 و شماره شاسى RN 25337802 به نام منور فتاحى مريم 

آبادى فرزند محمدحسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
اعالم مفقودى 

برگ سبز خودرو سوارى پيكان مدل 1374 به شماره پالك انتظامى 64-774ل12 به رنگ 
سفيد به شماره موتور 1127319936 و شماره شاسى 73444792 به نام على محمد فالحتى 

دوست فرزند غالمرضا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بيكارى؛ انگيزه دو مرد از قتل زنان در خواب

درگيرى دو برادر برسر ازدواج خواهرشان، با قتل يكى 
از آنها پايان يافت.

 ساعت 22 پنجشنبه پنجم آذر امسال مردى با مركز 
ــتان گميشان استان  فوريت  هاى پليسى 110 شهرس
ــان دو برادر  ــت و ازدرگيرى مي ــتان تماس گرف گلس
خبر داد و براى پايان دادن به اين درگيرى درخواست 

كمك كرد.
ــتايى، مشاهده كردند  ماموران با حضور در خانه روس
پسر 32 ساله اين خانواده بر اثرضربه هاى چاقو به قتل 
ــت. خانواده اش نيز  رسيده و در حياط خانه افتاده اس
وحشتزده بودند و هنوز اين جنايت را باور نداشتند. با 
تحقيق از اين خانواده مشخص شد عامل جنايت پسر 
ــت كه پس از درگيرى لفظى با  كوچك تر خانواده اس
ــتن  برادرش و باال گرفتن درگيرى ميان آنها، با برداش
ــپزخانه وى را به شدت زخمى كرده و با  چاقويى از آش

تهديد اعضاى خانواده، متوارى شده است.
ــاعت از وقوع اين جنايت، ماموران  با گذشت چهار س
ــهر آق قال  ــل فرارى را در خانه اى حوالى ش ردپاى قات

شناسايى كرده و او را دستگير كردند.
عامل جنايت با انتقال به پليس آگاهى گميشان گفت: 
ــرم با اين  ــت. برادر بزرگ ت خواهرم قصد ازدواج داش
موضوع موافق بود و مى خواست هر چه سريع تر خواهرم 
به خواستگارش پاسخ مثبت داده و ازدواج كند؛ اما من 
چون از مرد خواستگار خوشم نمى آمد، تمايلى به اين 
وصلت نداشتم و با ازدواج وى مخالفت مى كردم. همين 
ماجرا منجر به اختالف نظر و درگيرى هايى ميان من و 

برادر بزرگ ترم شده بود.
وى اضافه كرد: اين درگيرى ها همچنان ادامه داشت تا 
اين كه يكى دو ساعت پيش از اين كه مرتكب جنايت 
شوم، ميان من و برادر بزرگ ترم دوباره درگيرى بر سر 
ــرايط ازدواج خواهرم به وجود آمد كه با باالگرفتن  ش

ــايه ها موضوع را به پليس گزارش  درگيرى مان همس
دادند و با حضور ماموران در خانه مان، ما را به كالنترى 
محل منتقل كردند. ماموران با هر دويمان حرف زدند 
و همان جا با ميانجيگرى اعضاى خانواده هردو گذشت 
ــاعاتى بعد دوباره  ــتيم؛ اما س كرديم و به خانه بازگش
ــاال گرفت. اين بار  ــر موضوع قبلى ب درگيرى مان بر س
ــاجره مان چاقويى را از آشپزخانه  با شدت گرفتن مش
ــمت برادرم حمله كردم و ضربه اى با  برداشتم و به س
ــبانه  ــد. وى افزود: ش چاقو به پايش زدم كه زخمى ش
ــم و در آنجا پنهان بودم  ــتانم رفت به خانه يكى از دوس
كه ماموران ساعاتى بعد سر رسيدند و دستگير شدم. 
ــس آمدم تازه  ــوران به اداره پلي زمانى كه همراه مام
ــت. ناخواسته و در  متوجه شدم برادرم فوت كرده اس
اوج عصبانيت جان برادرم را گرفتم و از كارى كه انجام 

دادم، بسيار پشيمانم.
ــده انتظامى  ــر، فرمان ــين پهلوان دلي ــرهنگ حس س
شهرستان گميشان در اين باره گفت: با اعتراف متهم 

به قتل و بازسازى صحنه جنايت، او روانه زندان شد.

