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برخورد جدی با تخلفات غذایی
رییس سازمان غذا و دارو گفت:11 هزار واحد غذایی مجوز 
تولید صنعتی دارند و تولید کننده های غیر صنعتی یا سنتی 
که هزاران واحد صنفی را تش��کیل می دهن��د، واحدهای 
صنعتی محس��وب نش��ده و زیر نظر اصناف دیگر فعالیت 
می کنند.دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت گفت: 
در چند ساله اخیر دس��تگاه های نظارتی قوی تر شده اند، 
برخورد آنها با تخلفات با جدیت صورت می گیرد و وضعیت 
 نظ��ارت بر محصوالت س��امت محور بس��یار بهتر ش��ده

 اس��ت.وی افزود: ب��ا توجه ب��ه نظارت هایی ک��ه صورت 
می گیرد، حساس��یتی که مردم دارن��د و در نتیجه کمک 
دولت، درجهت ارتقاء کیفیت و سامت فرآورده های غذایی 
در کشور پیش می رویم. همچنین به مردم توصیه می کنیم 
که حتما لبنیات پاستوریزه را در سفره غذایی خود داشته 
باشند و تاکید می کنیم که ش��یر و لبنیات کم چرب را در 
سفره غذایی خود داشته باش��ند.دیناروند با بیان اینکه دو 

نوع تولید کننده در کشور ما فعالیت...

مردم حق دارند 
از مالیات ها ناراضی باشند

عضو ش��ورای عالی انجمن حس��ابداران خب��ره ایران 
گفت:»در ایران مالیات دهندگان زیر فشار هستند و به 

درستی نیز اعتراض دارند...
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مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی استان اصفهان 
گفت: براثرواژگونی یک دستگاه اتوبوس دانشجویان 

دانشگاه نجف آباد...

طی روزهای گذشته بحث بازگشت قاسم حدادی فر 
 به تیم مل��ی دوباره داغ ش��د ام��ا با ش��ناختی که از 

کارلوس کی روش وجود دارد ...

 معاون ریی��س جمه��ور و رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست در روز جهانی یوزپلنگ آسیایی ضمن 
اشاره به افزایش جرایم ضرر و زیان یوزپلنگ آسیایی...

رییس جهاد دانش��گاهی چهارمح��ال و بختیاری از 
 رونمایی سامانه انعکاس هوش��مند اخبار در استان 

با عنوان » ساها« خبر داد.وحید خلیلی ...

حادثـه واژگونـی اتوبوس 
دانشجویان نجف آباد

حدادی فر و تیم ملی، 
شاید دیگر هرگز

مشـاهده 18 تولـه یوزپلنگ 
جدید در زیستگاه های ایرانی

سامانه » ساها« 
در شهرکرد  رونمایی شد
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مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان:

 50 میلیون دالر صرفه جویی ارزی ساالنه با تولید ورق آجدار
شیوه های نفوذ ،

از زبان وزیرسابق اطالعات 
وزیر اطاعات دولت دهم با تش��ریح دالیل بر هم زدن 
مذاکرات ژن��و 2 گفت: آمریکا به دنبال این اس��ت که 
بعد از برجام مس��اله نفوذ را در ایران به نتیجه برساند. 
حجت االسام حیدرمصلحی دردانشگاه خلیج  فارس 
بوش��هر بابیان اینکه نفوذ ازمباحث جدی کش��ور و از 
هش��دارهای مهم مق��ام معظم رهبری اس��ت، اظهار 
داشت:  استکبار در برخورد اولیه اش با انقاب به دنبال 
این بود که این انق��اب را هم مانند س��ایر انقاب ها، 
همزمان با پیروزی، متوقف کند اما استکبار متوجه شد 
که حرکت انقاب ایران حرکتی س��اختاری و مبنایی 
است لذا طراحی جنگ س��خت را دنبال کرد.وی بیان 
داشت: پس  از اینکه استکبار با جنگ سخت نتوانست 
انقاب ایران را ب��ه  زانو دربیاورد به س��راغ جنگ نرم 
رفت و در این بخش هم موفق نشد لذا به فکر این افتاد 
که مؤسسات پژوهش��ی و تحقیقاتی راه بیندازد.وزیر 
اطاعات دولت دهم گفت: در این  ارتباط دو موسس��ه 

کاری رند و بروکینز در طراحی...



ــريح داليل بر هم زدن  وزير اطالعات دولت دهم با تش
مذاكرات ژنو 2 گفت: آمريكا به دنبال اين است كه بعد از 

برجام مساله نفوذ را در ايران به نتيجه برساند.
ــالم حيدرمصلحى  ــرق، حجت االس ــزارش مش ــه گ ب
ــان اينكه نفوذ  ــهر بابي ــارس بوش ــگاه خليج  ف دردانش
ازمباحث جدى كشور و از هشدارهاى مهم مقام معظم 
رهبرى است، اظهار داشت:  استكبار در برخورد اوليه اش 
ــن انقالب را هم مانند  با انقالب به دنبال اين بود كه اي
ــروزى، متوقف كند اما  ــاير انقالب ها، هم زمان با پي س
ــد كه حركت انقالب ايران حركتى  استكبار متوجه ش
ــت لذا طراحى جنگ سخت را  ساختارى و مبنايى اس

دنبال كرد.
ــت: پس  از اينكه استكبار با جنگ سخت  وى بيان داش
نتوانست انقالب ايران را به  زانو دربياورد به سراغ جنگ 
ــد لذا به فكر اين  نرم رفت و در اين بخش هم موفق نش

افتاد كه مؤسسات پژوهشى و تحقيقاتى راه بيندازد.
ــن  ارتباط دو  ــت: در اي ــات دولت دهم گف وزير اطالع
ــى جنگ نرم  ــد و بروكينز در طراح ــه كارى رن موسس
ــد و ابعاد مختلف  ــتكبار كارهاى بزرگى انجام دادن اس

انقالب را مورد تجزيه وتحليل قرار دادند.
مصلحى اضافه كرد: اين مؤسسات در تحقيقات خود به 
ــراغ تجزيه وتحليل جمعيتى ايران پرداختند و براى  س

اين كار از داخل كشور اطالعات الزم را كسب كردند.
وى افزود: اين مؤسسات زيرمجموعه سازمان اطالعات 
ــتند كه براى مقابله با انقالب ايران طراحى   آمريكا هس
ــت يك طراحى 40 ساله را براى  شده اند و درگام نخس

مقابله با انقالب ايران انجام دادند.
وزير اطالعات دولت دهم گفت: درفتنه 88 برخى فكر 
مى كردند كارانقالب تمام مى شود اما اين شروع حركت 

بود كه موسسه بروكينز ارائه كرده بود.
ــاى  ــتكبار درطراحى ه ــت: اس ــار داش ــى اظه مصلح
ــران درمقاطع مختلف  ــالب اي ــراى مقابله با انق خود ب
ــبت به خواص، نخبگان وعامه  ــنجى نس حساسيت س

مردم دارد.
ــده اطالعات شان را از  ــات يادش وى ادامه داد: مؤسس
درون كشور و از بين نخبگان و خواص انقالب مى گيرند 
ــيدند كه در بحث  ــن نتيجه رس و درتحليل خود به اي
مذاكرات كارى جدى اين است كه روند مذاكرات طورى 

باشد كه مساله نفوذ به نتيجه برسد.
مصلحى با اشاره به يك گزارش ازمركزامنيت آمريكاى 
جديد گفت: اين گزارش مى گويد سرمايه گذارى روى 

توافق هسته اى بايد به دنبال ايجاد اصالحات سياسى و 
ــكا از فعاالن حامى ايجاد اصالحات  تداوم حمايت آمري
ــتراتژى تهاجمى ترويج  ــود و آمريكا بايد اس در ايران ب

اصالحات سياسى و اجتماعى را در ايران دنبال كند.
ــمن اين  ــات دولت دهم گفت: طراحى دش وزير اطالع
ــت كه در هرمقوله اى كه با انقالب برخورد مى كند  اس
ــه از موقعيت هاى  ــد و هميش چند جهتى برخورد كن

مختلف در راستاى اهدافى كه دارد استفاده كند.
ــت كه عليه  ــتكبار به دنبال اين اس وى بابيان اينكه اس
ايران از چند جهت حركت كند، گفت: يك روش است 
كه استكبار با عادى سازى ظرفيت هاى داخلى و خارجى 
ايران، فضاى كينه ايران عليه آمريكا را به سمت كشور 

ديگرى ببرد.
مصلحى خاطرنشان كرد: در جريان مذاكرات ژنو آمريكا 
ــود و در آن مذاكرات كه  ــه خود ب به دنبال تحقق نقش
ــد به همين دليل بود كه كينه  فرانسه، مانع از توافق ش
ــمت فرانسه سوق داده شود  ايران در مورد آمريكا به س
ــال  و درواقع ازنظرآمريكايى ها اين مذاكرات بايد دو س
ــود و  ــيد تا روابط ايران و آمريكا عادى ش طول مى كش

طرح عادى سازى روابط به نتيجه برسد.
ــرات در آلماتى  ــه مذاك ــت دهم ب ــر اطالعات دول وزي
ــاره كرد و افزود: در آن مذاكرات ما  ــتان هم اش قزاقس
ــتيم و  ــنهادى گروه 1+5 را دراختيارداش ــته پيش بس
ــت هاى مختلف با آقاى جليلى راه حل مختلف  درنشس
ــى كرديم و دكتر  ــنهادات را بررس براى هركدام ازپيش
ــنهادات راه حل  جليلى هم در مذاكرات براى همه پيش
ــراى بحث نمانده بود  ارائه كرد و زمانى كه موضوعى ب
ــه اعالم كرد بحث به جاهاى  نماينده انگليس در جلس
ــيم و  ــيده و بايد ادامه دهيم تا به توافق برس خوبى رس
ــرمن عضو تيم مذاكره كننده آمريكا در  دراين لحظه ش
يك يادداشت كوچك به نماينده انگليس اظهار مى دارد 

كه شما با اجازه چه كسى حرف زديد؟
وى گفت: اينكه چرا فرانسه به جاى آمريكا انتخاب شد 
ــود به اين خاطر است كه  تا كينه ايران از آمريكا دور ش
ايران بيشترين ارتباطات تجارى و صنعتى را با فرانسه 
ــات زيادى با  ــته اى نيز ارتباط ــوع هس دارد و در موض

فرانسه وجود دارد.
ــت  ــه دنبال اين اس ــه آمريكا ب ــا بيان اينك مصلحى ب
ــه نتيجه  ــوذ را درايران ب ــاله نف ــد از برجام مس كه بع
ــگان ايرانى  ــان كرد: عده اى از نخب ــاند، خاطرنش برس
ــكا  ــان و آمري ــى ايراني ــوراى مل ــى در ش و آمريكاي

ــتى، براى بعد از برجام موضوع نفوذ را طراحى درنشس
 كردند.

ــت: در پروژه اولى كه اين  وزير اطالعات دولت دهم گف
شورا تدارك ديد به دنبال اين هستند چگونه مى توان 
ــخير آمريكا  ذهن، قلب مردم و نخبگان ايران را به تس
ــت هاى علمى بين ايران و  درآورد و در اين زمينه نشس

اروپا و آمريكا در نظر گرفتند.
ــن روش  ــل تدوين اي ــى از دالي ــرد: يك ــه ك وى اضاف
ــى ايران  ــتعدادهاى علم ــناخت ظرفيت هاى و اس ش
است اما متأسفانه برخى از مسووالن و نخبگان كشور، 
ــور را قبول ندارند و عده اى در  پيشرفت هاى علمى كش

داخل معتقدند آمريكا كدخداست.
مصلحى يادآور شد: در پروژه دوم به دنبال اين هستند 
ــرفت كرديم به زمين بزنند تا  كه ما را درجايى كه پيش
ــويم، در پروژه ديگر با عنوان انرژى پاك به  ــته ش وابس
ــتند  ــى به مباحث علمى در ايران هس دنبال جهت ده
ــتادن رييس كميته علمى كنگره  و دراين زمينه فرس

آمريكا به تهران براى اعتمادسازى صورت گرفت.
ــه ديگرى از  ــت: نمون ــت دهم گف ــر اطالعات دول وزي
ــتكبار، بازديد روساى دانشگاه هاى مهم  ترفندهاى اس
آمريكا از تهران و بورسيه كردن دانشجويان ايرانى است، 
ــتادن»  آمريكايى ها معتقدند بايد «روى پاى خود ايس

ايرانى ها را بگيريم.
وى گفت: يكى از موضوعاتى كه آمريكايى ها مى خواهند 
ــوع آلودگى  ــور ضربه بزنند موض ــن طريق به كش از اي
ــت و مى خواهند فضايى ايجاد كنند تا ايران را به  هواس

وابستگى علمى بكشانند.
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على الريجانى در نطق پيش از دستور خود در جلسه علنى ديروزمجلس 
ــاره به راهپيمايى اربعين امسال گفت: در راهپيمايى  (15 آذر 94) با اش
اربعين محبان اهل بيت كه ياد فداكارى هاى خاندان پيامبر (ص) را اراده 
قوى خود را در راه امام حسين (ع) نشان دادند و اراده مبارزه با مظاهر نفاق 

و استكبار و جهل را در حركت ميليونى خود عيان ساختند.
وى افزود: از مسووالن كشور دوست و برادر عراق كه در ايجاد نظم و امنيت 
براى زائران امام حسين (ع) تالش وافر داشتند سپاسگذارى مى كنم و از 
خدمات بخش هاى مختلف در جمهورى اسالمى اعم از نيروهاى انتظامى 
ــازمان حج و زيارت، استاندارى هاى  و نظامى، امنيتى، وزارت كشور، س
استان هاى مرزى، وزارت راه، وزارت بهداشت و هالل احمر تشكر دارم كه 

در خدمات رسانى به زائران با دقت و نظم همت داشتند.
ــاره به نامه دوم رهبر انقالب به جوانان غربى اظهار  رييس مجلس با اش
ــت: اين پيام پرده هاى نفاق مدرن را كه در پس روحيه استكبارى  داش
ــار زد و بخش هاى مهمى از واقعيات را  قدرت هاى بزرگ قرار گرفته، كن
عيان ساخت. وى گفت: دنياى اسالم هميشه با خشونت هاى جاهالنه و 
تعصبات كور مبارزه كرده است. گرفتارى تروريستى در منطقه معلول 
ــرويس هاى  ــت صحنه حيله گران ديكتاتور منطقه و س ــايس پش دس

قدرت هاى بزرگ است نه اسالم ناب محمدى.
وى افزود: نامه رهبر انقالب مبناى جديدى براى تعامالت دنياى اسالم 
ــت و احترام به  ــاس عقالنيت و حقيق ــرب را پى ريزى كرد كه بر اس و غ

فرهنگ ها استوار است.
رييس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به گزارش اخير آژانس بين المللى 
ــت: گزارش اخير آژانس گرچه به  انرژى اتمى در مورد ايران اظهار داش
برخى دعاوى غيرمستند اشاره داشته است اما در نهايت پذيرفته است 
كه در ايران هيچ شاهدى براى انحراف به سوى ساخت سالح هسته اى 
در عمل نيافته است كه در بند 88 گزارش اين موضوع ذكر شده است و 
اذعان مى كند كه دعاوى مطروحه حداكثر درحد تحقيق آن هم تا سال 

2003 بوده است.
الريجانى اضافه كرد: حال جاى اين همه سؤال وجود دارد كه اين همه 
سر و صدا و تحريم ها كه آمريكا و غرب در سال هاى اخير به راه انداختند 
صرفا بر اساس ادعاى حداكثر تحقيق در اين امور بوده است. چه توجيهى 
براى تحريم ها مى توانند با اين گزارش بيان كنند. وى افزود: اين همه ادعا 
كه مى گفتند ايران به سالح هسته اى دسترسى يافته و بايد تحريم هاى 
ــازگار است. اين  ــود چگونه با اين گزارش س سخت عليه ايران وضع ش
گزارش نشان دهنده رفتارهاى دروغين و ستم غرب نسبت به ملت ايران 

در سال هاى اخير است.
ــت: اميدواريم شوراى حكام رييس مجلس شوراى اسالمى اظهار داش

ــاختگى عليه فناورى  ــازى س ــاس گزارش اخير آژانس پرونده س  بر اس
ــراى اجراى توافق  ــد و راه را ب ــته اى ايران را مختومه كن صلح آميز هس

هسته اى فراهم سازد.

رييس مجلس:
شوراى حكام پرونده ايران را 

مختومه اعالم كند

خبر

كالين پاول" وزير خارجه اسبق آمريكا كه زمانى رئيس ارتش شيوه هاى نفوذ، از زبان وزيرسابق اطالعات 
ــور نيز بود طى اظهاراتى به نقل از باشگاه خبرنگاران  اين كش
جوان رسانه  هاى سعودى را از توهم حمله و اشغال آنى ايران 
ــى ان ان ( cnn )سه  بازداشت.دربرنامه كارشناسى شبكه س
كارشناس سعودى ادعا كردند كه در 4 تا 6 ساعت مى توانند 
آسمان و حريم هوايى ايران را تصرف كنند و دراختيار بگيرند.
ــابق آمريكا كه به عنوان مهمان و  كالين پاول وزير خارجه س
ــبت به اين اظهارات واكنش  كارشناس تلفنى برنامه بود، نس

نشان داد.
ــخرآميز گفت : نه نه ، من چنين فكر  او پس ازخنده اى تمس
نمى كنم . صحبتهاى شما بيشتر جنبه جوك و خنده دارد اگر 
ايران مستقيم با شما وارد جنگ شود شما حتى فرصت پيدا 
نمى كنيد كه تلفن را برداريد تا از ما تقاضاى كمك كنيد. بهتر 
است كمى واقع بين باشيد و ايران را با يمن و هيچ كشور ديگر 

مقايسه نكنيد. حتى ما هم تا كنون چنين ادعايى نكرده ايم.
****

آقاى معين درجديدترين اظهارات خود درباره انتخابات سال 
84 (نهمين دوره رياست جمهورى) اعالم كرده است كه مگر 
مى شود من در شهراصفهان كه شهر خودم است نفر پنجم شوم 

و احمدى نژاد نفر اول شود ؟!
ــه صحبتهاى  ــاره ب ــتى با اش ــرق درياداش ــزارى مش خبرگ
ــيراز به نقد اين اظهارات  ــگاه ش اخيرمصطفى معين دردانش
ــت: اين عبارات نخبگان سياسى و مردم  پرداخته و نوشته اس
كوچه و بازار را ياد عروس آذربايجان مى اندازد.معين دردانشگاه 
ــيراز و درباره اعتراض به نتايج انتخاباتى درسال 84 گفته:  ش
اعتراض وانتقاد كار بدى نيست و من، آقاى هاشمى و كروبى 
به نتايج انتخابات آن سال اعتراض داشتيم واعتراض من را رد 
كردند مگرمى شود من در شهراصفهان كه شهر خودم است نفر 

پنجم شوم و احمدى نژاد نفر اول شود؟ آيا اين درست است؟
****

يك عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه از تذكر آيت  اهللا موحدى 
ــر داد و گفت:  ــالم مصباحى مقدم خب كرمانى به حجت االس
روند وحدت اصولگرايان اميدوار كننده است و دوستان نبايد 

مصاحبه هاى اختالفى داشته باشند.
حميدرضا ترقى عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى در 
گفت وگو با خبرگزارى تسنيم، از تذكر آيت اهللا موحدى كرمانى 
به حجت االسالم مصباحى مقدم به دليل مصاحبه  اختالفى خبر 
داده وگفته: شب گذشته، آيت اهللا موحدى كرمانى در جلسه اى 
به آقاى مصباحى مقدم درباره مصاحبه  اختالفى با يك سايتى 
كه مأموريت اختالف ميان اصولگرايان را دارد، تذكر داده است.
وى گفت: آقاى موحدى كرمانى از آن مصاحبه دلخور بودند 
ــير  ــت و اختالفى بود؛ چرا كه مس چرا كه آن مصاحبه نادرس
ــوراى فقها روندى اميدوار كننده  وحدت اصولگرايان ذيل ش
دارد و قرار است هروقت كه الزم شد، آيات مصباح، موحدى و 
يزدى تشكيل جلسه دهند و اينكه اين جلسات ادامه نخواهد 

داشت، درست نيست.

شنيده ها

به گزارش خبرگزارى تسنيم به نقل از پايگاه خبرى العالم، محمد 
على الحوثى رييس كميته عالى انقالبى يمن اعالم كرد، عبدربه 
منصور هادى رييس جمهورى مستعفى و فرارى يمن به خواست 

و اراده خود از سمتش استعفا و كناره گيرى كرده است.
محمد على الحوثى با ارسال نامه اى به دبيركل سازمان ملل، از 
دبيركل اين سازمان خواسته است، تا موضع خود و سازمان ملل 
را درباره نقضى كه از سوى عربستان سعودى برضد يمن صورت
ــه همراه  ــعودى ب ــتان س ــرد، اعالم دارد، چرا كه عربس  مى گي
ــاء تمام  ــمنى با صنع ــود در اين دش ــورهاى هم پيمان خ كش

منشورهاى سازمان ملل را نقض كرده اند.
 پايگاه خبرى سى ان ان عربى هم در اين باره به نقل از محمد على 
ــورمان  الحوثى رييس كميته عالى انقالبى يمن اعالم كرد: كش
مورد حمله و تجاوز قرار گرفت و تا به امروز هم اين تجاوز به يمن 
ادامه دارد، تجاوز دشمنان يمن به خاك اين كشور از 9 ماه قبل 
ادامه دارد، و در اين مدت انواع و اقسام نقض قوانين و منشورهاى 
بين المللى و توافقنامه هاى بين المللى صورت گرفته است، و به 
تمام عرف بين المللى و اصول اوليه انسانى تعدى مى شود، حقوق 
ــورها به رعايت و احترام گذاشتن به آن در  انسانى كه تمام كش

صورت بروز جنگ و درگيرى مسلحانه متعهد هستند. 
ــاوزان به خاك يمن  ــت: متج در ادامه اين نامه چنين آمده اس
ــوه دادن  ــروع جل ــور براى توجيه و مش و ملت مظلوم اين كش
جنايات شان حمايت از مشروعيت آن كسى كه هادى ناميده مى 
شود، به عنوان بهانه استفاده مى كنند، البته در اين باره الزم مى 
دانيم اين نكته را كه شما از آن اطالع هم داريد را خاطرنشان شويم 
كه هادى به خواست و اراده خود تنها يك ماه پيش از پايان دوره 
رياست جمهوريش از اين سمت كناره گيرى و استعفا كرده است. 
وى تصريح كرده: با تمام اين اوصاف جمال بنعمر فرستاده ويژه 
دبيركل سازمان ملل تالش هاى متعددى را طى چندين نوبت 
ديدار با هادى در منزلش براى متقاعد كردن وى براى صرف نظر 
كردن از تصميم استعفا به كار برد، اما با اين وجود هادى حاضر به 
ادامه فعاليت در اين سمت نشد، و حاضر نبود اداره امور كشور را 
به دست بگيرد، از اين رو وى براى خوددارى از اين مساله بيمارى 
خود را همان گونه كه شما اطالع داريد، بهانه كرد، از اين رو براى 
درمان تصميم گرفت به خارج از يمن سفر كند. در بخش پايانى 
و مهم اين نامه محمد از بان كى مون دبيركل سازمان ملل چنين 
خواست: از شما مى خواهم موضع صريح و روشن و شفاف خود را 
در قبال تجاوز به خاك يمن و نقض تماميت ارضى يمن از سوى 
عربستان سعودى و كشورهاى هم پيمان با رياض بيان كنيد، از 
ــما مى خواهيم موضع خود را در قبال اين تجاوز و تاثير آن بر  ش
ــازمان ملل و قوانين بين المللى را كه هرگونه دخالت  منشور س
خارجى در مسائل داخلى اعضاى سازمان ملل را بيان كنيد، چرا 
ــتقالل و تماميت ارضى يمن  ــات در واقع نقض اس كه اين اقدام
است، همچنين از شما مى خواهيم ميزان حمايت ها و كمك هاى 
بشردوستانه خود را با حجم و عمق فاجعه انسانى موجود در يمن 
ــازيد، چرا كه اين فاجعه به دليل تجاوز به اين كشور  متناسب س
حاصل شده است، و براساس گفته هاى معاون دبيركل سازمان 
ــتانه اوضاع كنونى يمن از مرحله سوم هم  ملل در امور بشردوس

فراتر رفته است.

سازمان ملل موضع صريح خود 
را درباره تجاوز عربستان به يمن 

اعالم كند
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ــور جدول زمان بندى انتخابات  دبير ستاد انتخابات كش
مجلس شوراى اسالمى و مجلس خبرگان را اعالم كرد.

ــالمى و  ــوراى اس جدول زمان بندى انتخابات مجلس ش
مجلس خبرگان اعالم شد به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ــور  ــانى وزرات كش ــگاه اطالع رس ــه نقل از پاي جوان، ب
ــور، اظهار  ــتاد انتخابات كش على پورعلى مطلق دبير س
ــس خبرگان  ــت: هيات هاى اجرايى انتخابات مجل داش
ــاى اجرايى انتخابات  رهبرى به مدت پنج روز و هيئت ه
ــكيل  ــش روز تش ــالمى به مدت ش ــوراى اس مجلس ش

خواهند شد. 
ــى انتخابات مجلس  ــه هيات هاى اجراي وى با بيان اينك
ــالمى همزمان با آغاز نام نويسى از داوطلبان  شوراى اس
نمايندگى مجلس، كار بررسى صالحيت ها را از 28 آذر به 
مدت 10 روز انجام مى دهند، تصريح كرد: پس از بررسى 
ــى  ــاى اجرايى، بررس ــان در هيات ه ــت داوطلب صالحي
صالحيت داوطلبان در هيئت هاى نظارت و پس از آن در 
شوراى نگهبان انجام خواهد شد كه اين روند تا 5 اسفند 

ادامه خواهد يافت. 
ــخ به  ــور همچنين در پاس مديركل انتخابات وزارت كش
ــى درباره مدت تبليغات انتخابات مجلس شوراى  پرسش
اسالمى و انتخابات مجلس خبرگان گفت: براساس جدول 
ــن نامه اجرايى انتخابات  زمان بندى و طبق ماده 23 آئي
ــات داوطلبان  ــان تبليغ ــرى، زم ــس خبرگان رهب مجل
نمايندگى اين مجلس از 22 بهمن تا 5 اسفند به مدت 14 

روز تعيين شده است. 
ــان نمايندگى  ــراى داوطلب ــان تبليغات ب وى افزود: زم
ــالمى نيز از 29 بهمن تا 5 اسفند به  ــوراى اس مجلس ش

مدت يك هفته تعيين شده است. 
پورعلى مطلق در پاسخ به پرسش ديگرى درباره كيفيت 
ــوراى  ــز گفت: مصوبه مجلس ش ــات انتخاباتى ني تبليغ
اسالمى درباره اصالح قانون انتخابات در شوراى نگهبان 
ــد كه اگر  ــه و به مجلس بازگردانده ش با ايرادهايى مواج
مجلس آن را اصالح كند و در شوراى نگهبان به تصويب 
برسد در نحوه تبليغات انتخاباتى داوطلبان تغييراتى در 

مقايسه با دوره هاى پيش ايجاد خواهد شد. 
ــرفصل هاى  ــش ديگرى درباره س ــخ به پرس وى در پاس
ــدول زمان بندى افزود:  روند برگزارى انتخابات طبق ج
ــد اجرايى  ــدى براى رون ــاس اين جدول، زمان بن براس
انتخابات خبرگان 77 روز و براى مجلس شوراى اسالمى 
70 روز تنظيم شده و از نظر محتوا نيز داراى تفاوت هايى

 است. 
ــور افزود: به عنوان نمونه، كار  ــتاد انتخابات كش دبير س
ــى صالحيت داوطلبان نمايندگى مجلس خبرگان  بررس
ــود، اما اين  ــوراى نگهبان انجام مى ش رهبرى فقط در ش

ــوراى اسالمى  اقدام براى داوطلبان نمايندگى مجلس ش
در هيات هاى اجرايى، هيات هاى نظارت و شوراى نگهبان 

انجام خواهد شد.  
ــى  پورعلى مطلق همچنين از برگزارى دوره هاى آموزش
ــر از عوامل اجرايى  و توجيهى براى بيش از 960 هزار نف
ــلط بر  ــور با هدف تس ــات در مناطق مختلف كش انتخاب
ــتيبانى و امنيتى  ــى، پش ــى، اجرايى، مال مباحث حقوق

خبر داد. 
وى گفت: آخرين اين دوره ها 17 و 18 آذر با حضور بيش 
ــداران در اهواز با حضور  از 186 نفر از فرمانداران و بخش
ــتان برگزار  ــتان هاى مجاور خوزس عوامل اجرايى از اس

مى شود. 
پورعلى مطلق افزود: پس از اين دوره،   همايش آموزش، 
ــامل  ــل اجرايى انتخابات ش ــه عوام ــى براى هم توجيه
ــتان ها،  ــتادهاى انتخابات اس ــى، س ــاى اجراي هيات ه

فرمانداران و بخشداران برگزار خواهد شد. 
دبير ستاد انتخابات كشور همچنين در پاسخ به پرسشى 
ــان نمايندگى  ــى صالحيت داوطلب درباره كيفيت بررس
ــالمى گفت: طبق  مجلس خبرگان و مجلس شوراى اس
ــزى نظارت، ــات مرك ــه اجرايى هي ــن نام ماده 16 آئي

ــه مدت 3 روز  ــس خبرگان را ب  اطالعات داوطبان مجل
ــى  ــوراى نگهبان قرار مى دهند تا كار بررس در اختيار ش
ــورا  ــود. پورعلى مطلق افزود:  اين ش صالحيت ها آغاز ش
ــت داوطلبان نمايندگى  نيز از 6 دى تا 15 بهمن صالحي

مجلس خبرگان رهبرى را بررسى مى كند. 
مديركل انتخابات وزارت كشور گفت: بررسى صالحيت 
ــالمى نيز از 5 تا  داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اس
14 دى در هيات هاى اجرايى انجام مى شود و پس از آن،   
ــق روال در هيئت هاى نظارت  ــى صالحيت ها طب بررس
استانى، هيات مركزى نظارت و شوراى نگهبان تا 5 اسفند 

ادامه خواهد يافت. 
ــش ديگرى درباره تغيير در تعداد  ــخ به پرس وى در پاس
ــوراى اسالمى و مجلس  داوطلبان نمايندگى مجلس ش
ــاب دو نماينده مجلس خبرگان  خبرگان گفت: با احتس
رهبرى از استان البرز، فقط در تعداد نمايندگان خبرگان 
رهبرى تغيير ايجاد و شمار نمايندگان اين مجلس از 86 

نفر به 88 نفر افزايش مى يابد. 
پورعلى مطلق افزود: در تعداد نمايندگان مجلس شوراى 
ــفند تغييرى ايجاد نمى شود و  ــالمى در انتخابات اس اس
ــه برگزيده خواهند ــده از 207 حوزه انتخابي 290 نماين

شد. 
ــور گفت: در انتخابات آينده در  دبير ستاد انتخابات كش
430 شهرستان، 207 حوزه انتخابيه خواهيم داشت كه 

با آراى مردم 290 نماينده به مجلس دهم راه مى يابند.