برادركشى براى ازدواج 
خواهر



امام على عليه السالم :
هر كس خود رأى ش��د هالك مى شود و هر كس 
با افراد صاحب نظر مش��ورت كند در عقل آنان 

شريك مى شود.
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 م�واد الزم ب�رای تهي�ه ش�يرینى قه�وه :ک��ره90 گرم،وانیل1/4
 قاش��ق چایخوری،پودر قند55 گرم،زرده تخم م��رغ 2 عدد،پودر قهوه 

 فوری1/5 قاش��ق مرباخ��وری،آب داغ1 قاش��ق مرباخوری،آرد س��فید
235 گرم.

  ط�رز تهيه  ش�يرینى قهوه:پودر قه��وه را با آب داغ مخل��وط کرده و 
 می گذاریم تا کمی س��رد ش��ود. کره ، پودر قند و وانیل را با هم مخلوط 
 می کنیم و ب��ا هم��زن برقی به م��دت 5 دقیقه م��ی زنی��م ، زرده های 
تخم مرغ رابه ترتیب به مواد اضافه و با همزن می زنیم )وقتی اولی جذب 
 مواد شد دومین زرده را اضافه می کنیم( بعد قهوه سرد شده را به مخلوط 
می افزاییم.آرد الک شده را کم کم اضافه و با دست هم می زنیم تا خمیری 
به دست بیاید )دو قاشق از آرد را کنار گذاشته و در زمان ورز دادن به خورد 
خمیر می دهیم( سطح صافی را آردپاش��ی کرده و روی آن خمیر را ورز 

می دهیم تا نرم شود.
سپس بین دو کیسه نایلون خمیر را با وردنه به ضخامت 3 میلی متر پهن 
 می کنیم و با کاتر گرد ش��یرینی ها را برش زده و در سینی فر چرب شده

می چینیم و در فر با حرارت 1۷5 درجه س��انتیگراد ب��ه مدت 15 تا 20 
دقیقه قرار می دهیم. وقتی زیر شیرینی قهوه کمی طالیی شد ، شیرینی 
را از فر خارج کرده و بعد از خنک شدن از س��ینی جدا می کنیم و درون 

ظرفی قرار می دهیم. 
نکته: برای راحتی کار می توان داخل سینی فر را کاغذ روغنی انداخته و 

شیرینی ها را روی آن قرار بدهیم.

هدایای سیاس��ی از اتفاقات جالب تاریخ سیاس��ی تمام کش��ورها هستند 
که همیشه حاشیه های جالبی با خود به همراه داش��ته اند. هدیه هایی که 
هوشمندانه انتخاب می ش��وند و حامل یک پیام سیاس��ی خاص هستند.  
هدیه »والدیمی��ر پوتین« به رهبر انقالب ش��اید از آخری��ن و جالب ترین 
این هدیه ها باش��د که بازتاب های عمده ای به همراه داشته است.  به بهانه 
 این هدیه، به س��راغ دیگ��ر هدایای سیاس��ی جالب و مهم ای��ران و جهان 

می رویم.
هدیه علمى احمدی نژاد به اميرقطر

در دولت گذش��ته نیز هدایای سیاس��ی رنگ و بوی معرف��ی توانایی های 
کشور را داش��ت. محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق کشورمان در 
جریان سفر یک روزه خود به دوحه نانوسکوپ س��اخت محققان کشور را 
که پیش از این به روسای جمهور ونزوئال و برزیل نیز اهدا کرده بود به امیر 
 قطر اهدا کرد که مورد توجه ش��یخ حمد بن ثانی آل خلیفه امیر قطر قرار