ــاره به بيانيه نشست  ــابق ايران در اوپك با اش نماينده س
ــنامه اوپك مغايرت  168 اوپك گفت: اين بيانيه با اساس
ــقف توليد مطرح  ــاى آن صحبتى از س دارد و در هيچ ج

نيست.
سيدمحمدعلى خطيبى با اشاره به جلسه يكصد و شصت و 
هشتم سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) گفت: 
موضوع مهمى كه پس از برگزارى چند ساعته اين نشست 
ــادى است كه بر سر  ــيار حائز اهميت است، كاله گش بس

اعضاء گذاشته شده است.
ــابق ايران در اوپك در گفتگو با مشرق گفت:  نماينده س
ــده كه در سايت اوپك به زبان  با توجه به بيانيه منتشر ش
ــايت  ــت و ترجمه آن نيز كه در س ــى  موجود اس انگليس
رسمى وابسته به وزارت نفت (شانا) منتشر شده مى توان 
گفت در هيچ جاى اين بيانيه صحبتى از سقف 30 ميليون 
بشكه اى توليد روزانه نفت نيامده است و مشخص نيست 
وزير محترم نفت ايران از كجا اعالم كرده اند كه سقف 30 

ميليون بشكه اى نفت اوپك تثبيت شد.
خطيبى با اشاره به اينكه بايد سقف تعيين شده در بيانيه 
ديده مى شد، خاطر نشان كرد: متأسفانه اوپك كه متعهد 
به بازار در كوتاه مدت و ميان مدت بود و ماهيتش بررسى 
ــت با اين بيانيه تغيير  بازار در كوتاه مدت و ميان مدت اس
ــت كه ثبات در بازار در  ــده اس پيدا كرد و تنها متعهد ش
ــچ عنوان بحث  ــود و به هي بلند مدت پيگيرى و دنبال ش
ــده ــن بيانيه مطرح نش ــدت در اي ــدت و ميان م كوتاه م

 است.
ــفاف  ــه گفت: به طور ش ــن اين بياني ــاره به مت وى با اش
ــر پايبندى اوپك  ــا تأكيد ب ــت «ب در اين بيانيه آمده اس
ــات و توازن  ــت داراى ثب ــود يك بازار نف به تضمين وج
ــد كنندگان،  ــدگان و تولي ــراى مصرف كنن بلند مدت ب
ــد در ماه  ــورهاى عضو باي ــس توافق كرد كه كش كنفران
ــته  هاى آينده، همچنان تحوالت را با دقت زير نظر داش

باشند.»
ــاره به اينكه در جلسات قبلى  اين كارشناس انرژى با اش
ــته همواره به  ــده گذش ــر ش اوپك و در بيانيه هاى منتش
كوتاه مدت و ميان مدت اشاره مى شد، گفت: در بيانيه هاى 
ــقف توليد روزانه اوپك مى آمد اما در اين  ــته نيز س گذش

بيانيه چنين سقفى ديده نشده است.
ــد ماهيت اوپك  ــه نظر مى رس ــن بيانيه ب وى گفت:با اي
ــران متوجه  ــر نمايندگان اي ــت و اگ تغيير پيدا كرده اس
ــه اين  ــبت ب ــد بالفاصله نس ــوع نبوده اند باي ــن موض اي
ــاى ايران  ــد و نگذارند رقب ــان دهن ــش نش بيانيه واكن
ــا اوپك انجام ــر كارى كه مى خواهند ب اجازه دهند تا ه

 دهند.
ــته و تا همين جلسه  خطيبى اظهار كرد: اوپك در گذش

ــاس بود و  ــازار در كوتاه مدت و ميان مدت حس اخير به ب
ــى بازار  ــكيل اوپك نيز همين تعهد به بررس ماهيت تش
ــت و اصل تشكيل جلسات  در كوتاه مدت و ميان مدت اس
ــن موضوع  ــقف همي ــاه يكبار و تعيين س ــك هر 6 م اوپ
بررسى بازار در كوتاه مدت است كه با برداشته شدن لفظ 
ــخص  ــقف مش كوتاه مدت در بيانيه اخير و عدم وجود س
ــت داده ــود اوپك ديگر ماهيت قبلى خود را از دس مى ش

 است.
ــاره به صحبت برخى از كارشناسان انرژى  خطيبى با اش
ــرايط ايران بايد اوپك را ترك كند  كه معتقدند با اين ش
ــت: بايد اين موضوع را  و از عضويت آن انصراف دهد، گف
ــى قرار داد و من نمى توانم در  در سطح نظام مورد بررس
ــا تنها موضوعى كه حائز اهميت  اين باره صحبتى كنم ام
ــال  ــت كه اوپك ماهيت خود را كه 55 س ــت اين اس اس
ــاس اين ماهيت مى گذرد با انتشار  ــيس آن بر اس از تأس
ــرك ايران  ــت و موضوع ت ــت داده اس بيانيه اخير از دس
ــى قرار  ــام مورد بحث و بررس ــطح نظ از اوپك بايد در س

گيرد.
ــؤوالن وزارت  ــات، مس ــه داد: قبل از  آغاز جلس وى ادام
ــت هم  ــه قرار اس ــرده بودند در اين جلس ــالم ك نفت اع
ــود و هم سقف جديد براى  سهميه هاى اعضا مشخص ش
ــود اما با بيانيه منتشر شده مشخص شد  اوپك تعيين ش
نتوانستيم به اين اهدافى كه به آن اشاره كرده اند، برسيم 
ــوولين حاضر در جلسه پاسخگو كه در اين باره بايد مس

 باشند.
ــن صحبت آقاى زنگنه را  وى گفت: آيا مابقى اعضا نيز اي
ــقف در  ــت بايد اين س تأئيد مى كنند؟ كه اگر چنين اس

بيانيه پايانى ديده مى شد.
وى در پايان خاطر نشان كرد: همان طور كه گفتم به نظر 
مى رسد اوپك ماهيت خود را از دست داده است زيرا اين 
ــنامه اوپك نيز مغايرت دارد زيرا بر اساس  بيانيه با اساس
ــنامه اوپك بايد به بازار كوتاه مدت و ميان مدت نيز  اساس
ــان دهد اما در اين بيانيه تنها بلند مدت مورد  واكنش نش

تأكيد قرار گرفته است.

جـدول زمان بنـدى انتخابات مجلس و خبرگـان 
اعالم شـد

اوپك مـاهيت 55 سالـه خود را با بيانيـه اخير
 از دست داد
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ــاالنه  ــق برآورد س ــان اينكه طب ــاورزى با بي ــاد كش ــاون وزير جه مع
ــش دولتى  ــود، گفت: بخ ــان دور ريز مى ش ــارد تومان ن ــزار ميلي 2 ه
ــرآورد، بخش خصوصى  ــاس ب ــدارد و بر اس ــه واردات گندم ن نيازى ب
ــت وارد خواهد  ــال 2 ميليون تن گندم براى مصرف صنف و صنع امس

كرد.
ــاورزى درمراسم  ــرق،على قنبرى معاون وزير جهاد كش به گزارش مش
ــخ به سوالى مبنى  ــگاه صنعت آرد و نان در پاس گشايش نهمين نمايش
بر اينكه چرا على رغم اعالم عدم نياز به واردات گندم، اما همچنان آمار 
گمرك حكايت از واردات اين محصول دارد، گفت: امسال 8 ميليون و 80 

هزار تن گندم به نرخ تضمينى از كشاورزان خريدارى شده است.
وى افزود: با توجه به اين ميزان خريد گندم، بخش دولتى نيازى به واردات 
گندم ندارد، زيرا آرد مورد نياز خبازى ها را با اين مقدار گندم خريدارى 
ــده تأمين مى كند.قنبرى معاون وزير جهاد كشاورزى تصريح كرد:  ش
آمارى كه از واردات گندم اعالم مى شود مربوط به بخش خصوصى است 
كه اين بخش گندم مورد نياز صنف و صنعت را تأمين مى كند.وى افزود: 
برآورد مى شود حدود 2 ميليون تن گندم توسط بخش خصوصى در سال 

جارى وارد كشور شود.
مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران در زمينه ضايعات نان نيز اظهار 
ــال برآورد ــت: رقم ضايعات نان حدود 2 هزار ميليارد تومان در س داش

 مى شود. وى افزود: كارهايى انجام مى دهيم تا در فرآيند توليد نان مسائل 

و مشكالت ضايعات آن حل شود. قنبرى اظهار داشت: بنابر اين از طريق 
آموزش به نانوايان و ارتقا ماشين آالت پخت نان و همچنين ارتقاء كيفيت 

مواد اوليه مى توانيم ضايعات را كم كنيم. 
ــال با تشكيل كميته  ــت: امس ــاورزى بيان داش معاون وزير جهاد كش
ــران به كمك ــى دولتى اي ــركت بازرگان ــت آرد و نان در ش ارتقا كيفي

 بخش خصوصى و دست اندركاران صنعت نان براى ارتقاء كيفيت نان در 
جامعه برنامه ريزى و سرمايه گذارى مى كنيم، اين مشكل تا حد امكان 

مرتفع شود.

ــه ثبت ــاردى ب ــان ميلي ــروش 7آپارتم ــرارداد ف ــته ق ــه گذش هفت
 رسيد. 

ــامانه اطالعات بازارامالك ايران به  براساس اطالعات ثبت شده در س
ــترين حجم  ــه دنياى اقتصاد با وجود آنكه همچنان بيش نقل ازروزنام
ــت اما تعداد  خريد و فروش ها متعلق به آپارتمان هاى ارزان قيمت اس
معامالت ميلياردى ثبت شده در محدوده زمانى 5 تا 12 آذر ماه حدود 

7 معامله است.

نخستين قرارداد ثبت شده متعلق به آپارتمانى 165 مترى در شهرك 
آزمايش است كه به قيمت مترى 6 ميليون و 780 هزار تومان به فروش 

رفته است.
ــون تومان ــارد و 120 ميلي ــك ميلي ــان ي ــن آپارتم ــت كل اي  قيم

 است. 
ــراژ 195 متر به قيمت  ــه ولنجك به مت ــن آپارتمانى در محل همچني
ــت. در معامله ديگرى  ــروش رف ــارد و 80 ميليون تومان به ف 2 ميلي
ــك ميليارد  ــى 154 مترى، ي ــه 3) آپارتمان ــه (منطق در محله اماني
ــان فروخته  ــا گران ترين آپارتم ــد. ام ــان فروخته ش ــزار توم و 35 ه
ــه فرمانيه،  ــرى در محل ــته، آپارتمانى 285 مت ــده در هفته گذش ش
ــان به فروش  ــارد و 100 ميليون توم ــه 4 ميلي ــود ك حصار بوعلى ب

رفت. 
ــى  ــا آپارتمان ــر گيش ــه نص ــته در محل ــه گذش ــن هفت همچني
ــان فروخته  ــارد و 160ميليون توم ــك ميلي ــه قيمت ي 172مترى ب
ــيده، آپارتمانى  ــت رس ــه ثب ــرى كه ب ــاردى ديگ ــد. فروش ميلي ش
ــر  ــراژ آن 199 مت ــه مت ــت ك ــا اس ــاغ صب ــهرودى ب ــه س در محل
ــه ــروش رفت ــه ف ــان ب ــون توم ــارد و 400 ميلي ــت و 2 ميلي اس

 است. در اين هفته همچنين آپارتمانى 194 مترى در محله پسيان به 
قيمت 2 ميليارد و 500ميليون تومان به فروش رفت.

دور ريز دو هزارميليارد تومانى نان در سال

گران ترين آپارتمان فروخته شده در هفته گذشته

خبر خبر 

ــوراى  ــيون ويژه اقتصادى مجلس ش ــب رييس كميس پورابراهيمى ناي
ــهام عدالت بين 1 ميليون تا 1  اسالمى با بيان اينكه ارزش هر سهم در س
ميليون و 500 هزار تومان است گفت:طرح هاى مجلس براى قشربندى 
ــود سهام، نمى تواند كارايى  دريافت كنندگان سهام عدالت و مديريت س

الزم را داشته باشد.
محمدرضا پور ابراهيمى  در گفت وگو با خبرگزارى تسنيم، درباه آخرين 
ــهام عدالت برنامه ها  وضعيت آزاد سازى سهام عدالت گفت: در بحث س
بايد براى كالن باشد. اخبارى مبنى بر طرح هاى مجلس براى قشربندى 
ــهام عدالت و مديريت سود سهام،  نمى تواند كارايى  دريافت كنندگان س
ــهام عدالت دارايى رها شده در  ــد.وى با بيان اينكه س ــته باش الزم را داش
ــته از افرادى كه در سهام عدالت در حال اقتصاد ايران است گفت: آن دس
 برنامه ريزى  هستند به هيچ كس پاسخگو نيستند. سهام عدالت در دست 
250 نفر است، شبكه اى كه به صورت يك شبكه مافيايى در اقتصاد كشور 

عمل مى كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است.
ــازى ــت اليحه آزاد س ــادى دول ــيون اقتص ــى گفت:كميس  پورابراهيم
 سهام عدالت را با كمك مجلس آماده كرده و به هيأت وزيران ارسال كرده 
است.به محض اينكه در جلسه هيأت دولت به تصويب برسد و به مجلس 
بيايد، دو فوريتى در مجلس بررسى خواهد شد. اين طرح اگر درگير فضاى 
سياسى نشود، مى تواند براى اقتصاد موثر واقع شود.  پيشنهاد ايجاد صندوق 
ATF را به دولت داده ايم كه مى تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگيرند.  
در اين زمينه مقاومت ها زياد شده و دست هاى پنهانى كه سهام عدالت را در 
اقتصاد كشور اداره مى كنند به اين پيشنهاد واكنش نشان داده اند.با وجود 
ــاگرى ها اما متوليان تعاونى ها و شركت هاى سرمايه گذراى  همه اين افش

سهام عدالت از موضع خود عقب نشينى نمى كنند.
ــالمى  درباره  ــيون ويژه اقتصادى مجلس شوراى اس نايب رئيس كميس
ارزش سهام عدالت گفت: ارزش اين سهام 90 هزار ميليار تومان به صورت 
تك سهم است كه با سهام مديريتى بيش از 100 هزار ميليارد تومان ارزش 
ــهام عدالت  براى هر فرد بين 1 تا دارد. وى با بيان اينكه در حال حاضر س

 1 ميليون 500 هزار تومان ارزش دارد گفت: ميانگين اين رقم براى هر فرد 
1 ميليون و 200 هزار تومان است.

به گزارش خبرگزارى تسنيم به نقل از گاردين، اقتصاددانان به دو دسته 
تقسيم مى شود، آنهايى كه معتقدند اقتصاد جهانى در حال حركت به 
سمت همگرايى است، و آنهايى كه معتقدند بلوك هاى عمده تجارى 

دنيا در حال حركت در مسيرهايى مخالف هم هستند.
ــد تا بفهميم كدام يك راست مى گويند   چند هفته اى طول مى كش
ــامبر جانت يلن، رييس فدرال رزرو آمريكا  .انتظار مى رود روز 16 دس
ــرد. افزايش نرخ بهره  ــال 2006 نرخ بهره را باال بب براى اولين بار از س
ــت اقدام مالى چندان مهمى  از 0,25 درصد به نيم درصد ممكن اس
ــود، اما 18 ماه قبل، حتى فكر كردن به چنين اقدامى  ــوب نش محس

موجب بروز آشفتگى در كل دنيا مى شد.
ــيدن به توافقى براى پايان  آن موقع، حوزه يورو هنوز راه درازى تا رس
دادن به بحران يونان در پيش داشت، ژاپن با مشكالت اقتصادى مواجه 
ــت تاثيرات بعد از بحران مالى خود را احساس  بود و چين كم كم داش
ــتقراض دالر آمريكا آخرين چيزى بود كه  مى كرد. افزايش هزينه اس
اين كشورها احتياج داشتند. استدالل خوش بينانه امروز اين است كه 
وضعيت متحول شده است. آمريكا مى تواند به رشد اقتصادى باالتر خود 
ببالد، ژاپن دارد سياست اقتصادى دولت شينزو آبه را به پيش مى برد، و 
اقتصاد چين بدترين دوران كاهش رشد خود را پشت سر گذاشته است.
ــتدالل مى كنند كه افزايش نرخ بهره در   اقتصاددانان خوش بين اس
ــبى حاكم بر اقتصاد كل دنياست، زيرا  آمريكا در راستاى آرامش نس
همه اقتصادهاى مهم اگرچه رشد قوى اى را شاهد نيستند، اما نسبت 
به گذشته در وضعيت بهترى قرار دارند. اما اگرچنين باشد، چطور مى 
توان تصميم هفته گذشته بانك مركزى اروپا براى افزايش  تالش ها 

جهت تحريك اقتصاد حوزه يورو را توضيح داد. 
احتماال كاهش رشد اقتصادى چين تا مدتى ادامه خواهد يافت و تنها 
اهرمى كه پكن مى تواند از آن براى باال نگه داشتن رشد توليد ناخالص 
ــتفاده كند، كاهش ارزش پول ملى اش است. اگر اين  داخلى اش اس
ــيب ديدن استراتژى بانك  كاهش ارزش يوان ادامه يابد، موجب آس
مركزى اروپا خواهد شد كه مبتنى بر كاهش طوالنى مدت ارزش يورو 

در مقابل همه ارزهاى مهم جهانى است.
 در حال حاضر، ارزش يورو در مقابل دالر و پوند كاهش يافته، اما ژاپنى 
ها در چند سال گذشته ارزش ين را به ميزان يك سوم كاهش داده اند. 
ــتفاده كنند و ارزش يوان را پايين  اگر چينى ها هم از همين روش اس
بياورند، بسيارى از اقتصادهاى دچار مشكل اروپا نظير ايتاليا، پرتغال، 
فرانسه و البته يونان شاهد گرانتر شدن كاالهاى صادراتى خود خواهند 
بود و بسيارى از بازارهاى را از دست خواهند داد.در اين وضعيت، حوزه 
ــت محرك اقتصادى ديگر نياز خواهد داشت و در  يورو به يك سياس
ــتر از سوى بروكسل، ماريو دراگى  غياب هزينه كردهاى عمومى بيش
ــا مبلغى باالتر را احتماال در  رييس بانك مركزى اروپا بايد يك چك ب

اوايل سال آينده ميالدى امضا كند.

ارزش سهام عدالت هر فرد چقدر 
است؟

اقتصاد جهانى در مسير همگرايى يا 
واگرايى؟

ــره ايران  ــابداران خب ــى انجمن حس ــوراى عال عضو ش
درگفتگو با خبرآنالين گفت:«در ايران ماليات دهندگان 
ــتى نيز اعتراض دارند. چون  زير فشار هستند و به درس
در مقابل مالياتى كه مى دهند خدمات خاصى از دولت 

دريافت نمى كنند.»
غالمحسين دوانى، عضو شوراى عالى انجمن حسابداران 
خبره ايران درباره سيستم مالياتى و فساد مالياتى ايران 
گفت:«سيستم مالياتى ايران مى تواند اصالح شود،ضمن 
ــده  اينكه در حال حاضر اصالحات جديد نيز تصويب ش

است.
ــت ماليات نمى  ــس با رضا و رغب در تمامى دنيا هيچ ك
ــت كه مردم خيلى عالقه  دهد و طبيعتا ماليات پولى اس
ندارند،آن را بپردازند.زيرا سوال مردم اين است كه وقتى 
ــول را چه كار مى كند؟  ما ماليات مى دهيم دولت اين پ
اگر دولت ها درمقابل پولى كه مى گيرند پاسخ درستى 
ــت خرج كنند، مردم تشويق مى شوند  بدهند و يا درس

ماليات بدهند. 
اگر دولت در مقابل سواالت مردم پاسخگو نباشد و هزينه 
هايى كه مى كنند هزينه هاى بى مورد باشد،آنگاه مردم 
ــات گريزى اتفاق  ــد ماليات ندهند و مالي تالش مى كنن

مى افتد.»
ــت ماليات در مردم  ــه داد:« هم فرهنگ پرداخ وى ادام
ضعيف است و هم ماليات ستانى؛زيرا هيچ وقت بر مبناى 

عدالت مديريت درست صورت نگرفته است. 
ــار  بر روى اقشار پايين بوده  يعنى هميشه بيشترين فش

است.
ــتانى نمى تواند از  به نظر مى آيد كه دستگاه ماليات س
ــار با درآمدهاى باال ماليات بگيرد،در نتيجه فشارها  اقش
متوجه قشر متوسط و پايين جامعه است، به همين علت 

هم صداى مردم درآمده است. 
به طور مثال افرادى با داشتن شماره اعتبارى و چهار عدد 
ــان معامله مى كنند  كداقتصادى قالبى ميليارد ها توم

حال آن كه پيدا كردن آن ها كار سختى نيست. 
دوانى افزود:« دولت ها در تمام دنيا خدمات متنوعى را 
ارائه مى دهند و در قبال آن ماليات هاى بسيار سنگينى 

را دريافت مى كنند.
ــى 80  ل ــدود 70 ا ــادا ح ــال در كان ــور مث ــه ط ب
ــن ــات تامي ــق مالي ــت از طري ــد دول ــد درآم درص
 مى شود،در مقابل دولت خدمات بسيارى به مردم ارايه 
مى دهد كه از جمله آن مى توان به  بهترين سيستم حمل 

ــى دنيا و بهترين پوشش  و نقل، بهترين سيستم آموزش
ــفانه در ايران هيچ كدام از  ــاره كرد كه متاس درمانى اش
ــوى دولت ارائه نمى شود و روز به روز  اين  خدمات از س
هم پوشش خدمات كم مى شود ،در نيتجه مردم تالش

 مى كنند كه ماليات نپردازند.»
راه حل چيست؟

دوانى  راه حل اين بن بست را پاسخگويى دولت ذكر كرد 
و گفت:« راه حل اين است كه دولت در مقابل پولى كه از 

مردم مى گيرد پاسخگو باشند.
ــه بابت ماليات  ــما اعالم كند كه پولى ك دولت بايد رس

دريافت مى كند، به مردم گزارش بدهد. 
ــا درباره  ــت كه اساس ــبات اين اس وظيفه ديوان محاس
ــار بايد به  ــور به مردم گزارش بدهد. اين آم بودجه كش
ــود نه اينكه محرمانه فقط به مجلس  ارايه  مردم داده ش
ــود.اگر مردم آثار اين بودجه را در شهرشان ببينند در  ش
ــوند كه ماليات  ــويق مى ش خدمات عمومى ببينند تش

پرداخت كنند.»
ــره ايران ــابداران خب ــى انجمن حس ــوراى عال عضو ش

 مى گويد:« سيستم جامع مالياتى كشور در سال 2004 
طراحى شده است .

ــتم درهمه جاى دنيا يكسان است. همه جاى  اين سيس
ــا در ايران جواب  ــتم ماليات مى گيرد ام دنيا اين سيس
ــت.چرا؟ به دليل كه ما مى خواهيم عده زيادى  نداده اس
ــد توليد ناخالص  ــن االن  40 درص را معاف كنيم .همي
ــازمان  ــگرى رييس س ملى ماليات نمى دهند.آقاى عس
ــارد تومان از  ــت 200 هزار ميلي مالياتى اخيرا گفته اس
درآمد كشور زير چتر مالياتى نيست .ماليات اين درآمد 
ــوال مردم  ــود. س ــدود 14 هزار ميليارد تومان مى ش ح
ــتند كه ماليات  ــت كه اين افراد چه كسانى هس اين اس
ــت  نمى دهند. درحالى كه قانون مالياتى تنها قانونى اس
ــت . تنها قانونى است كه ــو اس ــر هم س كه با حقوق بش

ــيت مربوط  ــيم نمى كند، به جنس ــهروند ان را تقس  ش
ــد.وقتى مى گوييم مودى  نيست و زن و مرد نمى شناس
ــيد، پرداخت ماليات  مالياتى، فارغ از هر جنسى كه باش

يكسان است . 
وى در پاسخ به سوال چرا در ايران دستگاه ماليات ستانى 
ضعيف عمل مى كند؟ گفت:« براى اينكه دستگاه ماليات 
ــت و دولت عزم جدى براى  ــى از دولت اس ستانى بخش

برخورد با ماليات گريز ها ندارد. 
ــور 25 ميليارد  ــاق در كش ــم قاچ ــال حاضر حج در ح

ــه قاچاق وجود  ــود . طبيعتا وقتى ك دالر برآورد مى ش
ــردازد  و نه  ــى مى پ ــوق گمرك ــى نه حق دارد،قاچاقچ
ــور 30 ميليارد  ــد. كل درآمد نفتى كش ماليات مى ده
ــاق صورت  ــر اين رقم قاچ ــت در حالى كه براب دالر اس
ــود اين  ــت كه  چطور مى ش ــئوال اين اس مى گيرد.س
ــد و در  ــه بدانن ــود و هم ــور ش ــاق وارد كش حجم قاچ
ــراى برخورد با ــود،اما چرا عزمى ب مجلس هم اعالم ش

 قاچاق چى ها و ماليات گريزها نيست؟ هيچ كس برخورد 
نمى كند، روزانه هم بر حجم آن افزوده مى شود.»

ــور است  دوانى تاكيد كرد:«ورود قاچاق مخل توليد كش
چون نه تعرفه مى دهد نه حقوق گمركى . طبيعتا توليد 
كننده داخلى قادر به رقابت با آن نيست.همه مى دانند  
كاالى وارداتى  از مبادى رسمى كشور وارد شده و حقوق 
ــفانه قاچاق با  ــده است.اما متاس گمركى آن پرداخت ش
فساد عجين شده است، فساد و قاچاق سبب شده است كه 
بخش توليد كشور ضعيف شود .مادامى كه بخش توليد 

ضعيف شود، پولى براى ماليات ندارد.»
وى افزود: «ا نپرداختن ماليات يعنى فقدان شفاف سازى 
ــار  ــد يك گروه ماليات ندهند، طبيعتا فش اگر قرار باش
ــات مى دهند.در  ــت كه مالي مالياتى بر روى گروهى اس
نتيجه نارضايتى بوجود مى آيد و اين نارضايتى ها سبب 

ماليات گريزى مى شود.»
دوانى با بيان اينكه پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه 
ــال 2020 قيمت نفت به 70 دالر نمى رسد،گفت:  تا س
ــت كه حداقل نياز به 200 ميليارد  « اين در درحالى اس
ــور داريم.  ــراى اداره كش ــول در همين مدت ب تومان پ
دسترسى به چنين پولى تقريبا غير ممكن است.حتى به 
نظر من هم سرمايه گذارى خارجى هم چنين پولى نمى 
ــت كه بر آورد.بنابراين تنها راهى كه دولت دارد اين اس

ــن  ــش اي ــلما راه ــا مس ــه كند.ام ــا تكي ــات ه  مالي
ــار  ــانى كه قبال ماليات داده اند، فش ــت كه به كس نيس
ــه ماليات  ــانى ك ــه بايد كس ــود. بلك ــف وارد ش مضاع
ــوند.به نظر  ــات دهى ش ــد، وارد چرخه مالي ــى دهن نم
ــا 3 برابر  ــى ت ــاى ماليات ــد ه ــه درآم ــى ب من دسترس
ــترس ــل دس ــد قاب ــان جدي ــه مودي ــق شناس از طري

 است.

ــه پيش بينى  ــا تاكيد براينك ــدن وتجارت ب ــر صنعت، مع معاون وزي
ــال آينده ركود در بازارفوالد ادامه يابد، گفت: براى  ــود تا 5 س مى ش
ــت خود را رقابتى ــاى موجود و صادرات فوالد، بايد قيم ماندن در فض

 كنيم.
ــم رونمايى  ــيان در مراس ــزارش خبرگزارى ايمنا، مهدى كرباس به گ
ــه پيش بينى  ــاره به اينك ــبا، با اش ــوالدى آجدار در فوالد س از ورق ف
ــال آينده اقتصاد جهان تغيير كلى نكند، افزود: تا  ــود تا20 س مى ش
ــورهايى مانند چين و هند به وجود  ــت كش دهه آينده ديگر قرار نيس

آيند.
به گفته وى تا 20 سال آينده دنياى رقابت بر ميزان قيمت تمام شده 

است.
ــرف داخلى فوالد  ــاره به كاهش مص رييس هيات عامل ايميدرو با اش
ــور به زير  ــوالد در اين كش ــرف داخلى ف ــت: مص در چين، بيان داش
ــادرات فوالد چين  ــرايط ص 650 ميليون تن كاهش يافته و در اين ش
ــن افزايش يافته ــا 200 ميليون ت ــدود 30 ميليون تن به 100 ت از ح

 است.
كرباسيان به كاهش قيمت فوالد اشاره كرد و گفت: پيش بينى مى شود 

قيمت فوالد به 240 دالر كاهش يابد.
ــد چين  ــال آينده نرخ رش ــود تا دو س به گفته وى پيش بينى مى ش
ــتر  ــن به معناى رقابت بيش ــش يابد و اي ــه 4درصد كاه از 7 درصد ب

كشورهاست.
ــى امتيازات  ــاره به برخ ــدن و تجارت با اش ــر صنعت، مع معاون وزي
ــت: مطابق ــان داش ــنگ آهن، بي ــوالد، گاز و س ــوزه ف ــور در ح كش

ــيع،  ــافاتى وس ــا اكتش ــت ب ــدرو قرار اس ــاى ايمي ــى ه ــش بين  پي
ــم و در  ــتخراج كني ــوالد اس ــاز ف ــراى ني ــى ب ــن كاف ــنگ آه س
ــع  ــر مرب ــان 50 كيلومت ــرق اصفه ــه ش ــتا در منطق ــن راس اي
ــاز ــى آغ ــع معدن ــن مناب ــراى تامي ــد ب ــافى جدي كار اكتش

 كرده ايم.
ــر منابع  ــانى عالوه ب ــروى انس ــت ني ــد بر ظرفي ــيان با تاكي كرباس
ــيارى از عالقمندان  ــرد: بس ــور، تصريح ك ــى در كش طبيعى و معدن
ــع طبيعى، بلكه  ــه دليل مناب ــذارى در ايران نه ب ــرمايه گ به حوزه س
ــورمان ــور در كش ــانى خواهان حض ــروى انس ــت ني ــه دليل ظرفي ب

 هستند.
وى با اشاره به اينكه پيش بينى مى شود تا 5 سال آينده ركود در بازار 
فوالد ادامه يابد، گفت: در اين شرايط بايد به توليدات جديد و كاهش 
ــت از فوالد ــت يابيم و تكليف دولت نيز حماي ــده دس قيمت تمام ش

 است.
ــود  ــاره به اينكه پيش بينى مى ش ــل ايميدرو با اش رييس هيات عام
ــن بوده كه  ــم، افزود: تالش بر اي ــال 8 ميليون تن گندله بياوري امس
ــه اينكه  ــا با توجه ب ــيم ام ــون تن فوالد برس ــم توليد 20 ميلي به رق
ــز رقم خوبى ــيدن به توليد 16 ميليون تن ني ــش ندارد رس بازار كش

 است.
وى با تاكيد بر اينكه فوالد مباركه توليدكننده 50 درصد فوالد كشور 
ــت، تصريح كرد: فوالد مباركه بايد براى كاهش قيمت تمام شده،  اس
ــت، كاهش مصرف آب و افزايش صادرات  ــرايط محيط زيس بهبود ش

پيشتاز باشد.
ترين مباحث كشور  ــاره به اينكه صادرات يكى از مهم ُ كرباسيان با اش
است، گفت: متاسفانه به دليل برخى بدسليقگى ها و كج سليقگى ها راه 
صادرات را گرفته ايم و زمانى كه جلو صادرات را مى گيريم، بازارهاى 
دنيا را از دست مى دهيم. به عنوان نمونه به دليل تحريم ها بازار نفت 

را از دست داده ايم.
ــاره رونق به  ــال 93 دوب ــادرات فوالد در س ــاره به اينكه ص وى با اش
ــختى در  خود گرفت، تاكيد كرد: صادرات هر يك تن فوالد رقابت س
ــى براى همه ــانى موجود مى تواند الگوي ــت البته نيروى انس بازار اس

 باشد.
ــدف گذارى  ــا بيان اينكه ه ــدن و تجارت ب ــر صنعت، مع معاون وزي
ــيدن به توليد 55 ميليون تن است، گفت:  ــال 1404 رس فوالد در س
ــا با توجه  ــت يابيم ام ــى توانيم به اين هدف دس برخى مى گويند نم
ــت  ــوان به اين رقم دس ــنگ آهن مى ت ــانى و س ــه گاز، نيروى انس ب
ــود را رقابتى ــاى موجود، قيمت خ ــد براى ماندن در فض يابيم اما باي

 كنيم.
ــعه يافتگى دنيا، مصرف فوالد است  به گفته وى يكى از نرخ هاى توس
كه سرانه آن در ايران زير 250 كيلوگرم بوده اما اين رقم بايد به 400 

كيلوگرم برسد.
ــيان آينده فوالد را مثبت ارزيابى كرد و گفت: بايد تالش كنيم  كرباس
ــود را در دنيا ارتقا  ــمند جايگاه خ با اصالح خط توليد و توليدات ارزش

دهيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيش بينى كرد:

تداوم ركـود در بازارفـوالد تا 5 سال آينـده/ قيمت فـوالد بايد رقابتى شـود

مردم حق دارنـد 
از ماليـات ها ناراضـى باشـند
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عكس روز  

دريچه

ــت در  ــازمان حفاظت محيط زيس ــور و رييس س ــس جمه معاون ريي
ــاره به افزايش جرايم ضرر و زيان  روز جهانى يوزپلنگ آسيايى ضمن اش

يوزپلنگ آسيايى، از حضور 18 توله جديد يوزپلنگ خبر داد.
 معصومه ابتكار با اشاره به اينكه يوزپلنگ متاسفانه در كل آسيا منقرض 
ــتگاه هاى طبيعى خود تنها در ايران  ــده و بقاياى يوزپلنگ را در زيس ش
ــود و يوزپلنگ  ــمند محسوب مى ش ــيار ارزش داريم، گفت: اين امر بس

يك نماد ملى، منطقه اى و بين المللى است.
ــتگاه هاى خود عكسبردارى هايى  وى با بيان اينكه خوشبختانه در زيس
ــل يوزپلنگ  ــان مى دهد كه توليد مث ــتيم، نش با دوربين هاى مان داش
قابل قبول است، اظهار كرد: توليد مثل يوزپلنگ ها وضعيت خوبى دارد 
ــاهده شده است و اينها  و 18 مورد توله يوزپلنگ طى ماه هاى اخير مش

همه عالئم و نشانه هاى خوبى است.
ــه در  ــه اينك ــاره ب ــت با اش ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ ــس س ريي
اين زمينه بايد از محيط بانان پرتالش كه فداكارانه در حال تالش هستند 
تشكر كنيم گفت: از جوامع محلى، كارشناسان و متخصصين همراه اين 
ــى همكارى خوبى با ما  ــازمان ملل كه در اين پروژه بين الملل پروژه و س
ــده و تداوم خواهد  ــكر مى كنيم و اين همكارى ها تمديد ش داشتند تش
ــاورين خارجى نيز  ــروژه از مش ــان اينكه براى اين پ ــت.ابتكار با بي داش

ــى متخصص  ــاور بين الملل ــرد: از يك مش ــم اظهارك ــتفاده كرده اي اس
ــتفاده  ــوزه دارند اس ــيارى در اين ح ــات بس ــه تجربي ــانان ك گربه س
ــوط  ــاى مرب ــات و پژوهش ه ــه مطالع ــوط ب ــايتى مرب ــم. س مى كني
ــت كه اگر  ــيار با ارزش اس ــت كه بس ــارت اس به تكثير يوزپلنگ در اس
ــرايط را فراهم كنيم  ــده را فراهم كرده و ش بتوانيم معادالت الزم پيچي
ــته  ــيم گام مهمى برداش ــته باش ــارت داش ــا تكثير يوزپلنگ را در اس ت

مى شود.
ــورت گرفته ــا و اقداماتى كه ص ــر با دوربين ه ــزود: در حال حاض وى اف

ــرايط الزم براى دو يوزپلنگ با نام هاى  ــى مى كنيم تا ش شرايط را بررس
ــرايط الزم را به منظور تكثير  كوشكى و دلبررا فراهم كنيم تا بتوانند ش

داشته باشند.
ــاره به اينكه از طرف ديگر  ــازمان حفاظت محيط زيست با اش رييس س
بررسى رفتار يوزپلنگ ها و شرايط مختلف فيزيولوژيكى آنها و بيولوژى 
ــمندى  ــا دارد، گفت: اينها اطالعات ارزش ــات مهمى براى م آنها اطالع
ــورد توجه متخصصان و  ــار ما قرار مى دهد كه م را از نظرعلمى در اختي

عالقمندان در همه جاى دنيا باشد.
ــال داريم گفت:  ــزان تلفات يوزپلنگ را در هر س ابتكار با بيان اينكه مي
بخشى از تلفات به شكار و درگيرى با شكارچيان غيرمجاز يا با دامداران 

ــى هم  ــى افراد دارد و بخش ــه در ناآگاه ــى هم ريش برمى گردد و بخش
ــال تلفات  ــت البته امس ــاده اى مربوط اس ــا و تلفات ج به بحث جاده ه
ــته ايم و بخش  ــتر از يوزپلنگ داش ــگ را بيش ــه پلن ــاده اى مربوط ب ج
ــت  ــازمان محيط زيس ــائل به آگاهى برمى گردد و س مهمى از اين مس
ــردم خاصه جوامع  ــطح آگاهى م ــى را براى افزايش س اقدامات مختلف
ــار يوزپلنگ در حال  ــتاييان و دامداران و مردمى كه در كن محلى، روس
ــت تا ارزش و قدر اين گربه سان را متوجه  زندگى هستند انجام داده  اس

باشند.
وى اظهاركرد: برخى دامداران بعد از اينكه تصوير يوزپلنگ روى پيراهن 
بازيكنان تيم ملى فوتبال ايران نقش بست اعالم كردند متوجه شديم كه 
اين گونه تا چه حد ارزشمند است و حتما براى حفظ آن تالش خواهيم 

كرد.
ــاره به اينكه در حال حاضر رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اش

ــدد  ــم ع ــت: نمى تواني ــت گف ــخص نيس ــا مش ــت يوزپلنگ ه جمعي
ــمارى يوزپلنگ  ــون سرش ــم چ ــورد ارائه بدهي ــن م ــخصى در اي مش
ــال 18 مورد  ــت و تنها مى توانيم بگوييم امس ــوارى اس ــيار دش امر بس
توله يوزپلنگ جديد را شناسايى كرده ايم و برآورد دقيقى در اين زمينه 

نداريم.
ــت با تاكيد بر اينكه در حال حاضر  رييس سازمان حفاظت محيط زيس
ارزيابى هاى ما حاكى از اين است كه در زيستگاه هايى كه آرامش برقرار 
ــت و تهديد و تعرض كمتر بوده يوزپلنگ در حال تكثير است، اظهار  اس
ــه و فكر مى كنيم  ــرر و زيان يوزپلنگ افزايش يافت كرد: اخيرا جرايم ض

ــه در اين امر  ــا قوه قضايي ــت و تعامل خوبى ب ــم بازدارنده اس اين جراي
ــر وضعيت  ــم در حال حاض ــم بازدارندگى جراي ــر مى كني ــم و فك داري
ــف مقابله  ــا هرگونه تخل ــتند و ب ــط بانان فعال هس ــى دارد و محي خوب

مى كنند.

رييس سازمان محيط زيست خبر داد

مشاهده 18 توله يوزپلنگ جديد در زيستگاه هاى ايرانى

خبر
ــت  ــدن زمين نام پديده اى اس ــش جهانى يا گرم ش گرماي
ــطح زمين و  ــاى س ــش ميانگين دم ــه افزاي ــر ب كه منج
ــال گذشته، كره زمين اقيانوس ها شده است. طى100 س

به طور غيرطبيعى حدود 85 صدم درجه سلسيوس گرم تر 
ــه اى از ترديد و  ــده و اين موضوع آينده زمين را در هال ش
هشدار قرار داده است. تغييرات جوى كه در سراسر جهان 
مشاهده مى شود به احتمال خيلى زياد ناشى از عواملى است 
ــيارى از مراكز علمى جهان  كه بشر در آنها دست دارد.بس
ــان ها و توليد گازهاى گلخانه اى را علت اصلى  فعاليت انس
اين پديده معرفى مى كنند و تحقيقات نشان مى دهند بين 
افزايش ميزان گازهاى گلخانه اى موجود در اتمسفر با گرم 

شدن كره زمين ارتباط مستقيمى وجود دارد.
زمين مقدارى از انرژى خورشيد را جذب مى كند و باقى آن 
ــن فرآيند طول موج نور تغيير  را منعكس مى نمايد. طى اي
ــود در جو زمين، اين  پيدا مى كند. بعضى از گازهاى موج
تابش خروجى را كه عمدتا در محدوده فروسرخ است جذب 
مى كنند. مولكول گازهاى گلخانه اى، بسيار بيشتر از ساير 
گازها نور مادون قرمز را جذب مى كند و جذب انرژى توسط 
ــبب جنبش مولكول و افزايش انرژى  مولكول هاى گاز س
ــزرگ رخ دهد،  ــود. وقتى اين اتفاق در مقياس ب آن مى ش
ــانده ايم و  ــك پتو پوش ــن را با ي ــت كه زمي مانند اين اس
ــن پديده  ــش مى يابد. اي ــن افزاي ــاى كل نواحى زمي دم
اثر گلخانه اى و گازهايى كه در آن موثرند، گازهاى گلخانه اى 

ناميده مى شوند.
ــيلى و  ــاى فس ــوخت ه ــى از س ــن گازها ناش ــده اي عم
ــت. در اين حال سازمان  فعاليت هاى صنعتى در جهان اس
خواروبار جهانى (فائو) در گزارشى به نام سايه بلند احشام 
عنوان كرد كه پرورش دام ها براى استفاده بشر، عامل ايجاد 
ــا وگازهاى گلخانه اى بوده  18درصد از مجموع آالينده ه
ــهم وسايل نقليه در  ــت. درصد مزبور، رقمى بيش از س اس

سرتاسر جهان را به خود اختصاص مى دهد.
ــمندان با افزايش آگاهى هاى  ــيارى از دانش به عقيده بس
ــطح  ــوخت و انرژى، افزايش س عمومى، مصرف بهينه س
فضاى سبز و جلوگيرى از تخريب جنگل ها، بازيافت مواد و 
استفاده از انرژى هاى جايگزين سوخت هاى فسيلى مانند 
باد و خورشيد مى توان اين پديده و اثرات منفى آن بر زندگى 

بشر را كنترل كرد.
ايران و پديده گرمايش زمين 

باران هاى ناگهانى و سيل آسا، طوفان هاى مهيب با قدرت 
ــديد و  ــش دما و يخبندان هاى ش پيش بينى اندك، كاه
طوالنى، خشكسالى هاى گسترده و دماى باالى هوا همگى 
از نشانه هاى تغيير اقليم در كره ى زمين هستند كه غيرقابل 
ــه بارتر از هر  ــودن و مهارناپذيرى آنها، فاجع پيش بينى ب

موضوع ديگرى است.
ــى مانند  ــاى اقليم ــر ناهنجارى ه ــاى اخي ــال ه طى س
ــد دار بودن  ــاى بلندمدت و رون ــالى ه طوفان ها، خشكس

ــده عمق اثرات  ــان دهن تغييرات دما و بارش در ايران نش
تغيير اقليم بر سرزمين ما به حساب مى آيد. رشد روز افزون 
ــل مالحظه  ــدن قاب ــته ش ــان ها، از بين رفتن يا كاس بياب
ــتانى و يخچالى، افزايش دما و  ذخاير برفى مناطق كوهس
ــى مقدار بارش را مى توان فاكتورهاى روشن  روند كاهش
ــان، همگى با  ــه ضمن وقوع همزم ــت ك و معنادارى دانس
حركت در جهت منفى نشان از وقوع پديده ى تغيير اقليم 
ــايد عامه مردم  ــرزمين ما دارند، اما در اكثر موارد ش در س
توجهى به آن نمى كنند. در حالى كه زندگى ما به تدريج و 
ــرات آب و هوايى و گرمايش  بيش از پيش تحت تاثير تغيي

جهانى قرار مى گيرد.
ــط  ــه افزايش دماى متوس ــه در حالى ك ــل توجه اينك قاب
ــت، ايران  ــيوس اس جهانى حدود 85 صدم درجه سليس
ــيون افزايش دما داشته  بين يك تا يك و نيم درجه سليس
ــبت به اثرات  ــت. براى آگاهى عمومى و درك بهتر نس اس
تدريجى تغييرات آب و هوايى و چگونگى تاثيرگذارى آنها 
ــى از اثرات  ــى روزمره، نمونه هاي به طور ملموس بر زندگ

تغييرات آب و هوايى ارائه مى شود:
تاثير تغييرات آب و هوايى بر منابع آب

بروز خشكسالى هاى شديد به واسطه تغييرات آب و هوايى 
نه تنها زندگى انسان، بلكه حيات و محيط زيست 

يك منطقه را در معرض خطر قرار داده و به طور مشخص 
ــيرين و بى ثباتى در سطح آب  سبب كاهش منابع آب ش

رودخانه ها و درياچه ها مى شود.
تاثيـر تغييـرات آب و هوايـى بر كشـاورزى و 

دامدارى 
از آنجايى كه رشد محصوالت كشاورزى با عوامل محيطى 
در ارتباط است، تغييرات آب و هوايى مى تواند بر بازدهى 
ــد.  ــت محصول و يا نابودى كامل آن تاثيرگذار باش برداش
ــخت براى محصوالت  ــرد و س ــيار س ــتان هايى بس زمس
ــب نبوده و در زمان خشكسالى نيز اگر از  كشاورزى مناس
سيستم هاى آبيارى كارآمد استفاده نشود، نابودى محصول

ــت. اين تغييرات بر دامدارى نيز اثرات   اجتناب ناپذير اس
منفى دارد.

تاثير تغييرات آب و هوايى بر سالمت انسان 
افزايش امواج گرمايى، آلودگى هوا، توفان ها و بيمارى هاى 
مرتبط با آنها مانند گرمازدگى و آسم با تغييرات آب و هوايى 
در ارتباط هستند. به عنوان مثال، افزايش ابتال به ماالريا در 
مناطق ساحلى و مرطوب را مى توان با تغييرات آب و هوايى 

در ارتباط دانست.
تاثير تغييرات آب و هوايى بر منابع انرژى

ــترده استفاده  با افزايش امواج گرما و دماى هوا، دامنه گس
از سيستم هاى تهويه مطبوع به افزايش مصرف برق منجر 
ــطح آب  ــاى برق آبى تغييرات س ــود. در نيروگاه ه مى ش
ــر  ــى ب ــرات آب و هواي ــطه تغيي ــه واس ــدها ب ــت س پش
ــود و در  ــد ب ــذار خواه ــدى تاثيرگ ــرق تولي ــزان ب مي

ــى  ــيلى كار م ــوخت هاى فس ــا س ــه ب ــى ك نيروگاه هاي
ــرف اين  ــه افزايش مص ــرق ب ــرف ب ــش مص ــد افزاي كنن
ــه  ــن اينك ــده و ضم ــر ش ــده منج ــرژى آالين ــع ان مناب
انسان ها را گرفتار هواى آلوده مى كند، تسريع روند تغييرات 

آب و هوايى را در پى دارد.
تاثير تغييرات آب و هوايى بر افزايش قحطى و 

رشد قيمت مواد غذايى
ــد تغييرات آب و هوايى در افزايش  همان گونه كه اشاره ش
خشكسالى ها، سيل ها و رويدادهاى طبيعى ديگر موثر بوده 
كه اين موارد به قحطى و افزايش قيمت مواد غذايى منجر 

مى شوند.
تاثيـر تغييـرات آب و هوايى بـر افزايش بروز 

سيل ها و توفان ها
افزايش بروز سيل در مناطق ساحلى و مواجهه با توفان هاى 
ــردم را در معرض خطر  ــهمگين مى تواند جان و مال م س
ــان مى دهندكه تغييرات قرار دهد. مطالعات مختلف نش

 آب و هوايى در افزايش اين بالياى طبيعى موثر است.
تاثيـر تغييـرات آب و هوايـى بـر بـروز 

آتش سوزى هاى وحشى
ــوزان مى تواند جرقه  خشكسالى و وزش بادهاى گرم و س
ــن كند. اين ــى و گسترده را روش آتش سوزى هاى وحش

 آتش سوزى ها نابودى درختان يك جنگل و يا از ميان رفتن 
دارايى هاى مردم ساكن آن مناطق را سبب مى شوند.

تاثيـر تغييـرات آب و هوايـى بـر بـى ثباتى 
زيست بوم ها

ــا و ميزان  ــش يا كاهش دم ــت بوم ها، افزاي بى ثباتى زيس
آب شيرين موجود از مهم ترين عواملى هستند كه مرگ يا 
تداوم حيات گياهان و جانوران و يا مهاجرت آنها براى يافتن 
مناطقى با شرايط مطلوب تر را رقم مى زنند. حتى پرندگان 
و صخره هاى مرجانى نيز تحت تاثير تغييرات آب و هوايى 
قرار داشته و به عنوان مثال، افزايش اسيديته آب اقيانوس ها 

حيات مرجان ها را در معرض خطر قرار داده است.
تاثير تغييرات آب و هوايى بر انقراض گياهان و 

جانوران
ــتيد. از اين رو، چرايى  ــورها آگاه هس از سرنوشت دايناس
ــمندان و دولت ها براى طبقه بندى گونه هاى  تالش دانش
ــان عنوان هايى مانند ــخصى از گياهان و جانوران و بي مش

« در معرض خطر» جاى شگفتى ندارد. افزون بر فعاليت هاى 
ــكار بى رويه، تغييرات آب و هوايى نقش  ــانى مانند ش انس
ــطه نابودى  ــاى مختلف به واس ــى در انقراض گونه ه مهم

زيستگاه ها و موارد ديگر ايفا مى كند.
تاثير تغييرات آب و هوايى بر گردشگرى

ــرد، امواج گرما، توفان ها، سيل ها  ــيار س زمستان هاى بس
ــگرى و فعاليت هاى مرتبط  ــد صنعت گردش و ... مى توانن
ــت تاثير قرار ــدت تح با آن در نقاط مختلف جهان را به ش

 دهند.

ــه اختصاص  ــاره ب ــازمان ملل متحد در ايران ضمن اش نماينده س
بودجه دو ميليون دالرى طى 10 سال گذشته براى پروژه يوزپلنگ 
آسيايى از تداوم همكارى هاى سازمان ملل متحد در مورد حفاظت 

از يوزپلنگ آسيايى خبر داد.
ــيايى با حضور در  ــب روز جهانى يوزپلنگ آس گرى لوئيس به مناس
ــايت حفاظت دو يوزپلنگ  دلبر  سازمان حفاظت محيط زيست و س
ــالوه بر اينكه  ــرد هم آمديم تا ع ــكى گفت: امروز ما اينجا گ و كوش
ــال همكارى مشترك سازمان روز يوزپلنگ را جشن بگيريم 12 س
ــازمان حفاظت محيط   ملل متحد و دفتر توسعه ملل متحد را با س
زيست جشن بگيريم كه اين همكارى بيش از 12 سال است كه تداوم 

دارد.
ــازمان  ــته به كمك س ــال گذش ــان اينكه در خالل 12 س وى با بي
ــق حفاظت  ــه دوربين ها در مناط ــه تهي ــت ب حفاظت محيط زيس
ــوزش داديم و همچنين  ــده پرداختيم افزود: جوامع محلى را آم ش
ــار فعاليت هايى  ــش داديم اما در كن ــده را افزاي مناطق حفاظت ش
ــتند  ــروز در كنار ما هس ــه اينجا و ام ــتيم محيط بانانى ك كه داش
ــيار موثر بودند و نقش اصلى را در حفاظت از محيط زيست ايفا بس

 كردند.
ــاره به اينكه در چندين  ــازمان ملل متحد در ايران با اش نماينده س
سال گذشته موفق شديم روند انقراض يوزپلنگ آسيايى را معكوس 
كنيم اظهار كرد: متاسفانه شير مازندران را از دست داديم اما امروز 
ــيايى را حفظ كنيم و از انقراض  قدرت اين را داريم كه يوزپلنگ آس

آن جلوگيرى كنيم.
ــازمان ملل متحد حفظ اين  گرى لوئيس با بيان اينكه در برنامه س
ــازمان ملل متحد سعى دارد  موجود ارزشمند وجود دارد، گفت: س
ــرار دادن همه  ــالمى و در اختيار ق ــورى اس ــت جمه با كمك دول
كمك هاى مورد نياز دولت ايران در حفظ اين گونه همكارى داشته 

باشد.
ــاره به اينكه در 10 سال  ــازمان ملل متحد در ايران با اش نماينده س
گذشته حدود دو ميليون دالر بودجه از سوى سازمان ملل متحد به 
پروژه يوزپلنگ تخصيص داده شده است اظهار كرد: در برنامه هاى 
ــازمان ملل متحد هم، همكارى با سازمان حفاظت محيط  آينده س

زيست در زمينه حفظ يوزپلنگ وجود دارد.
ــم بودجه اختصاصى  ــه در مورد عدد و رق گرى لوئيس با بيان اينك
ــتيم  ــال صحبت و رايزنى هس ــروژه در ح ــال آينده براى اين پ س
ــكارى با  ــداوم هم ــل متحد ت ــازمان مل ــاى س ــت: در برنامه ه گف
ــروژه يوزپلنگ وجود  ــت در مورد پ ــازمان حفاظت محيط زيس س

دارد.

نماينده سازمان ملل متحد عنوان كرد :
اختصـاص دو ميليـون دالر بـراى 

حفاظت از يوزپلنگ آسيايى

ايران و پديده گرمايش زمين ؛

تغييرات آب و هوايى چه تاثيرى 
بر زندگى ما مى گذارد؟
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ــان سال هاست يك  ــمت و سوى سياسى ش دولت ها فارغ ازس
گوشه ذهن شان درگير امور خانواده هاست؛ اينكه مردم چطور 
ازدواج مى كنند، چقدر مهريه تعيين مى كنند و اينكه درنهايت 

چه تعداد از آنها كارشان به جدايى مى كشد.
رصد آنچه در خانواده ها مى گذرد به اين علت جزو دغدغه هاى 
ــك خانواده ــان اعضاى ي ــت كه هر چه مي ذهنى دولت هاس

 رخ دهد، در جامعه بازتاب پيدا مى كند و آن وقت دولت ها بايد 
براى كنترل آسيب هاى برآمده از خانواده راه عالجى بيابند.