 گرفت.
 احمدی نژاد در جریان س��فر به قطر در کنفرانس خبری مشترک با شیخ 
حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با اش��اره توانمندی کش��ور در س��اخت 
و تولید دس��تگاه نانوس��کوپ گفت: به جز ایران، تنها پنج کش��ور توانایی 
س��اخت این دس��تگاه را دارند و این هدیه ای از فناوری ایران به قطر است 
 که می توانی��د آن را در مراکز آموزش��ی و پژوهش��ی مورد اس��تفاده قرار 

دهید.
  ای��ن دس��تگاه ه��زار براب��ر ق��درت ب��زرگ نمای��ی دارد و از آن در

آزمایش های تخصصی پیشرفته استفاده می شود.

آلبوم تصاویر؛ هدیه روحانى به ریيس جمهور اتریش

شهریورماه امسال رییس جمهور ایران »حسن روحانی« با همتای اتریشی 
 خودش در کاخ س��عدآباد چندین نشس��ت برگ��زار ک��رد و در زمانی که 
 رییس جمه��ور  اتری��ش در حال ت��رک س��اختمان کاخ س��عدآباد بود،

 رییس جمهور کش��ورمان آلبوم عکس��ی به او هدیه داد ک��ه عکس های 
دیدارهای دوجانبه آن روز در آن دیده می شود.

هدیه عجيب وزیر اطالع رسانى سوریه به والیتى

»عمران زعبی« وزیر اطالع رس��انی س��وریه ه��م در مردادماه امس��ال با 
»علی اکبر والیتی« رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام دیدار و گفت وگو کرد و در حاشیه این دیدار یک شمشیر به 
او هدیه کرد. در روزهایی که کشور سوریه در حال جنگ با دشمنان است، 

این هدیه مفهوم روشن و شفافی دارد.

از تابلو فرش تا استکان و نعلبکى

در دیدار فروردین ماه س��ال گذش��ته وزی��ر دفاع جمه��وری آذربایجان با 
سرلشکر حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تهران 
دو طرف به یکدیگر هدایایی دادند. در این دیدار سرلشگر فیروزآبادی یک 
تابلوفرش و وزیر دفاع جمهوری آذربایجان هم یک جفت استکان و قاشق 

چای خوری به وی هدیه داد!
هدیه جالب ریيس جمهور ترکمنستان

»عبداهلل گل« رییس جمهور وقت ترکیه هم هدیه ای از همتای ترکمن خود 
دریافت می کند و عکس آن را در صفحه توئیتر خود به اشتراک می گذارد.

هدیه پوتين به ریيس جمهور مصر

»والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه هم سال گذشته در سفر خود به 
مصر، یک عدد کالشینکوف به روز شده به عبدالفتاح السیسی هدیه داد.

هدیه  های خنده دار کری و الوروف

 چند ماه پی��ش ه��م »س��رگئی الوروف« وزیر ام��ور خارجه روس��یه به 
»جان کری« یک تی شرت به مناسبت هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم 
جهانی هدیه داد که روی آن به زبان روسی نوشته شده است : پیروزی. هدیه 
 جالب دیگر الوروف به کری دو س��بد گوجه فرنگی محصول روس��یه بود. 
وزیر امور خارجه روسیه هنگامی که هیات آمریکایی برای مذاکره رسمی 
با او در داخل اتاق بود دو سبد گوجه را به همراه خود به داخل اتاق آورد و با 
این کار باعث خنده حاضران در جلسه شد. الوروف این گوجه ها را به تالفی 
هدیه سیب زمینی سال گذشته کری به او در سفارت آمریکا در پاریس داد. 
کری سال گذش��ته  در دیدار با الوروف در ژانویه س��ال 2014 در سفارت 
آمری��کا در پاریس دو عدد س��یب زمینی آمریکای��ی در داخل یک کارتن 
 به الوروف هدیه داد. این دو س��یب زمینی کاش��ت ایالت آیداهو مدت ها 

سوژه ها طنز و خنده رسانه ها شد.