ــايد تصويب قانونى كه به زندان رفتن مردان بابت مهريه را  ش
ــكه و كمتر محدود كرده، يكى از اين راه هاى عالج  به 110 س
باشد كه هدفش كاستن از تعداد زندانيان مهريه است و حتما 
ــت وزارت ورزش و جوانان براى اجراى  گام هايى كه مدتى اس

بيمه ازدواج برداشته، يكى ديگر از نسخه هاى كمكى است.
در ماهى كه گذشت محمدرضا رستمى، معاون ساماندهى امور 
ــته بيمه اى سخن گفت كه  جوانان در اين وزارتخانه از پنج بس
در پنج حوزه ازدواج، اشتغال، مسكن، تحصيل و اوقات فراغت 
ــده و در اختيار افراد 15 تا 29 سال  ــگرى طراحى ش و گردش
قرار مى گيرد. در بيمه ازدواج كه يكى از مهم ترين بخش هاى 
ــاوره هاى ازدواج، مهريه،  اين بسته بيمه اى است، بناست مش
جهيزيه و رهن مسكن بيمه شوند و اين بيمه ها با تخفيف هاى 

ويژه در اختيار مشتريان قرار گيرد.
ــا از زبان  ــاره اين بيمه ه ــر حرفى درب ــت ديگ حاال مدتى اس
ــود، اما  ــنيده نمى ش ــان ش ــووالن وزارت ورزش و جوان مس
ــن افكار عمومى  ــدازى اين بيمه ها در ذه بذراميدى كه راه ان
ــا عايد جامعه  ــدن اين بيمه ه ــته و ثمرى كه از برقرار ش  كاش

مى شود، لزوم پيگيرى آن را يادآورى مى كند.
فوايد بيمه هاى زندگى

ــا بيمه هاى مربوط به وام  بيمه هاى ازدواج، مهريه و جهيزيه ي
ازدواج همه در قالب بيمه نامه هاى عمر و سرمايه گذارى تعريف 
ــناس بيمه به ما مى گويد نام  ــوند كه رضا بايگان، كارش مى ش

ديگر اينها بيمه هاى زندگى است.
كسى كه در هر يك از اين حوزه ها با شركت هاى بيمه قراردادى 
امضا مى كند براى مدتى مشخص حق بيمه اى معين مى پردازد 
ــرمايه اى را كه در اين مدت  و پس از انقضاى مدت قرارداد، س

نزد شركت بيمه اندوخته، دريافت مى كند.
ــا به تاييد  ــزوم نيز به كار مى آيند ام ــرمايه ها در موقع ل اين س
ــدام از  ــعه يافته كه هرك ــورهاى توس ــالف كش بايگان، برخ
ــش پنج نوع بيمه هستند در  ــت كم تحت پوش شهروندان دس
ــش بيمه هاى زندگى فقط سه درصد  ــورمان ضريب پوش كش

است.
ــورمان از بيمه هاى عمر و  اين عدد ازاستقبال اندك مردم كش
سرمايه گذارى حكايت دارد كه يا ناشى از ناآگاهى آنها از فوايد 

بيمه است يا نتيجه ناتوانى مالى آنها در پرداخت حق بيمه ها.
ــه اين حوزه ها و  ــت كه ورود دولت ب دقيقا به همين داليل اس
ايجاد تسهيالت براى برخوردارى جوانان از اين قبيل بيمه ها 
مى تواند به رفع بخشى ازمشكالت آنها درمسير زندگى كمك 

كند.
يكى از اين بيمه هاى كارساز، بيمه مهريه است؛ قرارداد بيمه اى 

ــاس آن ماهانه  ــه منعقد و براس ــركت هاى بيم كه مردان با ش
مبلغى را به حساب بيمه واريز مى كنند و در عوض بيمه متعهد 
مى شود در صورت از كارافتادگى يا فوت مرد، مهريه همسرش 
را بپردازد يا اگر مرد از كارافتاده يا متوفى نشود بعد از انقضاى 
مدت قرارداد، همه مبلغى را كه مرد در طول سال ها پرداخت 

كرده به همسر او بازگرداند.
حسن بيمه مهريه دراين است كه اگر زنان مهريه خود را مطالبه 
كنند و شوهران توان مالى پرداخت آن را نداشته باشند از محل 
سرمايه اى كه در بيمه نامه مهريه اندوخته اند، مى توانند اداى 

دين كرده و تا درصد زيادى از تحمل زندان رها شوند.
اين درحالى است كه وقتى شوهرفوت كند با وجود بيمه مهريه، 
ــر ارث و ميراث و درنتيجه ناديده  بسيارى از درگيرى ها بر س
گرفتن مهريه زن از بين مى رود كه نتيجه نهايى آن كم شدن 
ــدن دادگسترى ها  تعداد دعاوى حقوقى و در نتيجه خلوت ش

درسراسر كشور است.
بيمه ها زيربار مهريه نمى روند

ــور يكى ازمدافعان سرسخت اجراى بيمه مهريه  ستادديه كش
ــش از2300 زندانى مهريه  ــت؛ نهادى كه هم اكنون با بي اس

روبه روست.
ــتاد مهم ترين كاركرد بيمه  ــارى، معاون اين س محمدعلى س
ــه مى داند و مى گويد اين  مهريه را كاهش آمار زندانيان مهري
ستاد براى فراگير شدن اين بيمه در جامعه تالش هاى فراوانى 
كرده كه به علت مخالفت بيمه ها، اين تالش ها بى نتيجه مانده 

است.

ــتاد با بيمه مركزى اشاره مى كند كه  ــات متعدد س او به جلس
در آن نماينده بيمه به ريسك باالى بيمه مهريه اشاره كرده و 

بارمالى سنگين ناشى از اين كار را مورد تاكيد قرار داده است.
در واقع اجراى بيمه مهريه براى بيمه ها صرف نمى كند؛ چون از 
يك سو مبالغ مهريه سنگين است و از سوى ديگر درصد ريسك 
به اين معنى كه معلوم نيست چه تعداد از زنان مهريه را مطالبه 

مى كنند، قابل پيش بينى نيست.
اين نكته اى است كه رضا بايگان، كارشناس بيمه نيزبه آن اشاره 
مى كند و مى گويد شركت هاى بيمه معموال وارد امور پر ريسك 
ــيارى از كشورهاى دنيا، حيطه  نمى شوند، در حالى كه در بس

پرريسكى همچون بورس نيز بيمه مى شود.
پيگيرى هاى ما ازچند نمايندگى بيمه مشهور نيز چنين نتيجه 
داد كه اين بيمه ها يا تاكنون بيمه مهريه را جزو خدمات خود 
قرار نداده اند يا در سال هاى دور چنين بيمه نامه هايى را تنظيم 

مى كردند اما به علت سود ده نبودن، آن را كنار گذاشته اند.
اين در حالى است كه در هفته هاى اخير بيمه مهريه و اجراى 
ــان از تريبون هاى دولتى  آن به عنوان برنامه حمايتى از جوان
اعالم شده، حال آن كه شركت هاى بيمه اصال تمايلى به ورود 

به اين عرصه ندارند.
اين تناقض اين پيام را مى رساند كه مسووالن دولتى ابتدا بايد 
بسترهاى بيمه اى را فراهم كنند سپس طرح هاى وزارتخانه اى 

خود را با صداى بلند به زبان بياورند.
بيمه وكالت، ضرورتى كه خاك مى خورد

ــر زبان  ــه مهريه تاكنون بر س ــه اندازه بيم بيمه وكالت هم ب

ــووالن بوده و آخرين بار نيز از زبان الهام امين زاده، معاون  مس
حقوقى رييس جمهور شنيده شده؛ اما اين همه تكرار تاكنون 
در عمل نتيجه نداده است. امين زاده ماه پيش گفت كه دولت 
هنوز به دنبال اجرايى كردن بيمه وكالت و تامين هزينه مورد 

نيازآن از بودجه دولتى است .
ــت باالخره چه زمانى به جامعه وصال  بيمه وكالت معلوم نيس
مى دهد اما وجودش آن قدر ضرورى است كه آرش دولتشاهى، 
ــترى مى گويد هم وكال، هم مردم و هم  وكيل پايه يك دادگس

دستگاه قضايى از اين بيمه نفع مى برند.
وى مى گويد در دنيا دو نوع بيمه وكالت وجود دارد؛ در نوع اول 
مردم با شركت هاى بيمه قرارداد مى بندند و در ازاى پرداخت 
ــتفاده  ــزوم، ازخدمات رايگان وكيل اس ــه در مواقع ل حق بيم

مى كنند.
ــووليت قرار  ــش بيمه مس ــز وكال تحت پوش ــوع دوم ني در ن
ــوكل خود  ــهل انگارى و قصور به م ــر س ــد و اگر براث مى گيرن
ــا را ادا مى كند؛ مثل زمانى  صدمه اى وارد كنند، بيمه دين آنه

كه يك وكيل سند يا چك موكل خود را گم مى كند.
ــورد حضوربيمه در مراودات اجتماعى  به گفته وى، درهردو م
باعث كاهش درگيرى ها و در نتيجه كاهش دعاوى در محاكم 

و تشكيل پرونده در دادگسترى ها مى شود.
ــتفاده از وكيل را  ــراد جامعه امكان اس در واقع اگرهريك ازاف
داشته باشند و قبل از اقامه دعوا از مشاوره هاى حقوقى بهره مند 
ــكوائيه هاى بى نقص از يك سو و  شوند، اين منجر به تنظيم ش
ــات پيش ازطرح  ــيارى از اختالف حتى فيصله پيدا كردن بس
ــود.با اين حال گرچه فوايد اين بيمه  در محاكم قضايى مى ش
عيان است، اما شركت هاى بيمه يا وارد اين حوزه نمى شوند يا 
ــت، طورى كه ما در  اگر ورود پيدا كرده اند، تنها روى كاغذ اس
ــركت بيمه به اين نتيجه رسيديم كه اينها يا  تماس با چند ش
بيمه وكالت را در سيستم خود تعريف نكرده اند يا اگر اين بيمه 
جزو خدمات آنها گنجانده شده، آن قدر مهجور است كه اغلب 
متصديان بيمه از وجود آن بى خبرند. بيمه وكالت عنوانى است 

كه در فايل هاى شركت هاى بيمه خاك مى خورد.
عوامل موثر در تعيين هزينه بيمه مهريه

با اين كه بيمه مهريه يكى از خدمات بيمه اى مسكوت مانده در 
شركت هاى بيمه گراست، اما روى كاغذ آنچه نرخ حق بيمه ها 
ــن بيمه  ــرمايه اوليه، س را تعيين مى كند، عواملى همچون س
شده، مدت قرارداد و نحوه پرداخت آن است؛ يعنى پرداخت به 

صورت يكجا، ماهانه يا ساالنه.
به طور مثال اگر مردى با سرمايه يك ميليون تومان، 20 ساله 
ــاله با بيمه امضا كند و قصد پرداخت  باشد و قراردادى پنج س
ماهانه حق بيمه را داشته باشد، بايد ماهانه كمى بيشتر از 12 

هزار تومان پرداخت كند.
ــد و قراردادى  ــن اين فرد بين 30 تا 40 سال باش حاال اگر س
10 ساله با بيمه داشته باشد، بايد ماهانه حدود 5000 تومان 
ــد و  ــاله باش ــرد متقاضى، مردى 50 س ــال اگر ف بپردازد. ح
ــد و بخواهد حق بيمه  ــاله با بيمه داشته باش قراردادى پنج س
ــاالنه پرداخت كند، بايد مبلغى بيش از 570 هزار تومان  را س

بپردازد.

Society,Cultural  Newspaper No.1747 |  December 7  2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shariat.zayanderoud@gmail.com

مشاور فرهنگى رييس جمهورى گفت: طرد بيماران و افراد در معرض خطر 
ايدز فقط موجب دورى آنها از خدمات مورد نياز شده و كنترل بيمارى را سخت 
مى كند، از اين رو هرگز نبايد با بيمار مبتال به ايدز مانند گناهكاران رفتار شود.
ــنا در همايش روز جهانى ايدز افزود: به ياد داشته باشيم كه  حسام الدين آش
از ديدگاه اخالقى با توجه به آموزه هاى اسالمى نگرش ما نسبت به اطرافيان 
ــد زيرا سوءظن از آفات  ــوءظن باش و اعضاى جامعه، بايد مثبت و عارى از س

ايمان است. 
ــانى، حمايت جويى و ارتباط موثر نقش مهمى در  وى تاكيد كرد: اطالع رس
پيشگيرى از رفتارهاى پرخطر و همچنين بيمارى ايدز دارد و با به كار بستن 
روش هاى مبتنى بر كرامت و شان انسانى، بهتر مى توان پيام هاى پيشگيرى 

را منتقل كرد. 
آشنا خاطرنشان كرد: از طرف ديگر بيمار بهتر از هر كس ديگر مى تواند مويد 
ــى كه با ويروس ايدز زندگى  پيام هاى پيشگيرى و حفظ سالمت باشد، كس
مى كند بيشتر از ديگران از عواقب اين بيمارى بر روى زندگى خود و خانواده 

و اطرافيانش آگاه است. 
ــت و پنجه نرم مى كنند و از آن رنج  وى ادامه داد: اين بيماران با بيمارى دس
مى برند، اگر به اين مساله تبعيض نيز اضافه شود، ديگر اميدى براى آنها باقى 

نخواهد ماند.
آشنا گفت: همه مسووليم و بايد بكوشيم با ايفاى نقشى موثر در جهت كاهش 

تبعيض در ميان بيماران، سهم خود را ادا كنيم. 
مشاور فرهنگى رييس جمهورى تاكيد كرد: همان طور كه مى دانيد بيمارى 
ايدز موجد اثرات بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى زيادى است، پاسخ موثر به 
اين بيمارى نيز در گرو مشاركت هاى همه جانبه بخش هاى مختلف جامعه 

است.
وى ادامه داد: سازمان هاى مردم نهاد، رسانه ها، شخصيت هاى مرجع جامعه 
نظير هنرمندان، ورزشكاران، اصحاب علم و روحانيت هر يك در حيطه كارى 

خود مى توانند در عرصه پيشگيرى و كنترل اين بيمارى موثر باشند. 
مشاور فرهنگى رييس جمهورى گفت: اگر بپذيريم اين تهديدى براى جامعه 
ــيب پذيرى آن تاثير مى گذارد، آنگاه درك  ــتقيما بر ميزان آس است كه مس
ــب به آن  ــخ مناس خواهيم كرد كه نحوه مواجهه با اين تهديد و تقويت پاس
ــانى  ــه را كاهش داده و به تقويت امنيت انس ــيب پذيرى جامع مى تواند آس

كمك كند. 
آشنا ادامه داد: اگر وقوع پديده هايى نظير زلزله در كنترل بشر نيست اما اين 
ــه اداره و مديريت آن ــت نه تنها وقوع آن بلك بيمارى و مخاطراتى از اين دس

 به ميزان زيادى در دستان ما قرار دارد. 
ــتى اجرا  ــيوه درس وى تصريح كرد: هرگونه اقدام بايد در زمان، مكان و به ش
شود. بياييم مسير پيموده شده را يك بار ديگر با هم مرور كنيم تا با شناخت 
ــتاوردها و نيز درس آموخته ها بهتر بتوانيم در جهت پايان دهى به  بهتر دس
ــاركتى، استفاده از توان فنى  اين بيمارى اقدام كنيم. آشنا، برنامه ريزى مش
بين بخشى و هم افزايى برخى عرصه ها را با وجود فراز و فرودهاى سال هاى 

گذشته، از نكات مثبت برنامه هاى قبلى كنترل ايدز برشمرد.
وى ادامه داد: در اين راستا يكى از مهم ترين دستاوردهاى برنامه كنترل ايدز 
نتايج حاصل از اجراى برنامه هاى كاهش آسيب است. برنامه كاهش آسيب 
محصول عينى برنامه مشاركت بين بخشى موثر ميان سازمان زندان ها، ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستى و سازمان هاى مردم 
ــن برنامه كه به  ــاور فرهنگى رييس جمهورى تصريح كرد: اي نهاد است.مش
عنوان تجربه موفق جمهورى اسالمى ايران نيز شناخته شده، نقش مهمى در 
كنترل ايدز در ميان معتادان تزريقى داشته است. به عالوه مى توان به برنامه 
هاى پيشگيرى مثبت كه با هدف كاهش تبعيض نسبت به بيماران و در جهت 
افزايش حمايت اجتماعى و توانمندسازى بيماران و خانواده هاى آنها در حال 

اجرا است، اشاره كرد.

نبايد با مبتاليان به ايدز
 مانند گناهكاران رفتار شود

 عضو هيات رييسه شوراى شهر تهران از احتمال 
افزايش كرايه تاكسى ها بيش از نرخ تورم ساليانه 
خبر داد و گفت: دولت پيش از تصويب كرايه هاى 

جديد، از رانندگان تاكسى حمايت كند.
ــع بيمه  ــان اينكه قط ــى با بي ــل قناعت ابوالفض
ــهميه اى،  ــى و حذف بنزين س رانندگان تاكس
ــبب مى شود امسال بيش  دو عاملى است كه س
از نرخ تورم ساليانه كرايه تاكسى ها افزايش پيدا 
كند، گفت: وقتى رانندگان تاكسى ديگر از بنزين 
ــتند و حق بيمه آنها  ــهميه اى برخوردار نيس س
ــت، نبايد انتظار داشت مانند  نيز قطع شده اس
هر سال نرخ كرايه ها تعيين شود. مطمئنا سبد 
هزينه هاى رانندگان تاكسى نسبت به سال هاى 
گذشته افزايش داشته و ما نيز بر اساس افزايش 
هزينه ها و تورم ساليانه نرخ كرايه تاكسى ها را 

تغيير خواهيم داد.
ــن افزايش كمترين  هرچند تالش مى كنيم اي

فشار را بر مسافران بياورد.
ــش از تصويب نرخ هاى  وى ادامه داد: دولت پي

ــت هاى  ــل عمومى، سياس ــل و نق جديد حم
ــخص  ــى مش حمايتى خود را از رانندگان تاكس
كند، تا ما نيز در تعيين نرخ ها بتوانيم تنها تورم 

ساليانه را در نظر بگيريم.
ــهر تهران با  ــيون عمران شوراى ش عضو كميس
بيان اينكه شهردارى وظيفه مديريت بر سيستم 
ــيرانى را دارد، گفت: شهردارى نمى تواند  تاكس
ــوراى شهر به  از جيب خودش بدون تصويب ش
ــد و دولت وظيفه  ــى كمكى كن رانندگان تاكس

حمايت از رانندگان تاكسى را دارد.
ــوص اينكه  ــى در خص ــخ به پرسش وى در پاس
ــى هاى پيكان  ــهردارى وعده داده بود تاكس ش
ــود،  ــهر جمع آورى مى ش ــطح ش دى ماه از س
گفت: بعيد مى دانم چنين اتفاقى تا پايان سال 

بيفتد. 
ــد در اين حوزه  ــفانه حمايت هايى كه باي متاس
ــده و  ــوى دولت انجام نش ــد، از س انجام مى ش
ــى هاى پيكان در  ــاهد تردد تاكس همچنان ش

سطح شهر خواهيم بود.

ــوزش و پرورش  ــطه وزارت آم ــوزش متوس معاون آم
ــرك تحصيل  ــوارد ت ــى از عمده م ــت: ازدواج يك گف
ــطه به وي ژه در بين  180 هزار دانش آموز مقطع متوس
ــان اظهاركرد: طبق آمار از  ــت.على زرافش دختران اس
ــوم  ــش آموزى كه در پايه س مجموع يك ميليون دان
راهنمايى سال 91 - 90 فارغ التحصيل شدند ، بالغ بر 
ــى 94- 93 ، به پايان  ــال تحصيل 180 هزار نفر در س
ــيده و به نوعى ترك تحصيل كردند. وى در  دوره نرس
ــتخراج آمار دانش آموزان ترك تحصيلى  خصوص اس
ــوزش و پرورش كه به  گفت: در اجالس مديران كل آم
ــد، با توجه به تعداد دانش آموزان فارغ  تازگى برگزار ش
التحصيل در پايه سوم راهنمايى در سال 91- 90 و تعداد 
ــطه  ــوم متوس ثبت نامى ها در پايه هاى اول ، دوم و س
ــدگان از ادامه  ــداد جامان ــال تحصيلى 94-93 ، تع س
تحصيل كه به طور متوسط 40 هزار نفر برآورد مى شود ، 
به دست آمد.زرافشان افزود: در سال اول كسانى كه از 
راهنمايى به پايه اول متوسطه نيامده اند ، كه حدود 40 
ــتند، تعداد دختران  هزار دانش آموز دختر و پسر هس
ــت، اما نكته جالب اينكه در پايه دوم و سوم  بيشتر اس
ماندگارى دختران بيشتر است و تعداد ترك تحصيلى 
ــتر و در مقابل نيز از نظر فارغ التحصيلى  ــران بيش پس

دختران آمارشان بيشتر است. معاون آموزش متوسطه 
آموزش و پرورش با بيان اينكه در پايه سوم متوسطه هم 
ــران تا حدودى برابر است،  اكنون نسبت دختران و پس
ــى و دسترسى دختران به  گفت: وجود امكانات آموزش
آموزش موجب عدالت آموزشى در بين دختران و پسران 
ــتان ها در حوزه  شده است.وى به مشكالت برخى اس
آموزش دختران و همچنين ازدواج هاى زودهنگام آنان 
ــاره و بيان كرد: هم اكنون در بحث آموزش دختران  اش
در پايه اول و دوم متوسطه با مشكل رو به رو هستيم و با 
مطالعات ميدانى كه به عمل آمده مشخص شد علت اين 

نارسايى بيرون از نظام آموزش و پرورش است.
وى با بيان اينكه زمانى هست كه دانش آموز مى خواهد 
ــت و زمانى ديگر مدرسه  ــه نيس درس بخواند و مدرس
آماده است ولى دانش آموز مراجعه نمى كند ، گفت: با 
بررسى ها متوجه شديم كه اين موضوع عمدتا به مسايل 
ــور بازمى گردد.  ــى از مناطق كش فرهنگى خاص برخ
زرافشان ، ازدواج هاى زودهنگام در برخى استان ها را 
مانع ادامه تحصيل دانش آموزان برشمرد و گفت: البته 
بايد با به كارگيرى ظرفيت هاى فرهنگى كمك كرد كه 
دختران در اين مناطق به تحصيل خود ادامه دهند تا به 

ميانگين كشورى نزديك شوند.

دريچه

علت ترك تحصيل 180 هزار دانش آموز چيست؟ احتمال افزايش كرايه تاكسى ها بيش از نرخ تورم

 مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: براى سال آينده مدارس دولتى، 
ــت و تنها دانش آموزان مستعد بايد در  رشته علوم انسانى را نخواهند داش

مدارس فرهنگ اين رشته را بخوانند.
اسفنديار چهاربند در نشست خبرى  درباره هدايت تحصيلى دانش آموزان، 
گفت: هدايت تحصيلى دانش آموزان در پايان دوره پايه نهم انجام مى گيرد.

وى افزود: سال آينده مدارس عادى، رشته علوم انسانى را نخواهند داشت و 
دانش آموزان حتما بايد در مدارس فرهنگ ثبت نام كنند كه داراى شرايط 

خاصى است.
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه در حال توسعه مدارس 
ــته علوم انسانى را خواهيم  فرهنگ هستيم، گفت: محدوديت ورود به رش

داشت.
چهاربند ادامه داد: در سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش، ارتقاى 
كيفى رشته علوم انسانى آمده است و اگر رشد كمى داشته باشيم و هر كسى 
ــانى ورود پيدا كند، اين گونه به ارتقاى كيفى و  ــته انس از هر جا ماند به رش

جايگاه و منزلتى كه علوم انسانى داشته باشد، دست نمى يابيم.
ــتعدادهاى برتر شناسايى مى شوند و در  وى افزود: طبق رويكرد كيفى، اس
رشته علوم انسانى جذب خواهند شد.مديركل آموزش و پرورش شهر تهران 
تصريح كرد: سال آينده براى شاخه هاى فنى و حرفه اى نيز رويكرد و خدمت 
جديدى خواهيم داشت، چرا كه دانش آموزان نمى توانستند در كارشناسى 
ــتقرار اين نظام، دانش آموزان  پيوسته آموزش عالى شركت كنند، اما با اس
شاخه هاى فنى و حرفه اى مى توانند در مقطع كاردانى پيوسته، كارشناسى 
پيوسته و علمى كاربردى تحصيل كنند.چهاربند تاكيد كرد: هم اكنون به 
خانواده ها اطالع رسانى مى كنيم كه ورود به رشته هاى ادبيات انسانى ديگر 
براى دانش آموزان سهل و ساده نيست.وى درباره تعداد مدارس استيجارى 
ــى كرده ايم به تملك  ــتيجارى داريم كه پيش بين ــه اس گفت: 280 مدرس
ــى كه قابل بهره بردارى باشند، تملك  در بياوريم، البته آن دسته از مدارس
مى شوند و براى خريد اين مدارس از ساختمان هاى قديمى و متروك وزارت 
آموزش و پرورش استفاده خواهيم كرد.چهاربند همچنين درباره ثبت نام 
دانش آموزان اتباع بيگانه نيز گفت: تا پايان هفته گذشته 33 هزار دانش آموز 
اتباع بيگانه در مدارس ثبت نام كرده اند كه 98 درصد آنها افغانى و 2 درصد 
اتباع عراقى هستند.وى بيان كرد: تعداد 400 نفر از كودكان كار در دو واحد 
دخترانه و پسرانه در منطقه 12 مشغول به تحصيل هستند و بايد در طول 3 

سال آينده 4 هزارنفر ظرفيت براى پوشش كودكان كار ايجاد كنيم.
ــد از كودكان كار  ــهر تهران با بيان 53 درص مديركل آموزش و پرورش ش
افغانستانى هستند، خاطرنشان كرد: در مجموع اين 33 هزار اتباع بيگانه، 
تعداد هزار و 500 نفر از آنان فاقد مدارك هستند. هيچ نوع ممنوعيتى براى 
ثبت نام اتباع بيگانه فاقد مدارك نداريم. اگر موردى هم گزارش شود حتما 

پيگيرى خواهيم كرد.
وى افزود: بر اساس بخشنامه اداره اتباع بيگانه به طور متوسط حدود 200 
هزار تومان از دانش آموزان اتباع بايد دريافت شود. با احتساب 33 هزارنفرى 
ــته  ــد بايد 6 ميليارد و 600 ميليون تومان دريافتى داش كه ثبت نام كرده ان
باشيم، اما تاكنون 600 ميليون تومان دريافتى داشته ايم و اين نشان مى دهد 
تعداد قابل توجهى يا با تخفيف ثبت نام كرده اند، يا رقمى پرداخت نكرده اند. 

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران:

ورود دانش آموزان به رشته
 علوم انسانى محدود شد

خبر

وزير بهداشت با انتقاد از يك واقعه تلخ پزشكى 
ــى شدن  ــبت به وحش در اورژانس اصفهان، نس
ــدار داد و گفت:  ويروس آنفلوآنزا در كشور هش
متاسفانه تاكنون در كرمان 22 نفر به دليل ابتال 

به آنفلوآنزا فوت كرده اند.
سيد حسن هاشمى در حاشيه سمينار پزشك 
پژوهشگر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره 
مرگ 22 نفر در كرمان به دليل ابتال به بيمارى 
آنفلوآنزا اظهار داشت: متاسفانه اين آمار 22 نفر 
ــت؛ البته افراد صرفا به دليل بيمارى  صحيح اس
آنفلوآنزا فوت نمى كنند بلكه حتما بيمارى هاى 

زمينه اى ديگرى نيز داشته اند. 
ــردم در اين زمينه  وى با ارائه توصيه هايى به م
ــتى  ــرد: افراد بايد مراقبت هاى بهداش عنوان ك
ــاهده عالئم آنفلوآنزا به  را رعايت كنند و با مش

پزشك مراجعه كنند. 
ــزاى معمولى بوده  اين آنفلوآنزا نيز يك آنفلوآن
ــال مقاومت آن بيشتر مى شود؛  است ولى هر س
به خصوص اينكه در اثر اين مقاومت ها ويروس 
آنفلوآنزا وحشى تر مى شود و اين شرايط زمانى 

ــد كه اين ويروس از آن طرف  حادتر خواهد ش
مرزها به ايران مى آيد. 