رایه خيلى بزرگ )VLA(:در صدها کیلومتر مربع از بیابان های ماگدالنا واقع 
در نیومکزیکو آمریکا، رایه خیلی بزرگ یا به اختصار VLA قرار گرفته است که 
یکی از بزرگ ترین تلسکوپ های دنیا به شمار می رود. 2۷ آنتن مجزای رادیویی 

آن که هر کدام 2۷ متر قطر دارند، یک س��اختار Y شکل را با بازوهایی به طول 
21 کیلومتر تش��کیل می دهند و به جمع آوری سیگنال های رسیده از برخی از 
روشن ترین اجرام کیهان می پردازند. خواهر خوانده این پروژه یعنی رایه خیلی 
بزرگ بیس الین )VLBA(، نواری از 10 آنتن رادیویی اس��ت که در مسافتی 
به طول 8900 کیلومتر، از هاوایی تا جزایر ویرجین گسترده شده اند. VLA و 
VLBA به خلق تصاویری با جزئیات فراوان از اجرام س��ماوی، از اجرام نزدیک 
مانند ماه گرفته ت��ا دورترین اجرام آس��مانی مانند لبه جهان قابل مش��اهده، 

می پردازند.
س�ودمندی علمى: از آنجایی که امواج رادیویی می توانند از غبارهای کیهانی 
 VLBA و VLA ،که باعث محو شدن بسیاری از اجرام می ش��وند عبور کنند
می توانند چیزهای��ی را ببینند که تلس��کوپ های نوری قادر به مش��اهده آنها 
نیستند. با استفاده از VLA، دانشمندان س��یاه چاله مرکز کهکشان راه شیری 
را مورد مطالعه قرار داده اند، به جستجوی منش��اء فوران های پرتوهای گاما در 
س��حابی های دوردس��ت پرداخته اند، و پیام هایی رادیویی ویجر 2 را در س��ال 
1989 و هنگام عب��ور آن از کنار نپت��ون دریافت کردند که نخس��تین تصاویر 
 نم��ای نزدیک از ای��ن غ��ول گازی و قمره��ای آن را در اختیار اخترشناس��ان

 قرار داد.
VLBA تغییرات محور زمین را در فضا اندازه گیری می کند. با تمرکز بر اجسام 
دوردست و نسبتا ثابت مانند کوازارها، دانشمندان می توانند هر تغییر ظاهری را 
در محور زمین در فضا ردیابی کنند. زمین لرزه های عظیم مانند زلزله اخیر ژاپن 

باعث می شوند که محور زمین اندکی از جای خود منحرف شود.
داده های جمع آوری شده توس��ط VLA و VLBA منجر به کشف تئوری ها و 
 VLBA .اجرام جدید، و گشوده شدن فصل نوینی در اخترشناسی شده است
همچنین داده هایی را در خصوص مسیر سیارک های نزدیک زمین جمع آ وری 
می کند که به دانش��مندان کمک می کند برخورد احتمالی یکی از این اجرام را 

با زمین پیش بینی کنند.

کتاب »فراسوی نیک و بد« نوشته ی »فریدریش نیچه« فیلسوف آلمانی 
سنجش گری دلیرانه ی او از تمامی فلسفه ی مغرب و تمامی روند های 

اندیشه ی آن است. 
نیچه کتاب »فراس��وی نیک و بد« را که حاصل یکی از زمس��تان های 
عمرش است در آخرین س��ال های عمرش منتش��ر کرد. این کتاب از 
 نظر هنر نویس��ندگی پخته ترین و اساسی ترین اثر نثری نیچه است. او

اندیشه های خود را بیان نمی کند بلکه به زبان تصویر و تمثیل و هزل و 
طنز به نمایش می گذارد. و مفاهیم در آن رنگ و روی چهره می یابند. 
عنوان کتاب، یعنی »فراس��وی نیک و بد« که مانند تمامی کتاب های 
نیچه دقیق و زیبا وپر معنا برگزیده شده است به خوبی راهبر به معنای 
 درونی کتاب اس��ت. نیچه با این عن��وان زمینه ی اصلی کار را آش��کار 
می کند وآن س��نجش گری دلیرانه ی او از تمامی فلس��فه ی مغرب و 
 تمامی روند های اندیش��ه ی آن، به عنوان اندیش��ه ای در زیر افس��ون