ــرى در  ــرگ و مي ــار م ــن آم ــن چني بنابراي
ــتيم و افراد با مراقبت  سال هاى گذشته نيز داش
ــود وارد  ــچ نگرانى به خ ــتر مى توانند هي بيش

نكنند.
انتقاد هاشمى از رخداد تلخ پزشكى در اصفهان

ــواالت  ــخ به س ــت در ادامه پاس ــر بهداش وزي
خبرنگاران درباره رخداد تلخ پزشكى در اورژانس 
ــتن پول  ــر اينكه به دليل نداش اصفهان مبنى ب
ــاز كردند، عنوان كرد:  بخيه يكى از بيماران را ب
متاسفانه بنده از اين حادثه  مطلع شدم و دستور 
فورى براى پيگيرى دادم كه يك تيمى براى اين 
موضوع تحقيق كند؛ كما اينكه با رييس دانشگاه 
اصفهان نيز صحبت كردم و او هم پزشك و كادر 
پزشكى متخلف را به مسووالن دستگاه قضايى 
ــد برخورد ــا آنها به ج ــد كرد تا ب معرفى خواه

 شود.
ــه مگر در  ــوال ك ــخ به اين س ــمى در پاس هاش
بيمارستان هاى دولتى براى دريافت خدمت بايد 

پولى دريافت شود و در نهايت چنين رفتارهايى 
با بيمارى صورت گيرد، گفت: براى بنده نيز اين 
سوال بود ولى سعى مى كنيم جزئيات اين اتفاق 

تلخ را در بياوريم.
سرنوشت ادغام بيمه ها به حاشيه ها پيوست

ــت ادغام  ــت در خصوص سرنوش ــر بهداش وزي
ــه  ــفانه هميش ــت: متاس ــار داش ــا اظه بيمه ه
ــيه آن بيشتر از  موضوعات مهم اينچنينى حاش
متن مى شود كه هر آنچه شما مى دانيد به همان 

اندازه است ما مى دانيم.
آينده پزشك پژوهشگر در ايران

وزير بهداشت درباره وضعيت پزشك پژوهشگر 
ــت در اين باره  ــت: وزارت بهداش ــران گف در اي
ــع  ــه در مقط ــر اينك ــى ب ــه اى دارد مبن برنام
ــب  ــانى كه رتبه هاى باال كس ــجويى كس دانش
ــك پژوهشگر نيز ورود  مى كنند، به عنوان پزش

كنند. 
البته سرنوشت چنين طرح هايى نيازمند آرامش 
ــاهد رونق فناورى در كشور  ــت تا بتوانيم ش اس

باشيم.

پـاى بيـمه هـا به مهـريه هـم بـاز شـد

هاشمى با انتقاد از حادثه پزشكى اصفهان عنوان كرد؛

بخيه بيمارى كه پول نداشت را باز كردند



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1747 |دوشنبه 16 آذر 1394 |25 صفر 1437 6
ــنگ  ــژن مرادى كرمانى فرزند هوش به گزارش فارس، بي
ــت:  مرادى كرمانى در پيرامون وضعيت پدرش اظهار داش

روز پنجشنبه پدرم تحت عمل جراحى قلب قرار گرفت.
وى در مورد شرايط كنونى نويسنده قصه هاى مجيد عنوان 
كرد: در حال حاضر ايشان در بخش ccu بيمارستان مهر 
بسترى هستند و البته شرايط مالقات ممنوع حاكم است تا 

روند بهبودى طى شود.
بيژن مرادى كرمانى در ادامه ضمن بيان اينكه از روز گذشته 
حال عمومى پدرم بهتر شده، خاطر نشان كرد: سه روز ديگر 

احتماال پدرم به بخش عمومى منتقل مى شود.
ــابقه بيمارى در اين نويسنده توضيح داد:  وى پيرامون س
ــش قلب يك بار  ــال پيش به دليل گرفتگى رگ و تپ 8 س

عملى انجام شده بود و اين براى مرتبه دوم بود.
زاينده رود : به همين بهانه براى معرفى دوباره اين چهره 
ــى از مصاحبه با  ــدنى درادبيات كشورمان بخش تمام نش
ايشان كه درهمشهرى آنالين منتشرشده را جهت استفاده 

مخاطبين گرامى آورده ايم:
ــم عروسي يكي از      حدود 10 سال پيش شما را در مراس
ــتگان ديدم. چيزي كه برايم جالب بود سلوك و رفتار  بس
شما به عنوان نويسنده اي مطرح بود و آنجا پي بردم كه چرا 
نوشته هاي شما اينقدر به دغدغه هاي مردم نزديك است؛ 
ــت،  ــنده اي كه اصطالحا خاكي و از جنس مردم اس نويس
ــته هايش ارتباط برقرار  ــد كه همه با نوش جوري مي نويس
مي كنند.به من مي گويند بسيار شبيه نوشته هايت هستي؛ 
يعني همان كه آدم انتظار دارد هستي، در حالي كه بعضي 
از نويسنده ها خيلي از آثارشان جدا هستند. دنياي شان يك 
ــان در فضاي ديگري مي نويسند؛ اين  چيز است و خودش
ــت كه درباره من زده مي شود. حكايت نويسنده  حرفي اس
ــاده به اين دليل است كه من بين  مردمي بودن، خيلي س
ــتن در  ــرده و زندگي كرده ام.  اين تجربه زيس مردم كار ك
خلق اثر هنري و ادبي خيلي مهم است. فكر مي كنم همه 
سختي هايي كه در زندگي كشيده ايد سرمايه هاي شما در 
عالم آفرينش ادبي و نويسندگي شده اند. تصورم اين است 
كه اگر هوشنگ مرادي كرماني در يك شرايط كامال ايده آل 
رشد و زندگي مي كرد االن ما با چنين نويسنده اي مواجه 

نبوديم.
ــه دارند.  ــي در مورد اين قضي ــا تصور خيلي باطل بعضي ه
ــنگي، يتيمي، دربه دري  گاهي از من مي پرسند كه گرس
ــت، هنرمند و نويسنده مي سازد؟ در  و مواردي از اين دس
ــود اهالي بيافرا  ــوخي مي گويم اگر اين طور ب جواب به ش
ــدند و در كشورهايي كه  همه شان شاعر و نويسنده مي ش
مردمش رفاه دارند اصال نويسنده پيدا نمي شد! تولستوي، 
بچه پولدار نويسنده ها در تمام دنيا بود. خب، پس با آن همه 
پول و دارايي نبايد نويسنده مي شد. البته از آن طرف، گفته 
مي شود اگر داستايوفسكي دچار فقر نبود شايد بسياري از 
داستان هايش را نمي نوشت. براي اينكه هميشه طلبكارها 
دنبالش بودند او ناچار بود بنويسد تا مشكالت مالي اش را 
برطرف كند ولي بايد آن طرف ماجرا را هم ببينيد كه آدمي 
ــتوي با آن همه ثروت چقدر كار كرده و نوشته. مثل تولس
ــد و بعد حوادث  ــنده به وجود مي آي  به نظر من اول نويس

زندگي از او عبور مي كند.
ــما كه غريبه نيستيد» و  ــما كتابي داريد با عنوان «ش     ش

ــته ايد. معموال  در آن در قالب رمان، زندگينامه تان را نوش
ــود  ــته مي ش در كتاب هاي زندگينامه اي كه در اينجا نوش
نويسنده خودش را در مقام قهرماني بي عيب و نقص مي بيند 
ــده را محرم  ــما اين كار را نكرده ايد. در واقع خوانن ولي ش
دانسته ايد و اين محرم دانستن و صميميت از همان عنوان 

كتاب شروع مي شود؛ شما كه غريبه نيستيد!
زندگينامه ها در تمام دنيا پرفروش ترين و پرقدرت ترين به 
لحاظ رسانه اي هستند كه در آن تصوير دقيقي از يك فرد 
ــاي جمهور خيلي از كشورها وقتي از  ارائه مي دهند. رؤس
قدرت كنار مي روند يك زندگينامه مي نويسند و كلي پول 
هم به دست مي آورند. ولي ما ايراني ها به سبب خصلت هاي 
ــت و  ــوط به امروز و ديروز هم نيس خاصي كه داريم و مرب
ــت كه اين خصلت ها را داريم، داستان  4-3 هزار سال اس
مان متفاوت است. من جايي روحيه و خصلت ما ايراني ها 
ــبيه كرد ه ام. اينكه ايراني هر پوستي را كه از  را به پياز تش
ــت ديگر دارد و تقريبا هيچ وقت تمام  او بكني باز يك پوس
پوستش كنده نمي شود. از آن طرف، زندگينامه فرنگي ها را 
به نارنگي تعبير كرده ام. فرنگي فورا پوستش كنده مي شود 
و عريان در برابر شما قرار مي گيرد و در واقع ديگر هيچ چيز 
پنهاني ندارد. ما ايراني ها به دليل همين اليه اليه بودن مان 
و به سبب اينكه مدام به ما گفته اند تو فالن وقت اين كار را 
كردي و فالن كار را كه بايد مي كردي انجام ندادي، زماني 
كه مي خواهيم خاطره و زندگينامه بنويسيم، عمال دفاعيه 
مي نويسيم. مخصوصا روشنفكران سياستمدار ما به شدت 
ــاله تحزب مثل  اين گونه عمل مي كنند چون در ايران مس
بقيه كشورها نيست و همه در سياست دخالت مي كنند؛ از 
ــاعران. و معموال در مورد شما گفته  جمله نويسنده ها و ش

مي شود كه گرايش سياسي نداريد.
بله و من هميشه مي گويم لزومي ندارد. مثل اين است كه از 

من بپرسند چرا آهنگر نيستي؟!
    شايد چنين سؤاالتي از اين منظر از شما پرسيده مي شود 

ــي داشته اند و اين  ــنده ها گرايش سياس كه خيلي از نويس
گرايش مستقيما به آثارشان راه پيدا كرده.

چنين نويسنده هايي اكثرا نان سياست را مي خورند و اگر 
آن را ازشان بگيري هيچ چيزي ندارند. مثال شخصي رماني 
نوشته و آمده سوسياليسم را مطرح و از آن دفاع كرده و آرزو 
و آرمان يك ايراني را در اين ديده كه اگر سوسياليسم رواج 
پيدا مي كرد به سعادت و خوشبختي مي رسيديم. خب اگر 
اين سوسياليسم را به مثابه يك آرمان از اين رمان بگيريد 
ــتان هاي شما  ديگر چه چيزي از آن باقي مي ماند؟ در داس
ــم مي خورد كه طعم و ويژگي  سبك به خصوصي به چش
ــت. زياد از  ــته هاي تان داده اس ــردي به نوش منحصر به ف
من پرسيدند كه نويسنده چطور مي تواند سبك به دست 
ــت كه هر كسي كه  ــتي من اين اس بياورد. تعريف دم دس
ــود بايد خودش باشد؛ يعني  ــبك ش مي خواهد صاحب س
هيچ كس نمي تواند خودش نباشد و سبكي به وجود بياورد. 
ــنده يا سياستمدار، خالصه  چه خواننده باشي، چه نويس
ــي. هر چقدر به  ــي بايد اول شكل خودت باش هر چه باش

خودت نزديك تر شوي سبك به وجود مي آيد.
    وقتي مي نويسيد به مخاطب فكر مي كنيد؟ 

ــتن به هيچ چيزي فكر نمي كنم. نه به  راستش موقع نوش
خوانندگان فراوان و نه به اينكه داستانم قرار است ترجمه 
ــاخته يا بر اساسش مقاله  ــود و يا اينكه از آن فيلمي س بش
دانشگاهي نوشته شود و يا هر اتفاق ديگري. حتي به اينكه 
ــني اي مي خواهند داستانم را بخوانند هم فكر  چه گروه س
نمي كنم. فقط سعي مي كنم با صداقت خودم را بيان كنم. 
ــندگي تان به  ــنگ دوم» از كاراكتر نويس در كتاب «هوش
عنوان همزاد خودتان ياد كرده ايد، كسي كه هميشه همراه 
و درون شماست و گويا خيلي هم با شما مهربان نيست. جز 
در مواقعي كه توافق مي كنيد كه داستاني را بنويسيد! اين 

ماجراي هوشنگ اول و دوم را كمي باز مي كنيد؟
خب، اولي كه يك آدم معمولي است و درگير مسائل روزمره 

زندگي و نان و آب و از اين دست موارد. دومي اما نويسنده 
است و وقتي اين دوتا توافق مي كنند خيلي اتفاق فرخنده اي 
انگار رخ مي دهد. اين وقتي است كه اولي مي گويد و دومي 
كه نويسنده است و هوشمندي خاصي هم دارد حرف هاي 
ــد. ولي يك وقت هايي هم دلش نمي خواهد  او را مي نويس
ماجرايي نوشته و ثبت شود و دعواي شان مي شود. گاهي 
اولي يادآوري مي كند كه مثال فالن ماجرا را يادت هست چرا 

نمي نشيني اين را بنويسي؟!
ــخصيت  فكر مي كنم هر فردي كه كار هنري مي كند 2ش
ــر نگارش چيزهايي  دارد. زمان خلق اثر، لحظه توافق بر س
ــخصيت اول روايت مي كند و به ياد مي آورد و  است كه ش
ــد. دليلش هم اين است كه ما هر روز  دومي آن را مي نويس
صبح كه از خواب بلند مي شويم با هر انديشه و مرام و تفكري 
ــتيم كه زندگي كنيم. دنبال تعريف كردن  دنبال اين هس
براي كسي نيستيم ولي يك نفر در ما هست كه اهل تعريف 
ــنده در اين باشد كه  است. شايد تفاوت آدم عادي با نويس
ــوي در درونش دارد  دومي يك تعريف كن و راوي خيلي ق
ــت كه گاهي با تحكم مي گويد  كه اهل داد و بيداد هم هس
ــت  ــدرش درآمد، اينجا بهش خوش گذش ــا فالني پ اينج
ــت.  ــنگ اس ــد. بنويس اين را، قش يا اينجا بهش ظلم ش
ــت توافق مي كنند ــا مي گويد ولش كن. هر وق آن يكي ام
 سر نوشتن، داستان تازه اي خلق مي شود.يك نكته جالب 
هم اين است كه داستان هاي شما را تقريبا همه گروه هاي 
ــردم را آنقدر  ــوي اين م ــني مي خوانند. انگار خلق وخ س
ــا پيرمرد خواننده  ــيم مي كنيد كه نوجوان ت ملموس ترس
ــكل 90 درصد ايراني ها  آثار شما هستند.به نظرم، من ش
فكر مي كنم. هر چه مردم دوست دارند را من دوست دارم 
ــكل سياسي  و برعكس. اغلب ايراني ها دغدغه حزب و تش
ــائل خانوادگي براي شان  ــائل را ندارند. مس و اينجور مس
ــت.  ــتان هاي من هس ــت و خانواده اغلب در داس مهم اس
ــت  ــتي رفتن را دوس ــي و يك جوري دنبال پلش منفي باف
ندارند و من در داستان هايم سراغ آدم هاي فقير كه مي روم 
ــراغ خصلت هاي انساني آنها مي روم.  به جاي منفي بافي س
يك جوري انگار روحيات من به عنوان نويسنده با روحيات 
ــراغ يك  ــت.  دوره نوجواني در كرمان س مردم منطبق اس
كتابفروشي رفتم و با هر التماسي كه ضروري بود، خودم را 
بند كردم. او هم هرچه كتاب و مجله و روزنامه به دردنخور 
در انبارش داشت، به من مي داد تا در كنار خيابان بنشينم 
و آنها را بفروشم. منتها من مي نشستم و آنها را مي خواندم! 
ــدم، جنس هايم را  ــتر مي خواندم و گيج مي ش چون بيش
ــدن، يادم مي رفت  ــي مي رفتم تو بحر خوان مي بردند. وقت
كه فروشنده ام... عشق خواندن داشتم و خيلي مي خواندم.
بيشتر كتاب هاي ترجمه اي را مي خواندم؛ مثال «بينوايان» 
ويكتور هوگو را به صورت كامل خواندم. ترجمه شعرهاي 
المارتين را مي خواندم. داستان هاي حسينقلي  مستعان و
ــالت پاورقي  ــا كه در مج ــي و امثال آنه ــر مطيع  منوچه
ــه در اين دوره تمام  ــتند، ازجمله چيزهايي بود ك مي نوش
ــازي  ــه آمدم دوره اي در كارخانه نوشابه س كردم. تهران ك
ــابداري مي كردم و آنجا هم كتاب مي خواندم. يك بار  حس
ــدم و آنها  ــاب مي خوان ــد ولي باز كت ــه ام كردن هم جريم
نمي توانستند مرا از اين كار بازدارند. هميشه خدا در كيفم 

يك كتاب بود كه مي خواندم.

حـال خالق
«قصه هاى مجيد» 

خـوب نيست
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ــزد ، اظهار  ــتان ي ــوزه هنرى اس ــك زاده، رييس ح ــادق كوچ محمدص
ــال» با  ــت اّال جمي ــا رأي ــس «م ــابقه عك ــن مس ــوان اولي ــرد: فراخ ك
ــر ــيدن ماه محرم منتش ــينى همزمان با فرا رس ــه حس موضوع حماس

شد.
ــور  ــر كش ــش از 700 عكس از سراس ــون بي ــه تاكن ــان اينك ــا بي وى ب
ــج فرهنگ  ــغ و تروي ــزود:  تبلي ــت، اف ــده اس ــال ش ــه دبيرخانه ارس ب
ــا رأيت اّال  ــا مضمون «م ــمند ب ــر و خلق آثار ارزش ــورا به زبان هن عاش
ــودكان و محرم»،  ــورايى»، «ك ــى و عاش ــاى مذهب ــال»، «آيين ه جمي
ــابقه ــداف برگزارى اين مس ــينى» و ... از اه ــن حس «پياده روى اربعي

 است. 
ــال جارى  ــا 25 آذرماه س ــتان ت ــرد: هنرمندان و هنردوس وى اظهار ك
ــت  ــوق را به پس ــا موضوعات ف ــط ب ــاى مرتب ــد عكس ه ــت دارن مهل
ــد  ــال كنن ــك festival.artyazd@gmail.com ارس الكتروني
ــتراك  ــه اش ــور) ب ــاب _ ن ــق (# ق ــتاگرام از طري ــتر اينس ــا در بس ي

بگذارند. 
ــوم آزاد  ــابقه براى عم ــركت در مس ــرى يزد گفت: ش رييس حوزه هن
ــود ندارد  ــار تعداد عكس وج ــال و انتش ــت و محدوديتى براى ارس اس
ــده  ــى گرفته ش ــا دوربين عكاس ــن همراه ي ــد با تلف ــالى باي وآثار ارس
ــده در اينترنت در  ــر ش ــاره به اينكه عكس هاى منتش ــد. وى با اش باش
ــط  ــار برتر توس ــرد: آث ــح ك ــود، تصري ــركت داده نمى ش ــابقه ش مس
ــدگان تقدير خواهد ــداى جوايزى از برگزي گروه داورى، انتخاب و با اه

 شد.
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چهاردهمين جشنواره شعر و داستان جوان سوره در سه بخش داستان، 
شعر و ترانه، فراخوان خود را منتشر كرد.

ــعر و داستان  ــنيم، چهاردهمين جشنواره ش به گزارش خبرگزارى تس
ــعر و ترانه، فراخوان خود را منتشر  جوان سوره در سه بخش داستان، ش
ــود را به دبيرخانه  ــفندماه فرصت دارند آثار خ كرد و هنرمندان تا 1 اس

ارسال كنند.
ــركت در آن بايد  ــت و هنرمندان براى ش موضوع اين جشنواره آزاد اس
ــانى  ــنواره به نش ــايت جش پس از ثبت نام و دريافت كد  رهگيرى در س
artfest. ir، آثار خود را به دبيرخانه جشنواره به نشانى: تهران، خيابان 
ــيده به خيابان حافظ، حوزه هنرى، طبقه همكف، دبيرخانه  سميه، نرس

مركزى جشنواره ها ارسال كنند.
ــركت كنندگان تا زمان برگزارى جشنواره 30 سال تمام  حداكثر سن ش

تعيين شده است. (متولدين 30/2/1365 به بعد)
هر فرد مى تواند هم زمان در همه بخش ها شركت كند.
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مديركل امور جشنواره ها و همكارى هاى بين الملل سازمان سينمايى از بورسيه 
هنرجوى نخبه سينمايى بين كشورهاى ايران و لهستان و همچنين اعزام هنرجو 

به كشور روسيه براى آموزش انيميشن خبرداد.
آرش امينى مديركل امور بين الملل سازمان سينمايى درخصوص جزئيات اعزام 
هنرجويان ايرانى به لهستان گفت: سال گذشته معاون وزير فرهنگ لهستان به 
ــاد چندين تفاهم نامه همكارى  ايران آمد و درجريان ديداربا مقامات وزارت ارش

به امضا رسيد كه يكى از آن ها تبادل هنرجو و سينماگرجوان بين دو كشور بود.
وى افزود: براى اين موضوع شروطى درنظرگرفته شد ازجمله اينكه براى شروع 
ازفصل پاييزاعزام هنرجويان آغاز شود كه در 4 گروه 5 نفره ازايران هنرجويانى به 
لهستان اعزام شوند ومتقابًال ازلهستان نيزاين كارصورت گيرد وهنرجويان اين 

كشور در مدرسه ملى سينما تعليم ببينند.
ــه هزينه هاى  ــاره به اينك ــينمايى با اش ــازمان س ــور بين الملل س مديركل ام
ــت، گفت:  ــوربه همراه هزينه هاى دوره آزمون به عهده خودش اس سفرهركش
طبق توافق انجام شده هزينه سفر وهمچنين هزينه هاى دوره آزمون هنرجويان 
هركشور به عهده همان كشور خواهد بود و كشورميزبان تمامى هزينه هاى اقامت 
را برعهده خواهد داشت.امينى ادامه داد: ازجمله تفاهم  نامه هاى سينمايى ديگربا 
كشورلهستان اين بود كه يك نفر ازدانشجويان لهستانى سال آينده توسط ايران 
و يك هنرجوى ايرانى توسط لهستان بورسيه شوند و به مدت يك سال تحصيلى 
اين دو هنرجو درايران ولهستان آموزش ببينند.وى همچنين درخصوص مكانيزم 
انتخاب هنرجويان گفت: ما براى انتخاب هنرجويان لهستانى هيچ مكانيزم خاصى 
ــخص خواهند كرد اما  ــيوه انتخاب هنرجويان را مش نداريم و آنها خودشان ش
ــتند تجربى و همچنين  ــينماى جوان، مركز گسترش سينماى مس انجمن س
مدرسه ملى سينما سه بخشى هستند كه افراد واجد شرايط را انتخاب مى كنند.

مديركل امور بين الملل سازمان سينمايى تصريح كرد: انجمن سينما جوان و مركز 
گسترش بيوگرافى افراد مورد نظر را مى گيرند و در كنار آن افراد بايد از حداقل 
ــند تا بتوانند در كشور لهستان بدون مشكل  سطح تسلط به زبان بهره مند باش
ارتباط برقرار كنند و اين هنرجويان از بين نفرات اول تا دوم جشنواره هاى فيلم 
كوتاه تهران و سينما حقيقت و تعداد ديگرى از افراد واجد شرايط انتخاب شدند.

ــى براى هنرجويان ايرانى در  امينى همچنين در خصوص رئوس دروس تدريس
لهستان اظهار داشت: دروس كليدى كارگردانى، فيلم بردارى و... توسط اساتيد 
مدرسه ملى لهستان به هنرجويان ايرانى منتقل مى شود البته دردنيا تنها چند 
كشور مدرسه ملى سينما دارند كه البته اين مدرسه برگرفته از دارالفنون خودمان 

است و كامال  ازايران الگوبردارى شده است.
ــازمان سينمايى تأكيد  ــنواره ها و همكارى هاى بين الملل س مديركل امورجش
كرد: طبق تفاهمى كه با طرف لهستانى صورت گرفته قرار است سطح بااليى از 
آموزش به هنرجويان ايران ارائه شود.وى با اشاره به اينكه اين دوره به طورمتناوب 
ــت، گفت: همانطور كه اشاره شد  تا خرداد ماه آينده سال 95 ادامه خواهد داش
4 گروه 5 نفره از ايران در لهستان و  4 گروه 5 نفره از لهستان مورد آموزش قرار 
مى گيرند كه اين دوره ها تا خردادماه سال آينده خواهد بود و از بين نفرات اعزامى 
همان دو نفر كه قرار است در دو كشور به مدت يك سال تحصيلى بورسيه شوند 

انتخاب خواهند شد.
ــى ــتاى تعامالت آموزش ــان كرد: همچنين در راس امينى در خاتمه خاطرنش
ــبك به زودى قرار است نظير تفاهم نامه   سينماى ايران با كشورهاى صاحب س
آموزشى بين ايران و لهستان با كشور روسيه نيز صورت گيرد و ازآنجايى كه سطح 
انيميشن دركشور روسيه بسيار باال است گروه هاى 5 نفره از ايران طى دوره هاى 
ــن ببينند و بالعكس  ــوند تا آموزش انيميش ــور روسيه مى ش مختلف عازم كش
گروه هاى مختلفى از روسيه به ايران مى آيند و احتماالً اين دوره نيز تا خردادماه 

سال آينده به طول خواهد انجاميد.
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حضورپررنگ جوانان در
سى و چهارمين جشنواره تئاتر فجر

تهيه كننده فيلم سينمايى «پى 22» :
گاهى هزينه يك موشك جنگى را براى بخش فرهنگى صرف كنيم

خبر خبر 

ــيم كه به لحاظ نظامى خود را قوى  داود حيدرى گفت: نبايد تنها به فكر اين باش
كنيم، گاهى بايد هزينه ساخت يك موشك جنگى را براى بخش فرهنگ صرف 
كنيم تا نتيجه بهترى ببينيم.داود حيدرى تهيه كننده فيلم سينمايى «پى 22» كه 
قرار است به زودى در سينماهاى كشور اكران شود، در ارتباط با اين فيلم سينمايى، 
در گفتگو با خبرگزارى فارس گفت: اين فيلم حماسه دالورمردى نيروى دريايى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران است و اتفاقى را كه در سال 67 براى ناوچه جوشن 
و شهداى آن رخ داد را به نمايش مى گذارد. افرادى كه در اين ناوچه بودند شهادت 

مظلومانه اى داشتند.
وى در ادامه افزود: بسيارى اعتقاد داشتند كه نشان دادن چنين اتفاقى يك نوع 
ــت، چرا كه ما آمريكايى ها را مى بينيم كه ناوچه جوشن را منهدم  ــت اس شكس
مى كنند و به زير آب مى فرستند، اما نكته كليدى كه در اين حماسه نهفته است، 
ــت كه بايد به ذات آمريكايى ها پى برد و همواره خود را قدرتمند سازيم تا  اين اس
ــويم و  بنا بر فرمايش مقام معظم رهبرى از منظر قدرت وارد گفت وگو مذاكره ش
ــم. آمريكايى ها براى ما در  ــت، آن را با قدرت بگيري اگر طعمه در دهان گرگ اس
ــاره به اينكه در آن زمان ناو آمريكايى ها  ــتند. او همچنين با اش نقش گرگ هس
داراى تكنولوژى بسيار قوى بود و با بى رحمى تمام و امكانات زياد همچون چند 
جنگنده كه بر روى آن مستقر بودند و همچنين چندين هزار نيرو، ناوچه كوچك 

ــدن اين صحنه ها به اين پى مى بريم  و ضعيف ما را مورد حمله قرار داده اند. با دي
كه بايد ابتدا خود را قدرتمند ساخته و خوب درمى يابيم كه آمريكا دلش براى ما 

نخواهد سوخت.
ــينمايى گفت: به نظرم ارگانها و  ــير ساخت اين فيلم س وى همچنين درباره مس
نهادهاى نظامى بايد بيشتر در حوزه هاى فرهنگى همچون دفاع مقدس حضور پيدا 
كنند، اگر با همكارى اين نهادها دست مان باز بود قطعا اتفاقات بهترى مى افتاد. اگر 
به اين مهم برسيم كه گاهى هزينه يك موشك جنگى را براى بخش فرهنگى صرف 
كنيم، نتيجه هاى گسترده تر و بهترى را مى بينيم، چندين گام به جلو برداشتيم. 

بايد دريابيم كه تنها سالح جنگى به ما كمك نمى كند.
به گزارش فارس،فيلم سينمايى «پى22» با نام قبلى «مرواريدهاى خليج فارس» 
قرار است آذرماه اكران عمومى شود.اين فيلم، حماسه ناوچه جوشن نيروى دريايى 
ــت. ناوچه جوشن در دوران  ارتش در دوران دفاع مقدس را به تصوير كشيده اس
دفاع مقدس ماموريت هاى موفقيت آميز زيادى را در دفاع از آب هاى سرزمينى و 
همچنين تأمين امنيت كشتى هاى نفتى و تجارى جمهورى اسالمى ايران را پشت 
سر مى گذارد و در 29 فروردين 1367، در نبردى نابرابر، در دفاع از يكى از سكوهاى 
مهم نفتى به محاصره نيروى دريايى آمريكا و تعدادى از هواپيماهاى دشمن در 

مى آيد همه كاركنان آن جز يك نفر به درجه رفيع شهادت نائل مى آيند.

سعيد اسدى دبير سى و چهارمين جشنواره تئاتر فجر با اشاره به مشاركت جوانان 
در اين دوره از جشنواره ابراز اميدوارى كرد اين رويداد هنرى از سال هاى آينده 

بتواند به معيارهاى فستيوال هاى جهانى نزديك تر شود.
ــنواره ــنواره بيان كرد: تمام بخش هاى جش ــدى درباره تامين بودجه جش اس
 بودجه بندى شده و به صورت مدون درآمده است. اداره كل هنرهاى نمايشى نيز 
ــه را براى ما فراهم مى كند كه اميدوارم  با وجود همه تنگناهاى مالى ، اين بودج
بتوانيم هرچه زودتر قسمت اعظم بودجه را دريافت كنيم. متاسفانه اين چالشى 
ــتند و ما هم از اين قاعده مستثنى  ــتيوال ها با آن روبه رو هس است كه اكثر فس
نيستيم. بر خالف تصور، امسال يكى از سخت ترين سال هاى تئاترى ما است اما با 

اين وجود استقبال هنرمندان از جشنواره خيلى خوب بوده است.
ــاهد حضور  ــنواره در خروجى نهايى نيز ش وى تصريح كرد: در اين دوره از جش
ــادى از  ــز تعداد زي ــود. در بخش مرور ني ــم ب ــه اى تر خواهي ــاى حرف چهره ه
ــته  ــنواره بين المللى داش حرفه اى ها حضور دارند تا به معناى واقعى يك جش
باشيم. امسال ما چيزى به نام توليد نداريم و همان طور كه در فراخوان هم ذكر 
كرديم قرار است از توليد محورى فاصله بگيريم و شاهد اجراى آثارى باشيم كه 
ــنواره حضور دارند سفارش  قبال توليد شده اند. كارهاى توليدى هم كه در جش
جشنواره نيستند بلكه در مسير اجرا قرار دارند و توليد خود گروه و سالن اجراى
شان هستند. تنها بخش توليدى ما بخش تازه هاى تئاتر ايران است كه اميدوارم 
ــتى در پيش بگيريم كه جشنواره تئاتر فجر مانند  در سال هاى آينده نيز سياس
همه فستيوال هاى بين المللى تنها به اجراى تئاترهايى قبال اجرا شده اختصاص 
ــگ و تجربه ــنواره محلى براى رد و بدل كردن فرهن ــد چون جش ــته باش داش

ــر دانشگاهى در اين  ــگاه درباره بها دادن به جوانان و قش  است.اين مدرس دانش
دوره از جشنواره توضيح داد: تنها جشنواره اى كه مستقيم به جشنواره تئاتر فجر 
متصل شده جشنواره تئاتر دانشگاهى است كه اين امر نشان دهنده اين است كه 
ــده است. در اين دوره از  مجراى ورود نسل نو به تئاتر حرفه اى سازمان دهى ش
جشنواره از ميان آثار برتر دانشجويى، پايان نامه هايى كه برتر هستند و جوانانى 
كه در طول سال اجراى عمومى رفته اند 8 گروه انتخاب شده و با وجودى كه جزو 
بخش مسابقه نيستند اما از آنها تقدير خواهد شد و جشنواره براى اجراى كار جديد 
ــود كه گروه هاى دانشجويى  مشوق مالى شان خواهد بود. اين كار راهى مى ش
ــجويى پايه هاى گروه هاى حرفه اى آينده  ــوند چون گروه هاى دانش تشويق ش

هستند و اگر آنها را مورد حمايت قرار دهيم نتايج خوبى خواهيم گرفت.
ــتفاده از  ــاى ما براى بها دادن به جوانان اس وى ادامه داد: يكى ديگر از برنامه ه
نيروهاى جوان و داوطلب دانشجو در بخش هاى اجرايى جشنواره خواهد بود كه 
ــاركت را ما ابداع نكرديم بلكه در  در اين فرايند به ما كمك خواهند كرد. اين مش
همه فستيوال هاى خارجى نيز اتفاق مى افتد و باعث كسب تجربه و اعتبار براى 

جوانان نيز خواهد شد.
اسدى در پايان صحبت هايش درباره سالن هايى كه امسال در اختيار جشنواره 
ــالن قشقايى به جشنواره قرار مى گيرد، بيان كرد: به احتمال قريب به يقين س
 نمى رسد ولى با توجه به اينكه آثار كمترى نسبت به گذشته در جشنواره امسال 
ــت، اما خبرهاى خوبى درباره  ــالن نخواهيم داش ــكلى بابت س حضور دارند مش
مشاركت سالن هاى خصوصى خواهيم داشت كه به زودى درباره اش اطالع رسانى

 مى شود.

بورسيه هنرجوى نخبه سينمايى
 بين ايران و لهستان 

مسابقه عكس
 به نام «ما رأيت اّال جميال»

چهاردهمين جشنواره 
شعر و داستان جوان سوره

خبر 

ــت و دومين  ــبت بيس ــه مناس ــده فوتبال وب ــش زن ــا پخ همزمان ب
ــبكه سه تغيير  ــيما، لوگو و گرافيك ش ــالگرد تاسيس شبكه سه س س

كرد. 
ــنبه چهاردهم آذرماه همزمان با پخش  ــامگاه ش به گزارش ايسنا ، ش
زنده مسابقه فوتبال والنسيا و بارسلونا شبكه سه سيما با تغيير لوگو و 

گرافيك خود ظاهرى جديد به خود گرفت.
ــاه - به روى  ــنبه - 14 آذر م ــاعت 23 ش ــابقه كه از حدود س اين مس
ــگرى پيمان يوسفى همراه  آنتن رفت، با اجراى رضا جاودانى و گزارش

بود. 

ــابقه، رضا جاودانى با اشاره به تغييرات ايجاد  همزمان با نيمه دوم مس
شده در ظاهر شبكه سه، اعالم كرد كه هم اينك از لوگو و گرافيك جديد 

اين شبكه رونمايى مى شود.
پس از آن بود كه لوگوى نارنجى رنگ شبكه سه، جاى خود را به لوگوى 
سفيد رنگ با كمى تغييرات در ظاهر داد. اين لوگو همچنين در خالل 

پخش مسابقه رنگ هاى مختلفى چون آبى و قرمز به خود گرفت.
ــگ، كوچك تر از  ــه نيز با تغيير در ظاهر و رن ــبكه س زيرنويس هاى ش

گذشته در صفحه تلويزيون ديده مى شد.
ــدن كيفيت پخش  ــراى بهتر ش ــن از تالش ب ــا جاودانى همچني رض

برنامه هاى شبكه سه خبر داد.
ــيما در چهاردهم آذرماه 1372 با رويكرد جوان و ورزش  شبكه سه س

تاسيس گرديد.
ــى و ــه در موضوعات ورزش ــاعت پخش برنام ــبكه ابتدا با 4 س اين ش

 برنامه هاى جنگ شروع به كار كرد و يك سال بعد به صورت 24 ساعته 
به پخش برنامه پرداخت. برنامه هاى شاخص اين شبكه در موضوعات 
طنز ، مسابقات ورزشى ، برنامه هاى مستند و معارفى  باعث جذب باالى 
ــد به گونه اى كه از ابتداى تاسيس تاكنون به عنوان شبكه  مخاطب ش

برتر صدا و سيما از نگاه مسوولين و مخاطبان مى باشد.
ــرگرمى ومسابقات، گروه  گروه ورزش، گروه اجتماعى ، تفريحات ، س
ــريال گروه هاى برنامه ساز  فرهنگ و معارف اسالمى و گروه فيلم و س

اين شبكه ملى هستند.

گرافيك شبكه سه تغيير كرد
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ــان نامه هاى  ــر از 20درصد پاي ــت: كمت ــتاندار چهارمحال و بختيارى گف اس
دانشجويى و تحقيقات اجرا شده در استان جنبه كاربردى دارد و مابقى در قفسه 
ــتكى در نخستين جشنواره  كتابخانه ها نگهدارى مى شود.قاسم سليمانى دش
دانش آموزى پژوهش و فناورى و شانزدهمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاى 
پژوهشى استان، افزود: ضعف تحقيقات كاربردى و بررسى هاى علمى از مشكالتى 
است كه تصميم گيرى براى توسعه را با چالش مواجه كرده است. وى با تشريح 
ــتان در زمينه آب، معدن، كشاورزى ، جاده و گردشگرى گفت:  ظرفيت هاى اس
فقدان مطالعات عميق و كاربردى مانع از بهره گيرى كامل از اين ظرفيت ها در 

استان شده است.
ــعه در بخش هاى مختلف را نداشتن  ــتكى مهم ترين مانع توس ــليمانى دش س
ــاز در بدنه  ــروى تصميم س ــتن ني ــرد و افزود: نداش ــى قوى عنوان ك پايه علم
تصميم سازى ملى از ديگر داليل مشكالت و علل توسعه نيافتگى استان است. 
ــان اينكه پژوهش  ــال وبختيارى نيز با بي ــوزش و پرورش چهارمح مديركل آم
وتحقيقات بايد به يك فرهنگ عمومى تبديل شود، گفت: درسال تحصيلى جديد 
60 پژوهش از معلمان پژوهنده استان جمع آورى شده است. بهروزاميدى افزود: 
ــگاه مطالعات آموزش و پرورش  از اين تعداد 9 پژوهش برتر انتخاب و به پژوهش
كشور ارسال شده كه يك پژوهش از استان برگزيده ملى شده است. شانزدهمين 
جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى و فناورى و نخستين جشنواره دانش 
ــگاه  ــتان از آذرماه آغاز به كاركرده و اين نمايش آموزى پژوهش و فناورى دراس

تا 18 آذرماه فعال است.

ــازى چهارمحال و بختيارى گفت: اظهار  ــمى مديركل راه و شهرس قاسم قاس
ــون ابالغ هفت  ــازى كارهايى چ ــارى و شهرس ــوزه مديريت معم كرد: در ح
طرح جامع، يك طرح تفضيلى و سه طرح بافت فرسوده شهرى به شهردارى ها، 
ــاد قرارداد  ــتگاه هاى ذى ربط و انعق ــگرى به دس ابالغ يك طرح نمونه گردش
ــته در اين اداه كل انجام  ــهرها طى دو سال گذش يك طرح تفضيلى ورودى ش
ــاره به حوزه مديريت فنى و اجرايى گفت: در اين حوزه  ــت. وى با اش شده اس
ــت. اين مسوول  ــاختمان صورت گرفته اس 241 هزار متر مربع كار احداث س
ــاخت  ــاختمان نيز مى توان س ــكن و س ــرد: در مديريت مس ــان ك خاطرنش
2 هزار و 248 واحد مسكن مهر را بيان كرد كه در رفع مشكالت مردم تاثير به 
ــازى، 19 هزار و 560 كيلومتر نصب  سزايى دارد. قاسمى 68 كيلومتر شانه س
تابلو اطالعاتى، 2 هزار و 850 كيلومتر خط كشى، 20 دستگاه خريد ماشين آالت 
ــه را از اقدامات اين اداره كل در زمينه مديريت  و هفت واحد احداث راهدارخان
ــال و بختيارى گفت: ــازى چهارمح ــت.مدير كل راه و شهرس راهدارى دانس
 238 كيلومتر بهسازى و آسفالت راه اصلى، 114 كيلومتر بهسازى و آسفالت 
ــفالت  ــازى و آس ــزرگ راه و 320 هزار تن بهس ــداث ب ــر اح راه، 106 كيلومت
280 كيلومتر جاده اجرا شده كه همگى در امر مديريت ساخت و توسعه بوده اند.

ــى و آموزشى  ــكن، معاون فرهنگى، پژوهش ــن بت ش ــالم حس حجت االس
تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى ، گفت: با توجه به برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته 350 مبلغ دينى در دهه آخر صفر در چهارمحال و بختيارى 

مشغول تبليغ هستند
ــالمى  ــداد 90 مبلغ از دفتر تبليغات اس ــوول تاكيد كرد: از اين تع اين مس
ــه بومى هم در  ــزام  و 260 مبلغ و مبلغ ــم و اصفهان اع حوزه هاى علميه ق

دهه آخر صفر مشغول تبليغ هستند.
معاون فرهنگى، پژوهشى و آموزشى تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى 
ــاجد، حسينيه ها  و  گفت: اين مبلغان از 20 تا آخر ماه صفر با حضور در مس

روضه هاى خانگى به تبيين معارف قرآن و اهل بيت مى پردازند. 
ــنتى ديرينه بيشتر هيات مذهبى استان  بت شكن تصريح كرد: بر اساس س
ــهادت امام  ــت پيامبر اعظم(ص) و ش ــارى در ايام رحل چهارمحال و بختي
حسن(ع) و امام رضا(ع) با حضور در مشهد مقدس به عزادارى و سوگوارى 
ــى به  ــان اعزامى در آگاهى بخش ــرد: اين مبلغ ــد. وى تصريح ك مى پردازن
ــم ها نقش موثرى  ــفه اين مراس ــنايى بيشتر آنان با فلس عموم مردم و آش
ــالمى  ــى تبليغات اس ــى و آموزش را ايفا مى كنند. معاون فرهنگى، پژوهش
ــه برنامه ريزى هاى صورت گرفته در  چهارمحال و بختيارى گفت: با توجه ب
تمامى مناسبت ها اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان چهارمحال و بختيارى 
به خصوص مناطق محروم اين استان در دستور كار قرار مى گيرد و مردم نيز 

از اين امر استقبال خوبى دارند.

 يحيى حسين پور، مديركل امور عشاير استان چهارمحال و بختيارى در جلسه 
همكارى مشترك با اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى هدف 
ــتيابى به تدابير و راهكارهاى مناسب جهت  ــات را دس از برگزارى اين جلس
ــطح معيشت و اقتصاد  بهره گيرى از ظرفيت هاى طرفين به منظور ارتقاء س
خانوارهاى عشايرى و افزايش سطح مهارت عشاير در راستاى افزايش درآمد 

و اشتغال مولد بيان كرد.
وى افزود: با شناسايى، سازماندهى و معرفى عشاير مستعد و پيگيرى اختصاص 
منابع ملى و استانى مى توان در راستاى ترويج صنايع دستى عشاير و نيز انعكاس 
ــه گام هاى موثرى  ــاير در اين زمين ــا و ظرفيت هاى موجود عش توانمندى ه
ــتان فراهم كردن زمينه حضور تشكل ها و  برداشت. مديركل امور عشاير اس
ــگاه هاى منطقه اى و ملى خواستار  توليدات صنايع دستى عشاير را در نمايش
ــگرى در مناطق عشايرى و اعطاى  شد و بر لزوم برپايى كمپينگ هاى گردش

تسهيالت مناسب اشاره كرد.
ــگرى در  ــتاى حمايت از كمپينگ هاى گردش ــان كرد: در راس وى خاطرنش
مناطق عشايرى استان تسهيالت تا سقف يك ميليارد ريال توسط اداره كل 
ــگرى در اختيار واجدين شرايط قرار  ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش

مى گيرد.

تنها 20درصد پايان نامه ها و 
تحقيقات، كاربردى است

ساخت بيش از 2 هزار واحد 
مسكن مهر در چهارمحال و بختيارى

فعاليت 350 مبلغ دينى 
در دهه آخر صفر 

اعطاى تسهيالت به كمپينگ هاى 
گردشگرى عشايرى

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

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صادره هيأت موضــوع تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات 
متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

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

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

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

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

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

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

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

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

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حسن شريف راد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شناســنامه 190  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 112 
مترمربع شــماره پالك 8 فرعى مجزا از شــماره 1و3و4و5 و قسمتى از 
مشــاعات از پالك 762 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حــوزه ثبتى آران و 

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

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

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

بيدگل.ابتياعى از وراث على نقى عبدالهى
23- رأى شــماره 9804 هيأت : آقاى علــى محمد عقيقــى بيدگلى فرزند 
حسين شماره شناسنامه 133 و خانم اعظم مقصودى بيدگلى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 208  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 100 
مترمربع شماره پالك 7 فرعى مجزا از شــماره 6 و قسمتى از مشاعات از 
پالك 554 اصلى واقع در اماكن بخش سه حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكين 

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

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

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

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

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

مالكين مشاعى
29- رأى شــماره 9102 هيأت : آقاى جواد كريمى بلميــرى فرزند فرهاد 
شماره شناسنامه 12 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 182/40 مترمربع 

شماره پالك 1656 فرعى مجزا از شماره 154 فرعى از پالك 2640 اصلى 
واقع در آران دشت بخش ســه حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از عباس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :94/8/30          تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/9/16

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ــگاهى چهارمحال و بختيارى از   رييس جهاد دانش
رونمايى سامانه انعكاس هوشمند اخبار در استان با 

عنوان « ساها» خبر داد.
ــگاه دستاوردهاى  ــيه نمايش وحيد خليلى در حاش
ــامانه،  ــت: اين س ــى و فناورى ، اظهار داش پژوهش
ــگاهى  ــه جهاد دانش ــول فناواران ــتين محص نخس
ــت كه براى  ــتان در حوزه فناورى اطالعات اس اس
ــد و با تالش  ــور تحت اندوري ــتين بار در كش نخس
ــتان توليد شده ــگران جهاد دانشگاهى اس پژوهش

 است.
ــاها» نخستين سامانه  وى با بيان اينكه سامانه «س
ــت، افزود: اخبار خبرگزارى ها و  هوشمند اخبار اس
دستگاه هاى اجرايى استان به تفكيك در اين سامانه 
قرار مى گيرد و همين مساله امكان مشاهده آخرين 
ــتگاه اجرايى را براى  اخبار يك خبرگزارى و يا دس

افراد ميسر ساخته است.
ــال و بختيارى  ــگاهى چهارمح رييس جهاد دانش
ــاها»  ــامانه «س ــان كرد: اكنون دانلود س خاطرنش
ــتان  اس ــگاهى  دانش ــاد  جه ــايت  س وب  در 
به آدرس jchb.ir به صورت رايگان براى موبايل ها 
و تبلت هاى داراى سيستم عامل اندرويد امكان پذير 
است اما پس از مدتى تهيه اين سامانه توسط بسته 

«بازار» صورت مى گيرد.
ــت ارائه  ــن محصول قابلي ــرد: اي خليلى تصريح ك

ــور براى انعكاس اخبار  ــتان هاى كش به تمامى اس
ــا را  ــى آنه ــتگاه هاى اجراي ــا و دس خبرگزارى ه

دارد.
وى به موافقت جهاد دانشگاهى كشور براى تأسيس 
ــاره  ــتان اش مركز تخصصى فناورى اطالعات در اس
ــى جهاد دانشگاهى استان  كرد و گفت: تيم پژوهش
اكنون در 4 زمينه فناورى اطالعات، بازبينى جوش، 

ــات اجتماعى و  ــاى نو، مطالع خوردگى و انرژى ه
ــگرى و انجام طرح هاى تحقيقاتى مورد نياز  گردش

دستگاه هاى استان فعاليت مى كند.
ــال و بختيارى،  ــگاهى چهارمح رييس جهاد دانش
ــش  ــام پژوه ــگاهى از انج ــاد دانش ــدف جه ه
ــود ــگاهى خ ــت دانش ــه هوي ــدن ب ــك ش را نزدي

دانست.

سـامانه « سـاهـا» در شهركرد  رونمايى شد

ــتاندارى  ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــر كل ام مدي
چهارمحال وبختيارى گفت: بانوان رسالت عظيمى 

در تحقق حماسه سياسى در كشور دارند.
ــت با فرهنگيان و بانوان  ــتى در نشس فاطمه دوس
ــامان با تبيين نقش سياسى و  شاغل شهرستان س
ــالم اهللا عليها در  اجتماعى حضرت زينب كبرى س
قيام امام حسين عليه السالم افزود: سهم زيادى از 
مسووليت تحقق حماسه سياسى در عرصه انتخابات 

بر عهده بانوان است.
ــوان در  ــور بان ــترين حض ــه داد: بيش وى ادام
ــم  ــالمى در دوره پنج ــوراى اس ــس ش مجل
ــيون زنان و  ــه دو كميس ــوده ك فعاليت مجلس ب

ــتين بار  ــوان براى نخس ــيون بان خانواده و فراكس
تشكيل شد. 

ــه انتخابات  ــرد: بانوان در عرص ــتى تصريح ك دوس
ــالمى كانديدا شوند و يا انتخاب  مجلس شوراى اس
ــات مرتبطه با  ــائل و موضوع كنند بايد آگاه به مس
حوزه بانوان و خانواده باشند و روح مطالبه گرى را 

در خود تقويت كنند.
ــازى و مشاركت بانوان  وى افزود: امروزه توانمندس
بر اساس برابرى در فرآيند تصميم گيرى و مديريت 
ــپردن  ــت و س ــعه پايدار اس جامعه پيش نياز توس
ــود وضعيت جامعه و  ــوان باعث بهب مديريت به بان
رشد بانوان مى شود و لزوم مديريت بانوان، داشتن 

تحصيالت دانشگاهى است.
ــتاندارى  ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــركل ام مدي
ــور بانوان در  ــتر قانونى براى حض با بيان اينكه بس
ــاركت بانوان در  جامعه وجود دارد يادآور شد: مش
ــيتى  ــت و تفكرات جنس برخى زمينه ها پايين اس
ــده  مانع از بهره گيرى از ظرفيت هاى اين بخش ش

است.
ــاالرى  ــر مرد س ــت تفك ــزود: حاكمي ــتى اف دوس
ــاركت و كارگروهى در مدرسه و ترس از  و عدم مش
مشاركت هاى سياسى از موانع حضور فعال بانوان 
در عرصه تصميم سازى و تصميم گيرى در جامعه 

است.

بانوان، رسالت عظيمى در تحقق حماسه سياسى دارند
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وزير ارتباطات خبر داد؛
آغاز حمايت از نرم افزارهاى بومى

طرح «ناب» كليد خورد

 وزير ارتباطات و فناورى اطالعات از آغاز اجراى طرح «ناب» براى 
حمايت از نرم افزارهاى بومى خبر داد.

ــاب) با هدف  ــرى نرم افزارهاى بومى (ن ــه كارگي ــعه و ب طرح توس
ــترش صنعت نرم افزار در وزارت ارتباطات و  ــازى و گس توانمندس
ــت. براين اساس شوراى راهبرى  فناورى اطالعات تعريف شده اس
اين طرح با حضور نمايندگان سازمان فناورى اطالعات، پژوهشگاه 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  ارتباطات و فناورى اطالعات، س
راديويى، نمايندگان نظام صنفى رايانه اى كشور و خبرگان بخش 
خصوصى و دانشگاهى براى سياستگذارى و هدايت طرح تشكيل 

شده است.
ــوراى راهبرى نرم افزارهاى بومى با تاكيد  هفته گذشته نشست ش
بر حمايت از توسعه و توانمندسازى صنعت نرم افزارى و گسترش 
ــت هاى اصلى طرح، مطرح  بازار اين حوزه برگزار و اهداف و سياس

شد.
ــر ارتباطات و فناورى اطالعات با  در اين زمينه محمود واعظى وزي
ــخصى خود در شبكه  اعالم آغاز اجراى طرح «ناب» در صفحه ش
ــازى صنعت  ــعه و توانمندس ــت: براى توس ــى كلوب نوش اجتماع
نرم افزارى و گسترش بازار اين حوزه، طرح حمايت از نرم افزارهاى 
بومى را در وزارت ارتباطات با نام اختصارى ناب آغاز كرديم. انجام 
اين طرح براى توسعه ارتباطات و فناورى اطالعات، صنعت و كشور 

يك ضرورت به حساب مى آيد.
ــن برنامه ها و  ــرح تعيي ــن ط ــرورى اي ــدم اول و ض ــت: ق وى گف
ــت. ما در همه طرحها و از جمله طرح «ناب»  خروجى هاى آن اس
ــى را براى بخش خصوصى  بايد طورى حركت كنيم كه نقش حام
داشته باشيم و از دخالت يا بر هم زدن بازار پرهيز كنيم. اين طرح در 

شوراى راهبرى نرم افزارهاى بومى پيگيرى و اجرا مى شود.
واعظى همچنين در مورد توسعه صادرات در حوزه فناورى اطالعات 
ــتاد راهبرى و مديريت اقتصادى كه به  و ارتباطات نيز به جلسه س
ــاره كرد و گفت:  ــت معاون اول رييس جمهور برگزار شد اش رياس
ــاس سياست هاى كلى  ــه برون گرايى اقتصاد براس رويكرد جلس

اقتصاد مقاومتى بود.
ــت كه  ــدى دولت اين اس ــرد: اراده ج ــد ك ــر ارتباطات تاكي وزي
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى را عملياتى سازد تا اجراى اين 

سياستها، بسيارى از گره ها و موانع را مرتفع كند.
وى گفت: توسعه صادرات به عنوان يكى از جدى ترين برنامه هاى 
دولت، در راستاى برون گرايى اقتصاد است و الزم است چالش ها و 
موانع اصلى پيش روى توسعه صادرات را شناسايى و در جهت رفع 
آن تالش كنيم. همچنين در خصوص نقشه راه برون گرايى اقتصاد، 
اقدامات مرتبط انجام شده و در مورد پروژه هاى پيشنهادى، بحث 

و تبادل نظر شد.

رييس پارك علم و فناورى دانشگاه تهران از اخراج 40 شركت دانش بنيان در 
اين پارك خبر داد و گفت: بعد از ارزيابى ها مشخص شد كه اين شركت ها واحد 

فناورى نيستند به همين دليل آنها را اخراج كرديم.
ــه برنامه هاى  ــرى با بيان اينك ــتى خب محمدجعفر صديقى دامغانى در نشس
ــتور كار داريم، گفت:  ــگاه تهران در دس جديدى در پارك علم وفناورى دانش
ــگاه كارآفرين  ــز بر روى دانش ــم با تمرك اكنون در مرحله تنظيم برنامه شش

هستيم.
ــجو را طورى تربيت كند كه توانايى  وى با بيان اينكه دانشگاه بايد بتواند دانش
ــد، افزود: ديگر دوره تربيت دانشجو و آماده كردن آن  كسب و كار را داشته باش
ــت و كفايت نمى كند، بنابراين  براى انجام كار در محيط اقتصادى گذشته اس

بايد دانشجويان را توانمند در حوزه كسب و كار بار بياوريم.
ــده كه ــخص ش ــعه مش ــم توس صديقى دامغانى با بيان اينكه در برنامه شش

ــت، اظهار داشت: بر اساس   5 ميليون فارغ التحصيل دانشگاهى خواهيم داش
ــوى وزارتخانه ها براى ايجاد هر شغل براى يك نفر  ــده از س آمارهاى اعالم ش
ــرمايه گذارى احتياج  به ميزان اعتبارى بالغ بر 400 تا 500 ميليون تومان س

دارد.
ــر دولت براى اين  ــران عنوان كرد: اگ ــگاه ته رييس پارك علم و فناورى دانش
ــگاه ها اشتغال  موضوع بودجه صرف كند مى تواند براى فارغ التحصيالن دانش

ايجاد كند.
ــكل  ــگاه ها ش ــد دانش ــركت هايى كه در مراكز رش ــان كرد: ش وى خاطرنش
ــوم فعاليت خود براى شش نفر اشتغال ايجاد  مى گيرند، مى توانند در سال س

كنند. 

همچنين 5 سال بعد از ايجاد شركت هاى دانش بنيان به ميزان متوسط براى 
10 نفر اشتغال زايى مى شود.