 ارزش های اخالقی و ریا کاری اخالقی و بس��ته و مح��دود در تمنا ها 
و امکانات بش��ری اس��ت.»درباره ی پی��ش داوری های فیلس��وفان«، 
»جان آزاده«، »سرش��ت دینی«، »گزی��ن گویه ها و می��ان پرده ها«، 
 »درب��اره ی تاریخ طبیع��ی اخ��الق«، »مادانش��وران«، »فضایل ما«، 
»ملت ها و میهن ها«، »واال چیست« عناوین کتاب حاضر را تشکیل می 
دهند.فریدریش ویلهلم نیچه، فیلسوف، شاعر، آهنگساز و فیلولوژیست 
کالسیک بزرگ آلمانی بود. از مشهورترین عقاید وی نقد فرهنگ، دین 
و فلسفه ی امروزی بر مبنای سؤاالت بنیادینی درباره ی بنیان ارزش ها 
و اخالق بوده است. نوشته های وی سبک تازه ای در زبان آلمانی محسوب 
می شد؛ نوشته هایی بسیار ژرف و پر از ایجاز، آمیخته با افکاری انقالبی 
که نیچه خود روش نوش��تاری خویش را گزین گویی ه��ا می نامید. از 

مشهور ترین آثار او می توان به »زایش تراژدی«، »تبارشناسی اخالق«، 
»حکمت شادان«، »فلسفه در عصر تراژیک یونانیان«، »غروب بت ها«، 

»فراسوی نیک و بد« و »زیاده انسانی« و... اشاره کرد.

شيرینى قهوه

فراسوی نيک و بد عجيب ترین پروژه های علمى جهان !

خانه داری

با اس��تفاده از ترفندهایی که در ادامه می خوانید می توانید برای درخش��ندگی و 
تمیزی بیشتر قسمت های متفاوت خانه بهره ببرید:

- خرده شیشه های شکسته به راحتی جذب نان سفید می شوند.
-  پایه های چوبی صندلی در اثر ضربه با کف اتاق خراش بر می دارند برای جلوگیری 

از این مساله پایه های صندلی را با جوراب بپوشانید.
-  برای جلوگیری از بوی بد و اش��باع آب داخل اسفنج آن را روی پایه کلیپسی یا 

گیره ای قرار دهید.
- برای حذف گرد و غبار از روی شمع متصل به دیوار آن را با جوراب زنانه ساق بلند 

و مرطوب بپوشایند این رول مرطوب غبار را از روی شمع پاک می کند.
- برای اینکه اس��تیکر های رنگی از روی دیوار به راحتی جدا شوند از چند قطره 

روغن بچه استفاده کنید.
- برای از بین بردن لکه های مانده از روی آهن ات��و، آن را داغ کنید و بعد از خارج 

شدن بخار مقداری نمک روی آن بپاشید.
-  برای پاک کردن لکه های ماندگار از روی ظروف شیشه ای به جای پد و اسفنج از 

فویل آلومینیومی و مایع ظرفشویی استفاده شود.
-  برای جلوگیری از تجمع آب پشت در حمام و س��ینک ظرفشویی آن را با موم 

آغشته کنید.
- برای درخشندگی قاشق و چنگال و ظروف فلزی و نقره ای از گچ استفاده کنید 

آنها را چند دقیقه داخل خمیر گچ قرار دهید و سپس بشویید.
- برای تمیز کردن لکه های سخت روی بطری و گلدان های شیشه ای پوسته های 
تخم مرغ را همراه با آب گرم و یک قطره مایع ظرفشویی داخل گلدان شیشه ای 

بریزید پوسته های تخم مرغ لکه های سخت را خراش داده و درخشندگی خاصی 
به آن می دهد. 

 با ترفندهای یک
 کدبانوی کامل آشنا شوید

جـالب تـرین هدیـه هـای سـیـاســی)2 (
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