ــگاهى يك دهم  ــم كارى كنيم كه هر دانش صديقى دامغانى گفت: اگر بتواني
ــركت و  ــر نرم جهانى) به ايجاد ش ــود را (يعنى 10 براب از فارغ التحصيالن خ

كسب و كار مجبور كند، اشتغال زايى مى شود. 
هدف ما در اين پارك اين است كه 3 درصد فارغ التحصيالن دانشگاه را مجاب 

به ايجاد شركت هاى دانش بنيان قبل از فارغ التحصيلى كنيم.
دبير برنامه ششم توسعه وزارت علوم با بيان اينكه شش برنامه عملياتى در پارك 
علم وفناورى دانشگاه تهران تدوين كرده ايم، افزود: برنامه هاى عملياتى براى 
ــانس آغاز و تا مقطع فوق ليسانس ادامه دارد تا در اين  دانشجويان از دوره ليس
ــب و كار كنيم و اين موضوع تنها براى  راستا بتوانيم دانشجويان را درگير كس

دانشجويان عالقه مند به كسب و كار محقق مى شود.
وى با اشاره به برنامه هاى پارك علم و فناورى تهران گفت: اولين برنامه، برنامه 
ــب و كارهاى دانشجويى كه الزاما  «جوانه» است كه بدين واسطه به ايجاد كس

دانش بنيان نباشند، كمك مى شود. 
ــانس در نظر گرفته  اين برنامه در قالب حمايت از پايان نامه و براى مقطع ليس

شده تا دانشجو ياد بگيرد چگونه يك كسب و كار را راه اندازى كند.
حمايت از 75 پايان نامه بازارگرا

ــكوفايى 1و2 » دومين و سومين برنامه  صديقى دامغانى ادامه داد: برنامه «ش
پارك است كه بيشتر بر روى دانشجويانى كه توانايى تبديل ايده به محصول را 
دارند، اجرا مى شود. اين برنامه امسال اجرايى شده و تا كنون از 75 پايان نامه 

كه بازارگرا بودند حمايت شده است.

وى ادامه داد: بنا داريم با برطرف شدن بودجه ها اين تعداد حمايت را به 200 
پايان نامه برسانيم.

ــگاه تهران با اشاره به مراحل بعدى برنامه اين  رييس پارك علم و فناورى دانش
پارك ادامه داد: مرحله «رشد يك و دو»، مرحله ايجاد شركت دانش بنيان است 
ــركت دانش بنيان بگذرند و به مرحله  تا دانشجويان از مراحل اوليه تشكيل ش

توليد محصول برسند.
افزايش آمار ماندگارى شركت هاى دانش بنيان

ــه سال ــركت ها در عرض س صديقى دامغانى افزود: اكنون آمار ماندگارى ش
 10 درصد است يعنى از 100 شركت در اين مدت 10 شركت باقى مى ماند و ما 

بنا داريم كه آمار ماندگارى شركت ها را به 50 درصد برسانيم.
ــعه هستيم گفت: منتظريم ببينيم  صديقى با بيان اينكه اكنون در مرحله توس

بودجه اى براى پارك تعريف مى شود يا خير. 
ــد يا متوقف  ــه هاى مان كن ــود، روند برنام ــن بودجه محقق نش اگر اين تامي

مى شود.
ــم توسعه  ــگاه تهران در خصوص برنامه شش رييس پارك علم و فناورى دانش
ــوى  ــم، عنوان كرد: از س ــوزه نمى بين ــى در اين ح ــق مثبت ــان اينكه اف با بي
سازمان مديريت برنامه ريزى بخشنامه اى ابالغ شده كه امسال سهم دولت در 
اعتبارات پژوهش به يك درصد توليد ناخالص داخلى برسد، اما تاكنون همان 
روش قبلى دنبال شده است. اين بدان معنا است كه اعتبارات پژوهشى محقق 

نمى شود. 
همچنين اگر اعتبارات پژوهشى در رديف هاى ديگر ديده شود، اعتبارات ديگر 

محقق نخواهد شد.
ــگاه اين اعتبارات را به پارك ها اختصاص  وى با بيان اينكه انتظار داريم دانش
دهد، گفت: در حال حاضر 12 سال است تجهيزات دانشگاهى دانشگاه تهران 

نوسازى نشده كه بايد در اين موضوع نيز تدابيرى انديشيده شود. 
ــود، مشكالت زيادى  اگر رديف هاى متفرق در برنامه بودجه در نظر گرفته ش

خواهيم داشت.
ــت و پيشنهادات  ــعه وزارت علوم در خصوص درخواس دبير برنامه ششم توس
ــراى صيانت از  ــوراى علم و فناورى مواردى ب ــن وزارتخانه گفت: ش خود به اي
ــورا نيز مطرح شده تا با استفاده  مصرف اعتبارات پژوهشى ارائه كردند و در ش
ــت مصرف شود تا به ارتقاء مصارف پژوهشى  از اعتبارات، منابع به صورت درس
برسيم. پارك علم و فناورى اين دانشگاه اولويت خود را بر روى كيفيت  كسب 

و كار قرار داده است.
اخراج 40 شركت دانش بنيان از پارك علم و فناورى دانشگاه تهران

رييس پارك علم و فناورى دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه در سال گذشته 40 
ــده اند، اظهار داشت: به دليل اينكه  شركت دانش بنيان از اين پارك اخراج ش
ــركت هاى مستقر در اين پارك، واحد  بعد از ارزيابى ها مشخص شد، برخى ش

فناورى نيستند اخراج شان كرديم.
ــركت هاى دانش بنيان اين پارك در هفته پژوهش  ــاره به حضور ش وى با اش
ــان در صنعت  ــوالت ش ــى كه محص ــركت دانش بنيان ــال گفت: 12 ش امس
ــركت خواهند  ــال ش ــرد در هفته پژوهش امس ــى گي ــتفاده قرار م مورد اس

داشت.
وى به ايجاد چهار پارك علم و فناورى در استانبول تركيه طى يك دهه گذشته 
اشاره كرد و گفت: به يكى از اين پارك ها براى دوره پنج ساله، حدود يك ميليارد 
دالر اعتبار اختصاص داده شده كه 700 ميليون دالر آن براى ايجاد زيرساخت 
و بيش از 240 ميليون دالر نيز براى اعتبارات پژوهشى و گرنت در نظر گرفته 

شده است.

اخراج 40 شركت دانش بنيان از پارك علم و فناورى دانشگاه تهران
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ناسا در تالش براى توسعه جديدترين تجهيزات و فناورى ها
 است تا در سال 2030 سفر خود به مريخ را محقق كند. 

ناسا تالش زيادى براى به حقيقت پيوستن وعده خود مبنى 
بر سفر به مريخ مى كند. به تازگى اين آژانس برنامه خود براى 
ــت. هر چند اين برنامه مملو  سفر به مريخ را اعالم كرده اس

ــبينى ها و اهداف  از خوش
بلند پروازانه است، اما چند 
فناورى مهم و شگفت انگيز 
نيز در بين آنها وجود دارد 
ــا اميدوار است در  كه ناس
ــه آنها  ــاى آينده ب دهه ه

دسترسى پيدا كند. 
1- راكت هاى غول پيكر

ــاتل فضايى  ــن ش جايگزي
در سال 2018 به احتمال 
زياد آماده ى پرتاب به فضا 

خواهد بود. 
ــن اتفاق رخ  ــه اي زمانى ك
ــا بيش از 70 تن  دهد، ناس
ــا خواهد  ــه را به فض آذوق
ــتاد. در آينده نيز اين  فرس
شاتل مى تواند 130 تن بار 

را به مريخ حمل كند.
ــاع 116 مترى  SLS ارتف
ــان پرتاب  ــته و در زم داش

بزرگ ترين ماشين ساخت بشر خواهد بود. 
ــت كه فضانوردان  اين شاتل قدرتمندتر از Saturn V اس
ــود بيان كرده  ــا در گزارش خ ــاه برده بود. ناس آپولو را به م
ــترين توان حمل  ــا با اختالف زياد بيش بود كه اين فضاپيم
ــده تا به امروز را خواهد  ــاخته ش بار در بين فضاپيماهاى س

داشت.
ــاى  فضاپيم ــار  كن در 
ــا  ــن فضاپيم Orion اي
ــل فضانوردان  توانايى حم
ــاير نقاط  ــخ و س ــه مري ب
دور دست را خواهد داشت.
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SLS قدرت خـود را از 
سـوختن هيـدروژن و 
اكسيژن مايع مى گيرد. 
ــه منظور حمل  اما SLS ب
ــارج از  ــوردان در خ فضان
ــده  مدار زمين طراحى ش
ــتفاده از سوخت  است. اس
ــش راندن  راكتى براى پي
ــفر  ــى س ــا در ط فضاپيم
ــخ، نياز به  ــه به مري 7 ماه
ــزرگ دارد كه  ــى ب مخزن
هزينه ى عظيمى را نيز در 

برخواهد داشت.

ــا رو به  ــت ناس ــر اين هزينه ى زياد، ممكن اس براى غلبه ب
استفاده از نيروى خورشيد بياورد تا با استفاده از اين انرژى 
لوازم مورد نياز را فراهم كرده و حتى فضانوردان را به مريخ 

اعزام كند.
ــيدى نام دارد،  ــش رانش الكتريكى خورش اين روش كه پي
ــت فضاپيما، آن را به جلو  با استفاده از شليك يون ها از پش
ــت كه  ــبيه به عملكرد موتورى اس خواهد راند. اين روش ش
ــتاد. الكترون ها گاز  فضاپيماى Dawn ر به Ceres فرس
زنون را به پالسما تبديل كرده و ميدانى الكتريكى به ذرات 
شتاب مى دهد تا از بخش پشتى موتور با سرعت بسيار زياد 
به بيرون پرتاب شوند. نيروى خورشيدى الكترون هاى مورد 

نياز را تامين خواهد كرد.
ــرانه اى عظيم،  ــيدى، پيش ــش الكتريكى خورش پيش ران
همانند سوخت راكتى ايجاد نمى كند؛ اما با گذشت زمان بر 
سرعت فضاپيما مى افزايد تا آن كه در نهايت به سرعت 320 
ــد. پيش رانش يونى بسيار كم  هزار كيلومتر در ساعت برس
ــت و تا 10 برابر بهتر از سوخت راكتى عمل  مصرف نيز هس

مى كند.
ــته؛ اما بايد ناسا  اين فناورى در حال حاضر به واقعيت پيوس
ابعاد عملكرد آن را در ابعاد بزرگ تر آزمايش كند. براى حمل 
بارى سنگين تر، موتورهاى يونى موجود بايد حداقل بيش 
از 10 برابر مقدار كنونى، قدرتمندتر شوند. ناسا در نظر دارد 
تا در طى ماموريت Asteroid Redirect خود نسخه اى 
ــت  از اين موتور را كه 5 برابر قوى تر ازموتورهاى كنونى اس

مورد آزمايش قرار دهد.
3- محل هاى قابل سكونت در اعماق فضا

ــادى را در فضا دوام  ــوردان مدت زي ــى خواهيم فضان اگر م
ــى همانند  ــول كوچك ــم آن ها در كپس ــد نمى تواني بياورن
ــاز دارد تا  ــا ني ــال نگه داريم. ناس ــه س Orion به مدت س
ــوردان فراهم  ــترى را براى فضان ــكونت بيش محل قابل س

كند. 
ــتر در فضاپيما  ــا نياز به ايجاد فضاى بيش براى اين كار ناس
ــكونتى اين  ــكونت در مريخ دارد. محل س و محلى قابل س
چنينى نياز به داشتن ملزومات زندگى، سيستم پيشگيرى 
از حريق و پيشگيرى از تابش هاى مضر دارد. به عالوه بايد به 
فضانوردان فضاى الزم براى تمرين و انجام كار نيز داده شود.

ــكل  ــيارى براى رفع اين مش ــا طرح هاى مفهومى بس ناس
ــال هاى آينده اين طرح ها را اجرا  دارد و اميدوار است در س

كند.
4- لباس هاى مناسب زندگى در فضا

ــال را در اين سياره  ــت بيش از يك س فضانوردان ممكن اس
سپرى كنند. در اين مدت فضانوردان به حركت در سطح اين 

سياره و جمع آورى اطالعات مشغول خواهند بود.
ــن فضانوردان در  ــر مراقبت از اي ــاى جديد عالوه ب لباس ه
ــو كم ضخامت  ــرد و ج مقابل امواج مخرب مريخ، هواى س
ــه كار خود نيز  ــا فضانوردان ب ــازه را مى دهند ت آن، اين اج

به راحتى بپردازند. لباس 
ــوردى امروزى  هاى فضان
ــتند كه  ــد بالون هس مانن
حركت بدن و به خصوص 
ــدت دشوار  دست را به ش
ــا محققان  ــد. ام مى كنن
ــى  ــال طراحى لباس در ح
ــتند كه حركت  خاص هس
ــاى بدن در آنها  دادن اعض
ــان تر خواهد  ــيار آس بس

بود.
ــن  ــر دارد اي ــا در نظ ناس
ــراى اولين  ــا را ب لباس ه
ــت فضايى  ــار در ماموري ب
 Asteroid Redirect
ــتفاده قرار  ــورد اس خود م

دهد.
پرتوافكـن هـاى   -5

عظيم ليزرى
ــن فاصله ،  در نزديك تري

ــر فاصله دارد.  ــش از 53 ميليون كيلومت ــن بي مريخ از زمي
ــكل دار بوده و نياز به  ــيار مش ارتباط اينترنت در مريخ بس
بهبودهاى بسيارى دارد. گزارش جديد ناسا نشان مى دهد 
ــرعتى بالغ بر  ــس مى توانند با س كه فضاپيماهاى اين آژان
ــته باشند. براى  2 ميليون بيت در هر ثانيه تبادل داده داش

ــتگاه فضايى  مقايسه، ايس
ــرخ تبادل  ــن المللى ن بي
داده  ى 300 ميليون بيت 
در هر ثانيه دارد. ناسا براى 
حركت و زندگى در مريخ 
ــرعت ارتباطى بسيار  به س
ــا بايد اين  بااليى دارد. ناس
ــرعت را به يك ميليارد  س
ــه يا همان  بيت در هر ثاني
ــت در هر ثانيه  يك گيگابي
ــل آن  ــه راه ح ــاند ك برس

استفاده از ليزر است.
ــتى كه ناسا در  در طى تس
سال 2013 ميالدى انجام 
داده، اين آژانس با استفاده 
ــرعت تبادل  ــزر به س از لي
داده ى 622 ميليون بيت 
ــيده  ــر ثانيه نيز رس در ه

است.
ــعه ى اين فناورى ها  توس
آسان نبوده و ممكن است 

حتى دهه ها به طول بيانجامد و بسيارى نيز معتقد هستند 
ــرفت ها دست پيدا  ــت ناسا نتواند به اين پيش كه ممكن اس
ــفر به مريخ پيش پاى  كند. چالش هاى زيادى در مسير س
ناسا خواهد بود، اما اين آژانس با وجود تمامى مشكالت، به 

آينده و دستيابى به هدف خود اميدوار است.
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فناورى هاى شگفت انگيز فضايى در برنامه ناسا
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اخبار كوتاهخبر

ــش تلفات تصادفات  ــتان نطنز از افزاي فرمانده نيروى انتظامى شهرس
ــال جارى خبر داد و گفت:  ــتان در 8 ماهه نخست س جاده اى شهرس
ــال با افزايش تلفات تصادفات جاده اى نسبت به مدت  ــفانه امس متاس
ــرهنگ بنى آدمى با بيان اينكه در  ــال قبل روبه رو بوديم.س مشابه س
ــدى تلفات روبه رو  ــهرى با كاهش 77 درص بخش تصادفات داخل ش
ــل افزايش آمار  ــده عمده دلي ــار كرد: با تحقيقات انجام ش بوديم، اظه
ــدگان جاده اى رعايت نكردن اصول ايمنى و سرعت مطمئنه  كشته ش
از سوى رانندگان بوده است. وى همچنين از آمار 9/5 درصدى كاهش 
سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: اين آمار شامل 
كاهش 14/5 درصدى سرقت از اماكن،  44/5درصدى لوازم خودرو و 

42/5 درصدى در ساير بخش ها بوده است.
ــه داد: در  ــز ادام ــتان نطن ــى شهرس ــروى انتظام ــده ني فرمان
ــف  ــد افزايش كش ــا 52/5 درص ــال ب ــرقت ها امس ــف س بخش كش
ــام، 100 درصد  ــد در بخش احش ــه  166/5 درص ــه رو بوده ايم  ك روب
ــدر بوده ــش مواد مخ ــد در بخ ــودرو و 12 درص ــالك خ در بخش پ

ــارد ريال  ــش ميلي ــف بيش از ش ــى از كش ــرهنگ بنى آدم  است.س
ــال جارى خبر داد و گفت:  ــت س ــت ماهه نخس كاالى قاچاق در هش
نيروى انتظامى شهرستان از ابتداى سال تا پايان آبان ماه موفق به كشف 
ــش ميليارد ريال شده است.وى تصريح  انواع كاالى قاچاق به ارزش ش
ــامل دوربين هاى مدار بسته و لوازم  كرد: عمده اين كاالهاى قاچاق ش

آرايشى بوده است .

افزايش تلفات جاده اى در نطنز

 دادستانى شهرستان نجف آباد در اقدامى ناگهانى، 
پرونده ى تخريب بناهاى تاريخى اين شهرستان را 

مختومه اعالم كرد.
ــته با فعاليت گسترده تر  ــال گذش در طول چند س
ــهرهاى  ــطح ش انجمن هاى ميراث فرهنگى در س
ــاى تاريخى و در  ــه بناه ــزرگ توجه ب كوچك و ب
ــطح  صورت امكان جلوگيرى از تخريب آنها در س

شهرها گسترش پيدا كرد.
ــال قبل،  ــايد تا همين چند س تخريب هايى كه ش
ــط مالكان بناهاى  بدون هيچ مانع و مشكلى توس
تاريخى در سراسر كشور انجام مى شد، اما مى توان 
ــتر  ــه از اوايل دولت دهم توجه بيش تخمين زد ك
ــش و واكنش هاى زيادى را  به بناهاى تاريخى كن
ــت، به گونه اى كه دستگاه هاى  به دنبال داشته اس
ــز با خود درگير  قضائى و ديوان عدالت ادارى را ني
ــفانه هنوز  ــد متاس ــت.اما به نظر مى رس كرده اس
ــور با اين مشكل مواجه  برخى شهرستان هاى كش
هستند. نمونه ى آن شهرستان نجف آباد در استان 
ــته ــال گذش ــه در طول چند س ــت ك اصفهان اس

 باقى مانده هاى تاريخ اين شهر هر روز به بهانه هايى 
ــتداران  ــى دوس ــد و تنها دلخوش ــب مى ش تخري
ــكيل  ــتان، تش ــن شهرس ــى اي ــراث فرهنگ مي
ــن  اي ــه  ب ــيدگى  رس و  ــى  قضائ ــده اى  پرون
ــز بدون  ــن پرونده ها ني ــه اي ــود، ك ــا ب تخريب ه
ــه  مختوم ــاص  خ ــه اى  نتيج ــه  ب ــيدن  رس
شده اند.حسين نجفى پور، مدير انجمن دوست داران 
ميراث فرهنگى و گردشگرى شهرستان نجف آباد در 
اين زمينه توضيح داد: متاسفانه دادسراى نجف آباد 

قبل از به نتيجه رسيدن پرونده هاى تخريب بناهاى 
ــا را مختومه  ــتان، همه ى آنه تاريخى اين شهرس
اعالم كرده است.وى اين پرونده ها را شامل تخريب 
ــم تاريخى  ــو»، تعرض به حري «پنگ خانه ى باغ ن
ــراى حاج حيدر»، ساخت وساز در حريم  «كاروانس
«كبوتر خانه ى صفا» و تخريب كامل بناى ايلخانى 

امامزاده «ساره مريم» دانست.
ــى  ــم تاريخ ــال 1386 «حري ــاه س ــهريور م ش
كاروانسراى حاج حيدر از آثار تاريخى دوره قاجاريه 
ــتر نجف آباد مورد تعرض  از سوى شركت مهرگس
ــتعالم از اداره ــه بدون اس قرار گرفت.» اقدامى ك

ميراث فرهنگى شهرستان انجام شده بود و تالش 
مى كرد تا حريم درجه يك كاروانسراى حاج حيدر 
مربوط به دوره ى قاجار و ديد و منظر حريم درجه 
ــده از دوره  ــى» باقى مان ــار خانه ى «اخالق دو عص

صفوى و مسجد بازار را مخدوش كند.»
 كاروانسراى حاج حيدر جانى باقى مانده از دوره ى 
ــت آثار ملى  ــفند 1383 در فهرس قاجار در 24 اس
ــال 92 در كشاكش  ايران به ثبت رسيد.اواسط س
ــمت جنوبى شهرستان  ايجاد بلوارى جديد در قس
ــهردارى اين شهرستان با تخريب تنها  نجف آباد ش
ــور  «پنگ خانه» ى باقى مانده از دوره قاجار در كش
ــد در يك مترى  ــه» اى جدي ــاخت «پنگ خان و س
ــب اين بناى تاريخى باز  بناى قبلى پرونده ى تخري

شد.
ــته نيز هيات امناى  ــهريور ماه سال گذش اواخر ش
بناى ايلخانى امامزاده «ساره مريم» در شهرستان 
نجف آباد اصفهان شب هنگام به  شكل كامل تخريب 

ــم هجرى،  ــى مانده ازقرن شش ــد. اين بناى باق ش
ــى به ثبت  ــت آثار مل ــاه 1384 در فهرس 30 تيرم
ــال نيز پرونده اى از  ــيده بود.فروردين ماه امس رس
ــايه ى «برج هاى دوقلو صفا» در  حفارى هاى همس
دادگاه شهرستان نجف آباد باز شد، چون مالك اين 
بنا در كنار اين برج هاى باقى مانده از دوره ى صفوى 
ــر كرده بود تا به گنج  اقدام به حفارى به عمق 6 مت
برسد! برج هاى كبوترخانه دوقلو صفا يا آق غالمعلى 
اصفهان در 25 اسفند 1379 در فهرست ثبت آثار 

ملى كشور قرار گرفت.
ــتان   از مدتى پيش با حكم رييس جمهور، شهرس
ــه حكم  ــهرى بود ك ــد ش ــى از چن ــاد يك نجف آب
ــا اين اقدام فرماندارى  «فرماندارى ويژه» گرفت. ب
اين شهرستان يكى از مراكز دولتى وابسته به وزارت 
ــله مراتب ادارى  ــور ايران است كه از نظر سلس كش
ــتاندارى قرار ــدارى و پايين تر از اس باالتر از فرمان

ــده  از اختيارات  ــمتى عم ــش، قس ــن بخ  دارد. اي
استاندارى را دارد و تشكيالتى است كه از فرماندارى 
گسترده تر، توانمندتر و بزرگ تر، اما از استاندارى 
ــت و پنج شاخص دارد و  كوچك تر و محدودتر اس
فرماندارى نجف آباد نيز در دولت گذشته به عنوان 

فرماندارى ويژه انتخاب شد.
پس جاى سوال است كه در چنين شرايطى به جاى 
بهتر شدن وضعيت آثار تاريخى در اين شهرستان، 
ــرى آنها مى توانند  پرونده هايى كه نتيجه ى پيگي
ــراى جلوگيرى از ــى ب ــده اى نزديك عامل در آين
ــه ــد، مختوم ــرى باش ــب ديگ ــر تخـــــري ه

 اعالم مى شود!

مفاد آرا
8/606 آگهى آرا  صادره موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد وامالك شهر ستان نائين باســتناد اسناد رسمى مالكيت 
مشاعى و اسناد عادى تسليمى تصرفات مفروزى و مالكانه متقاضيان 
زير را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 13 آئين نامه اجرائى 
آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد 
تا در صورتى كه اشــخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايستى  پس از انتشار اولين نوبت آگهى تا دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض 
به واحد ثبتى ظرف مدت يــك ماه مبادرت به تقديم دادخواســت به 
مرجع ذيصالح قضائى نمايد و گواهى تقديم دادخواست را از مراجع 
قضائى اخذ و به اداره ثبت محــل تحويل دهد دراين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت 
به دادگاه را به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد .
1-راى شــماره139460302031000596-94/8/12 آقاى مسعود 
على بنويدى فرزند ماشــاءاله ششــدانگ يك باب خانه به پالك ثبتى 
14054  اصلى واقع دربنويد علياء  بخش2  ثبت نايين به مساحت 135 

متر مربع خريدارى عادى از وراث على بنويدى
2-راى شــماره 139460302031000597-94/8/12 خانم فاطمه 
جاللى خرمدشتى فرزند اســماعيل ششدانگ يك باب خانه مفروزى 
احداثى در پالك ثبتى قسمتى از 497 اصلى واقع درروستاى موسى 
آباد  بخش 19 اصفهان الحاقى به ثبت نايين به مساحت431/70 متر 
مربع خريدارى عادى از عيســى باقرى وقربانعلى حيدرى وحسين 

نجيمى 
3-راى شــماره 139460302031000610-94/8/20 خانــم رباب 
پوربافرانى فرزند على يك سهم و هفت دهم از يك سهم  از هفتاد ودو 
سهم ششدانگ به استثناء ثمنيه اعيانى  قطعه زمينى كه درآن احداث 
بنا شــده از پالك ثبتى باقيمانده 13 فرعى از 25 اصلى واقع در نائين 
بخش 2 ثبت نايين به مساحت ششدانگ 164/15 متر مربع خريدارى 

رسمى از خانم انيس دهقانى
4-راى شماره 139460302031000611-94/8/20 خانم مينا حسين 
زاده مزرعه شاهى فرزند حسينعلى ششدانگ  قطعه زمين مفروزى 
كه درآن احداث بناشده  از پالك ثبتى قسمتى از 5282 اصلى واقع در 
روستاى مزرعه امام بخش 2 ثبت نايين به مساحت 244/65 متر مربع 

خريدارى عادى از وراث رقيه شهرتى مالك رسمى
 94 /8 /20 شــماره139460302031000612-  5-راى 
آقاى شكراله ارجكى فرزند اسداله سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمين مفروزى كه درآن احداث بناشده ازپالك ثبتى قسمتى از 20127 
اصلى واقع درنايين بخش 2 حوزه ثبت نايين بمســاحت ششــدانگ 

551/30 مترمربع نسبت به سهم االرث مشاعى از اسداله ارجكى
6-راى شــماره139460302031000613- 94/8/20 خانم سلطان 
ارجكى فرزند بنده على  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمين 
مفروزى كه درآن احداث بناشده ازپالك ثبتى قسمتى از 20127 اصلى 

واقع درنايين بخش 2 حوزه ثبت نايين بمســاحت ششدانگ 551/30 
مترمربع خريدارى عادى مع الواسطه از اسداله ارجكى

7-راى شــماره139460302031000614-94/8/20 آقاى مسعود 
عبائى فرزند حميد ششدانگ اطاق به پالك ثبتى 2604 اصلى واقع در 
محمديه بخش 2 حوزه ثبت نايين بمســاحت 30 مترمربع خريدارى 

عادى از وراث فاطمه ابراهيم دخت
8-راى شــماره139460302031000615-94/8/20 آقــاى محمد 
على پوربافرانى فرزند حســينعلى ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يك باب خانــه مفــروزى احداثى درپــالك ثبتى قســمتى از 6338 
اصلى واقع دربافران بخش 2 حوزه ثبت نايين بمســاحت ششدانگ 
124/80 مترمربع خريدارى عادى مع الواسطه از محمد رضا وهاجر 

پوربافرانى
9-راى شــماره139460302031000616-94/8/20 خانــم فاطمه 
خجســته مقدم فرزند محمد رضا ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يك باب خانــه مفــروزى احداثى درپــالك ثبتى قســمتى از 6338 
اصلى واقع دربافران بخش 2 حوزه ثبت نايين بمســاحت ششدانگ 
124/80 مترمربع خريدارى عادى مع الواسطه از محمد رضا وهاجر 

پوربافرانى
10-راى شــماره139460302031000617-94/8/20 خانــم 
زهرامحمدى محمدى فرزند حسين ششدانگ يك باب خانه مفروزى 
احداثى در پــالك ثبتــى باقيمــاده 2 فرعــى از 19725 اصلى واقع 
درمحمديه بخــش 2 حوزه ثبت ناييــن بمســاحت 43/75 مترمربع 
خريدارى عادى از محمود شــهريارى زاده ومع الواســطه از فاطمه 

ورضا وخليل ووراث بتول همگى كوشك 
11-راى شماره139460302031000618-94/8/20 آقاى محمود 
كربالئى محمدى فرزند على اكبر ششــدانگ يك باب خانه مفروزى 
احداثى در قسمتى از پالك ثبتى 3228 اصلى واقع در محمديه بخش 
2 حوزه ثبت نايين به مســاحت 385/45 مترمربع خريدارى رسمى 

مشاعى از حبيب پوررضايى 
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/1

تاريخ انتشارنوبت دوم: 94/9/16
 م الف 246   اباذرمهيمن رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نائين

اخطار اجرايى
9/280 شماره: 94-240 به موجب راى شماره 340 تاريخ 94/6/14 
شــعبه 42 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كــه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه شــهربانو تجرى مجهول المــكان محكوم 
اســت به پرداخت 10/000/000 ريــال بابت اصل خواســته و مبلغ 
235000 ريال هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواســت (94/4/7) لغايت زمان وصول در حــق خواهان به نام 
مريم شفيق اردســتانى فرزند عبدالعلى شغل نقشــه كش به نشانى 
اصفهان، ســپاهان شــهر بلوك 351 پ 10 به انضمام نيم عشر حق 
االجراء. مــاده 34 قانون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگــذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكــوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر 
باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامــع دارايى خود را به قســمت

 اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف 24723 
شعبه 42 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
اخطار اجرايى

9/281 شماره: 94-279 به موجب راى شماره 852 تاريخ 94/5/28 
شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه بهروز بصيرائى فرزند على رحم مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت ســه ميليون و دويست و هشتاد هزار ريال 
بابت يك فقره چك به شماره 824530 به عهده بانك سپه و پرداخت 
مبلغ يكصد و هشــتاد هزار ريال بابت خســارات دادرسى و هزينه 
نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 
هاى سررســيد 86/12/27 در حق محكوم له فرهــاد ضيايى فرزند 
محمد اسماعيل شغل آزاد به نشانى خ مير، مجتمع تجارى پگاه، واحد 
9828، طبقه اول انفورماتيك سيســتم و نيم عشــر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكــوم به بدهد يــا مالى معرفى 
كند كــه اجراى حكــم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و

 در صورتــى كه خــود را قــادر به اجــراى مفــاد اجرائيــه نداند، 
بايــد ظــرف مهلت مزبــور صــورت جامــع دارايــى خــود را به 
قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى نــدارد، صريحا اعــالم نمايد.

م الف 24725 شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
9/282 شــماره: 93-1124 بــه موجــب راى شــماره 1495 تاريخ 
93/9/3 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه على شــمس مجهول المكان محكوم است به 
حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و نسبت به انتقال سند رسمى 
خودرو پرايد هاچ بك مدل 76 به شــماره انتظامــى 567 ج 71 ايران 
53 و پرداخت مبلغ 160/000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم 
له مهدى صفرى فرزند مجيد شــغل آزاد به نشــانى اصفهان، خانه 
اصفهان، خ رزمندگان، ك شــاهدبن پيمان ســمت چــپ منزل دوم 
درب ســفيد و نيم عشــر حق االجرا طبق مقوم دادخواســت به مبلغ 
20/000/000 ريال. ماده 34 قانون اجــراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجــرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجــراى حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر بــه اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف 24726 شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
9/284 شماره: 94-724 به موجب راى شماره 1037 تاريخ 94/6/31 
شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه مجيد عبوديت فرزند غالمحسين مجهول المكان 
محكوم اســت به تخليه مورد اجاره و پرداخت اجور معوقه از تاريخ 
93/10/6 لغايــت زمان تخليــه از قرار ماهيانــه 2/000/000 ريال و 
هزينه نشــر آگهى و همچنين پرداخت مبلغ 150/000 ريال به عنوان 
هزينه دادرســى كه در حق محكوم له على نصرالهى سبدانى فرزند 
حســن به نشــانى اصفهان، خ بهارســتان غربى، مارچين شــهرك 

صنعتى مارچين چهارراه اول كارگاه نصرالهى صادر با احتســاب 
نيم عشــر اجراى احكام. ماده 34 قانــون اجراى احــكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع بــه اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف 24706 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/285 شــماره: 93-1748 بــه موجــب راى شــماره 2157 تاريخ 
45 شــوراى حــل اختــالف شهرســتان  93 شــعبه  /12 /28
اصفهــان كــه قطعيت يافتــه اســت محكوم عليــه ســجاد يعقوبى 
مجهول المكان محكوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 4/000/000 ريال 
بابــت اصــل خواســته و 165/000 ريال بابــت هزينه دادرســى

 و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چــك 91/6/30 لغايت 
زمان اجــراى حكــم و حق الوكالــه وكيل طبــق تعرفــه قانونى در 
حق محكوم لــه على مظاهــرى با وكالــت خانم عاطفــه باقريان به 
نشــانى اصفهان، خيابان شــيخ صدوق شــمالى جنــب كالرى مبل 
پارســا ســاختمان 384 طبقه دوم دفتر آقاى مجتبــى داورى و نيم 
عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كــه اجرائيه به 
محكوم عليــه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظــرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجــرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجــراى حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر بــه اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف 24663 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/286 شــماره: 94-520 بــه موجــب راى شــماره 963 تاريــخ 
94/6/3 شــعبه 45 شــوراى حل اختــالف شهرســتان اصفهان كه 
قطعيت يافته اســت محكوم عليــه ايدين ميــرزازاده مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخــت مبلــغ 47/360/000 ريــال بابت اصل
 خواســته و 245/000 ريــال بابت هزينه دادرســى و هزينه نشــر 
آگهــى بــه مبلــغ 560/000 ريــال و خســارت تاخيــر تاديــه از
 تاريــخ تقديم دادخواســت 94/4/4 لغايــت زمان  اجــراى حكم در 
حق محكوم لــه فرهاد ضيايــى به نشــانى اصفهــان، خيابان مير 
مجتمع تجارى پــگاه طبقــه اول واحــد 9828 و نيم عشــر دولتى. 
مــاده 34 قانون اجــراى احكام: همين كــه اجرائيه بــه محكوم عليه 
ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنرا به 
موقع به اجــرا بگذارد يــا ترتيبى بــراى پرداخت محكــوم به بدهد 
يا مالى معرفــى كند كه اجــراى حكم و اســتيفاء محكوم بــه از آن 
ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
ندانــد، بايد ظرف مهلــت مزبور صــورت جامع دارايى خــود را به 
قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى نــدارد، صريحا اعــالم نمايد.
م الف 24662 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

رييس شبكه بهداشت شهرضا:
ابطال پروانه نانوايى هايى كه 

سالمت مردم را به خطر مى اندازند
رييس شبكه بهداشت شهرضا گفت: با نانوايى هايى كه سالمت مردم را 

به خطر مى اندازند بايد به شدت برخورد كرد و پروانه آنها را باطل كرد.
 حجت اهللا تنهايى در جلسه كارگروه سالمت شهرستان شهرضا با بيان 
اينكه اقدامات خوبى در راستاى بهبود سالمت مردم در شهرستان اتفاق 
انجام شده، اظهار كرد: در برخورد با اماكن تهيه و توزيع غذا و نانوايى ها 

نياز به حكم شهرستانى داريم.
ــر مى اندازند بايد  ــالمت مردم را به خط وى افزود: با نانوايى هايى كه س
ــدت برخورد كرد و پروانه آنها را باطل كرد.رييس شبكه بهداشت  به ش
و درمان شهرضا با بيان اينكه در مرحله نخست اگر واحدى تخلف كند 
با آموزش و تذكر با او برخورد مى شود، گفت: در مشاغل خانگى به ويژه 
ــتيم و براى ورود به منازل نياز به حكم  ــكل روبه رو هس پخت نان با مش

قضايى داريم.
ــتى  ــب بهداش ــاره به اينكه مردم نبايد نان هاى بدون برچس وى با اش
ــل از اخذ  ــاى غذايى قب ــرد: نبايد واحده ــد، بيان ك را خريدارى كنن
ــد افراد  ــروع به فعاليت كنند و باي ــتان ش ــتى در شهرس مجوز بهداش
آموزش هاى بهداشتى را كسب كنند.تنهايى افزود: رستوران هاى شهرضا 
درصد بهبود سالمت آنها نسبت به شهرهاى ديگر كشور بسيار باال است.

ــهرضا به عنوان يكى از چهار شهر  وى تصريح كرد: در آينده نزديك ش
ــيار بزرگ به نام  ــت و درمان، وارد يك طرح بس منتخب وزارت بهداش
IRAPEN مى شود.رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا گفت: اين 
طرح مخفف بسته خدمات ضرورى پيشگيرى از بيمارى هاى غيرواگير 

است و از آذرماه در شهرضا آغاز مى شود.
تنهايى با اشاره به اينكه در اين راستا آموزشگاه بهورزى در حال تجهيز 
ــهرضا، بافت، نقده و مراغه با همديگر متعهد شدند  است، بيان كرد: ش
چهار عامل بيمارى شامل مصرف الكل، دخانيات، رژيم غذايى نامناسب 
و بى تحركى را كاهش دهند تا سرطان، ديابت، بيمارى هاى تنفسى مزمن 
و بيمارى هاى قلبى، عروقى كاهش يابد و اين امر با همكارى و مشاركت 

مردم و ادارات شهرستان انجام مى شود.
ــال شده است،  ــاره به اينكه در حال حاضر مرگ ها زير 70 س وى با اش
افزود: متأسفانه در بعضى از بيمارى ها مردم متوجه عالئم آن نيستند و 
زمانى كه بيمارى پيشرفت كرده متوجه مى شوند و اين امر سبب مرگ 

زودرس مى شود.
ــاره به اينكه رژيم غذايى  ــت و درمان شهرضا با اش رييس شبكه بهداش
ــارخون باال، تحرك ناكافى و دخانيات از عوامل خطر در  نامطلوب، فش
ــيوع بيمارى هاى قلبى، عروقى و غيرواگير  ايران هستند، اظهار كرد: ش
ــت و 44 درصد از مرگ ها قبل از ــنين 30 تا 70 سال اس بيشتر بين س
ــالگى مربوط به بيمارى هاى غيرواگير است.تنهايى تصريح كرد:  70 س
مصرف دخانيات، رژيم غذايى نامناسب، نداشتن فعاليت بدنى و مصرف 

الكل مربوط به عوامل خطر رفتارى است.

پرونده هـايى 
كه ناكام شدند 

آغاز طرح استاندارد سازى مراكز اقامتى و 
پذيرايى در كاشان

ــتى و  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــگرى اداره مي ــوول حوزه گردش مس
گردشگرى شهرستان كاشان، از آغاز طرح استاندارد سازى مراكز اقامتى 

و پذيرايى در اين شهرستان خبر داد.
ــز اقامتى و  ــالغ به تمامى مراك ــور افزود: پس از اب حجت اهللا ناصحى پ
پذيرايى شهرستان با موضوع لزوم استانداردسازى مراكز، مديران مربوطه 
اقدام به ثبت نام در سامانه طرح تطبيق استاندارد موسسات گردشگرى 
ــق آمادگى خود را  ــركت عامل تطبي كرده و با عقد قرارداد ارزيابى با ش

جهت طى اين فرآيند اعالم كردند.
وى، با تاكيد بر اينكه در مرحله نخست تمامى هتل ها و مهمانپذيرها و 
واحدهاى بين راهى شهرستان توسط كارشناسان شركت مورد بازديد 
ــق برخى از اين مراكز  ــت: گزارش عدم تطبي قرار گرفته اند، اظهار داش

جهت رفع نواقص به واحدهاى مربوطه ارسال شده است.
ــتى و  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــگرى اداره مي ــوول حوزه گردش مس
ــان گفت: مديران اين مراكز با رفع نواقص  ــتان كاش گردشگرى شهرس
اعالمى در گزارش كارشناسان ارزياب و انجام بازديدهاى بعدى توسط 
ــتاندارد  كميته ارزيابى و تاييد اين موضوع موفق به اخذ گواهينامه اس

خواهند شد.
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ــان مى دهد كه  ــى كامپيناس نش ــگاه ايالت مطالعات محققان دانش
تركيبات موجود در چاى سبز و كاكائو، عوارض ناشى از ديابت بر روى 

كليه و شبكيه را كاهش مى دهد.
ــلول هاى  ــو، از نابودى س ــبز و كاكائ ــود در چاى س تركيبات موج
ــلول ها مانع  ــايت (podocyte) جلوگيرى مى كند. اين س پادوس
ــن (يك نوع  ــوند. انتقال آلبومي ــه ادرار مى ش ــال پروتئين ب از انتق
پروتئين) به ادرار، يكى از مهم ترين اختالالت كليوى ناشى از ديابت

 است.
ــه كاكائو و  ــت ك ــاينس، در ادامه اين مطالعه آمده اس به گزارش س
ــه در كاهش  ــتند ك ــاده اى به نام پلى فنل هس ــبز حاوى م چاى س
ــى كاكائو حاوى ماده ديگرى به نام  عوارض ديابت نقش دارد، از طرف
تئوبرومين است كه سيستم عصبى را تحريك مى كند و تاثير مثبتى 
ــى از ديابت را كاهش ــبكيه ناش بر بيماران ديابتى دارد و عوارض ش

 مى دهد.
ــد التهابى و  ــواص ض ــى دهد كه خ ــان م ــزارش در ادامه نش اين گ
ــر كاهش  ــى عالوه ب ــن دو خوراك ــود در اي ــيدانى موج ــى اكس آنت
ــم زخم،  ــى، ترمي ــاى قلب ــرل بيمارى ه ــت در كنت ــوارض دياب ع
ــر  ــز موث ــى ني ــالمت روان ــش س ــم و افزاي ــد هض ــود فرآين بهب

هستند.
به گزارش پنجمين سمپوزيم بين المللى در زمينه چاى و سالمت در 

واشنگتن، برخى از مزاياى چاى سبز عبارتند از :
• پلـى فنول موجـود در برگ چاى سـبز باعـث كاهش وزن 

مى شود
تحقيقات نشان داده است كه چربى دور شكم مصرف كنندگان دايمى 
ــبز داراى تركيباتى است كه  چاى سبز كامال متناسب است. چاى س

موجب اكسيداسيون چربى مى شود.
• تركيبات موجود در چاى سـبز از بروز سـرطان جلوگيرى 

مى كند
ــت؛ پلى فنل از پيشرفت سرطان  برگ چاى سبز حاوى پلى فنل اس
ــرطان پروستات جلوگيرى  جلوگيرى مى كند. چاى سبز از بروز س

مى كند.
• چاى سبز سبب سالمت قلب و كاهش فشار خون مى شود

معموال چربى وعده هاى غذايى باعث افزايش غلظت خون مى شود. 
چاى سبب اتساع رگ هاى خونى مى شود و به اين ترتيب فشار خون 

كاهش مى يابد.
• چاى سبز باعث افزايش تراكم استخوان مى شود

پوكى استخوان، عمده ترين نگرانى سازمان جهانى بهداشت است. پلى 
فنل موجود در چاى سبز، باعث استحكام استخوان مى شود و از بروز 
ــتخوان جلوگيرى مى كند. عالوه بر اين، چاى سبب تقويت  پوكى اس
ــود. در ادامه بررسى ها آمده  عملكرد عضالت و كاهش التهاب مى ش
است كه چاى سبز يكى از مهم ترين عوامل ترميم و بازسازى استخوان

 است.

ــى مجوز توليد  ــت:11 هزار واحد غذاي ــازمان غذا و دارو گف رييس س
صنعتى دارند و توليد كننده هاى غير صنعتى يا سنتى كه هزاران واحد 
صنفى را تشكيل مى دهند، واحدهاى صنعتى محسوب نشده و زير نظر 

اصناف ديگر فعاليت مى كنند.
ــت: در چند  ــت گف ــر بهداش ــاون وزي ــد، مع ــول دينارون ــر رس دكت
ــورد  ــده اند، برخ ــر ش ــى قوى ت ــتگاه هاى نظارت ــر دس ــاله اخي س
ــت  ــرد و وضعي ــورت مى گي ــت ص ــا جدي ــات ب ــا تخلف ــا ب آنه
ــده ــر ش ــيار بهت ــور بس ــالمت مح ــوالت س ــر محص ــارت ب نظ

 است.
ــيتى كه  وى افزود: با توجه به نظارت هايى كه صورت مى گيرد، حساس
مردم دارند و در نتيجه كمك دولت، در جهت ارتقاء كيفيت و سالمت 
فرآورده هاى غذايى در كشور پيش مى رويم. همچنين به مردم توصيه 
ــفره غذايى خود داشته  ــتوريزه را در س مى كنيم كه حتما لبنيات پاس
ــير و لبنيات كم چرب را در سفره غذايى  باشند و تاكيد مى كنيم كه ش

خود داشته باشند.
ــا  ــور م ــده در كش ــد كنن ــوع تولي ــه دو ن ــان اينك ــا بي ــد ب دينارون
ــنتى، افزود:11  ــى و س ــد كننده هاى صنعت ــد؛ تولي فعاليت مى كنن
ــد كننده هاى  ــى دارند و تولي ــوز توليد صنعت ــد غذايى مج هزار واح
ــكيل مى دهند،  ــزاران واحد صنفى را تش ــنتى كه ه غير صنعتى يا س
ــاف ديگر فعاليت  ــده و زير نظر اصن ــوب نش واحدهاى صنعتى محس

مى كنند.
رييس سازمان غذا و دارو گفت: مردم كاالهايى كه مجوز از سازمان غذا 
و دارو و وزارت بهداشت دارند را با اطمينان مصرف كنند؛ چراكه سالمت 
ــازمان غذا و دارو است. اگر واحدهايى  مردم همواره در اولويت هاى س
كه مجوز داشته باشند كوچك ترين تخلفى را داشته باشند با جديت 

با آنها برخورد مى شود.
بنا بر اعالم روابط عمومى سازمان غذا و دارو، ديناروند در پايان گفت: 
ــبختانه در اين عرصه  صنعت غذايى ما در كشور پيشرو است و خوش

صادرات بسيار خوبى نيز داريم.

ديابتى ها كاكائو و چاى سبز بخورند رييس سازمان غذا و دارو اعالم كرد:

برخورد جدى با تخلفات غذايى

ــواد غذايى، از  ــالمت م ــگر حوزه تغذيه و س يك پژوهش
ــنتى در سفره هاى ايرانيان  جاى خالى نوشيدنى هاى س
ــى مردم جامعه  ــفانه ذائقه غذاي انتقاد كرد و گفت: متاس
ــرمايه دارى و بنگاه هاى  ــت هاى س ما دستخوش سياس
اقتصادى قرار گرفته است با وجود اينكه غذاهاى صنعتى 
ــيار ناچيز و  ــر ارزش غذايى بس ــيميايى از نظ و حتى ش
قابل مقايسه با انواع غذاها و نوشيدنى هاى سنتى كشور 
ــفره هاى خانواده ها جايگزين شده اند  ــت در س ما نيس
ــابه يا فست فود را  ــراغ نداريم كه نوش و امروزه فردى س
ــكنجبين يا آش دوغ را بشناسد.  ــربت س نشناسد اما ش
دكتر حيد احمدى زارع ، سرانه مصرف نوشابه در ايران را 
بسيار باالتر از حد استاندارد آن در دنيا اعالم كرد و افزود: 
متاسفانه مصرف باالى نوشابه در جامعه ما  امرى فرهنگى 
و همچنين برنامه ريزى شده از سوى مسووالن است چرا 
ــته در خانواده ها از  كه وقتى نوشيدنى هاى سنتى گذش
بين برود مطمئنا نوشيدنى هاى صنعتى و شيميايى مثل 
نوشابه جايگزين خواهد شد و از طرفى ديگر دولت با وارد 
كردن اين نوشيدنى ها از كشورهاى خارجى منبع درآمدى 
كالنى به دست مى آورد بنابراين اين يك سياست برنامه 
ــت يابى به پول و  ريزى شده از سوى مسووالن براى دس

درآمد است.
دوغ تنهـا نوشـيدنى سـنتى به جـا مانده از 

گذشته

اين پژوهشگر حوزه تغذيه در ادامه تصريح كرد: دوغ تنها 
ــته در برابر انواع  نوشيدنى سنتى ايرانيان است كه توانس
ــيميايى مقاومت و جاى خود  نوشيدنى هاى صنعتى و ش
را در سفره هاى خانواده ها حفظ كند اين در حالى است 
كه انواع نوشيدنى هاى سنتى ما نظير آب زرشك، انجير، 
گل گاوزبان، سكنجبين، آب آلبالو، آب زردآلو (كه به خاطر 
منگنز باال بهترين منبع براى رفع كم خونى افراد است)، 
شربت آبليمو و انواع ديگر نوشيدنى ها به دليل قيمت باال 
و عدم حمايت مسووالن از توليد صنعتى اين محصوالت 
ــابه يا انواع ديگر  ــت و نوش ــى سپرده شده اس به فراموش
نوشيدنى هاى گاز دار كه كامال شيميايى هستند و قيمت 

آن بسيار ارزان تر است جايگزين شده اند.
پوكى استخوان مهم ترين پيامد مصرف نوشابه

اين استاد دانشگاه نوشابه هاى موجود در بازار را فاقد ارزش 
ــفر موجود در نوشابه ها  غذايى دانست و گفت: اسيد فس
ــده در نتيجه افراد از  موجب از بين رفتن كلسيم بدن ش
ــنين پايين دچار بيمارى پوكى استخوان كه در  همان س
جامعه ما نيز بسيار شايع است مى شوند، اگر چه مصرف 
نوشابه هاى گازدار پيامدهاى ديگرى همچون افزايش وزن 

و پوسيدگى دندان ها را نيز به همراه دارد.
عوارض محيط زيستى بطرى هاى نوشابه ها

ــيدنى هاى  به گفته دكتر احمدى زارع، بطرى هاى نوش
ــر اينكه خود  ــت عالوه ب ــتيك اس گاز دار از جنس پالس
ــه در اين ــه كار رفت ــيميايى ب مواد ش
ــان  ــالمتى انس بطرى ها براى س
ــت بلكه  ــا خطرناك اس نه تنه
مشكلى اساسى براى طبيعت 
به شمار مى رود چرا كه حدود 
ــال  ــا 100 س 90 ت
زمان نياز دارد كه 
يك بطرى تجزيه 
ــده و به چرخه  ش

طبيعت باز گردد.
تشكيل  عناصر 
دهنده نوشابه هاى 
خارجى تـا كنون 
مشخص نشده است

ــه يادآور  وى در ادام
ــال حاضر  ــد: در ح ش
ــابه گازدار  ــوع نوش 7 ن
ــازار وجود  ــى در ب خارج

دارد كه سال هاى سال دولت مجوز ورود اين محصوالت 
ــكيل  ــت در واقع تمامى عناصر تش ــور را داده اس به كش
دهنده اين نوشيدنى ها شيميايى هستند و توليد آنها يك 
فورموالسيون خاصى دارد كه به جز اسيد فسفريك، تاكنون 
هيچ كسى نتوانسته متوجه شود كه عناصر تشكيل دهنده 
اين نوشيدنى هاى مضر و شيميايى چيست، اين در حالى 
است كه در كشور ما نوشابه هايى داراى ارزش غذايى باال 
و بدون كوچك ترين مواد شيميايى توليد شد اما به دليل 
عدم حمايت دولت و عدم توان رقابت با نوشابه هاى خارجى 

كه تماما شيمايى هستند از چرخه توليد خارج شد.
سيستم غذايى جامعه نيازمند آسيب شناسى 

جدى است
ــگ غذايى امروز  ــگاه با بيان اينكه فرهن اين مدرس دانش
ــى جدى است افزود:  جامعه ما نيازمند يك آسيب شناس
ــتم غذايى كشور وجود  متاسفانه هيچ شفافيتى در سيس
ندارد مسووالن، كارشناسان، رسانه ها و فعاالن اين حوزه 
ــاد و آن را نهى مى  ــه انتق ــواره از الگوى غذايى جامع هم
ــيب شناسى جدى در  كنند در صورتى كه هنوز يك آس
ــور ايجاد نشده است نفى كردن امرى  سيستم غذايى كش
راحت است بايد اتاق فكرى تشكيل شود كه براى اصالح 
ــود اينكه شعار بدهيم كه  وضعيت موجود راهكار ارائه ش
ــابه مضر هستند چاره اى  نوشيدنى هاى گازدار مثل نوش
ــينى براى اين ذائقه مردم  را حل نمى كند بايد يك جانش
بينديشيم و تالش كنيم نوشيدنى هاى سنتى گذشته خود 

را به سفره هاى غذايى خانواده ها بازگردانيم.
دولت تا كنون نتوانسته سالمت و امنيت غذايى 

مردم را تامين كند
ــرورت تامين امنيت و  ــدى زارع در پايان به ض دكتر احم
ــووالن تاكيد كرد و گفت: رژيم  سالمت غذايى توسط مس
غذايى خوب و مناسب براى ارتقاى سالمتى از ضروريات 
ــروز بيمارى هاى  ــت و مواد غذايى و تنوع آن موجب ب اس
ناشى از سوء تغذيه مى شوند. در اين راستا ماده 84 قانون 
ــه نهادينه كردن  ــعه، دولت را موظف ب برنامه چهارم توس
مديريت، سياست گذارى، ارزشيابى و هماهنگى اين قلمرو 
از جمله امنيت غذا و تغذيه در كشور، تامين سبد مطلوب 
غذايى و كاهش بيمارى هاى ناشى از سوء تغذيه و گسترش 
ــوراى عالى  ــت. با تشكيل ش ــالمت همگانى كرده اس س
سالمت و امنيت غذايى و همچنين ارتقاى فرهنگ و سواد 
تغذيه اى جامعه، در سال 1388 ابالغ سند غذايى صورت 
گرفت؛ اما به نظر مى رسد تا كنون اصالح سبد غذايى مردم 

به نتيجه اى نرسيده است.

ــان  ــالمتى انس بطرى ها براى س
ــت بلكه  ــا خطرناك اس نه تنه
مشكلى اساسى براى طبيعت 
به شمار مى رود چرا كه حدود 

90
زمان نياز دارد كه 

طبيعت باز گردد.
تشكيل  عناصر 
دهنده نوشابه هاى 
خارجى تـا كنون 
مشخص نشده است

ــه يادآور  وى در ادام
ــال حاضر  ــد: در ح ش
ــابه گازدار  ــوع نوش 7 ن
ــازار وجود  ــى در ب خارج

چرا مصرف نوشابه در ايران باال است؟

اخطار اجرايى
9/287 شماره: 94-512 به موجب راى شــماره 948 تاريخ 94/6/3 
شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه ايدين ميرزازاده مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 235/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى به مبلغ 600/000 ريال 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/4/4 لغايت زمان 
زمان اجراى حكم در حق محكوم له فرهاد ضيايى به نشانى اصفهان، 
خيابان ميــر مجتمع تجارى پــگاه طبقه اول انفورماتيك سيســتم و 
نيم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد

 ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارايــى خــود را بــه 
قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى نــدارد، صريحا اعــالم نمايد.

م الف 24661 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان 

ابالغ راى
9/273 كالســه پرونده:94-458 شــماره دادنامــه:94/8/18-593 
مرجع رسيدگى: شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
اصغر كريمى نشانى: زينبيه – دارك – كوى طالب – پالك22 خوانده: 
عليرضا رضائيان نشانى مجهول المكان خواسته: تقاضاى رسيدگى 
و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون و پانصد 
هزار ريال بابت يك فقره چك به عهده بانك ســپه و به انضمام مطلق 
خسارات قانونى و هزينه هاى دادرسى با عنايت به محتويات پرونده 
و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: دعوى اصغر كريمى 
به طرفيت عليرضا رضائيان به خواسته مطالبه مبلغ 5/500/000 ريال 
وجه چك شماره 730300 عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم 
پرداخت صادره از ســوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اينكه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و 
اليحه دفاعيه اى به اين شــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 5/500/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 250/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول 
كه محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر عهده 
اجراى احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى

 صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد.م الف:23611 شــعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

9/274 كالسه پرونده:94-457 شماره دادنامه:590-94/8/18 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر 
كريمى نشانى: زينبيه – دارك – كوى طالب – پالك22 خوانده: فريبرز 
محمد صالح آل داود نشانى مجهول المكان خواسته: تقاضاى رسيدگى 

و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد 
هزار ريال بابت يك فقره چك به عهده بانك توسعه تعاون به انضمام 
مطلق خسارات قانونى و هزينه هاى دادرســى با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: دعوى اصغر 
كريمى به طرفيت فريبــرز محمد صالح آل داود به خواســته مطالبه 
مبلغ 2/500/000 ريال وجه چك شماره 1390/1/30-202/568521 
عهده بانك توسعه تعاون به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه 
به بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره 
از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ 
قانونى در جلسه رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت لذا به استناد مواد 310و313 
قانون تجــارت و 198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم

 بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 2/500/000 ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 255/000 ريال بابــت هزينه دادرســى و همچنين 
خســارت تاخير و تاديــه از تاريخ سررســيد تا تاريــخ وصول كه 
محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى بر عهده

 اجراى احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد.م الف:23609 شــعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

9/275 كالسه پرونده:94-496 شماره دادنامه:594-94/8/18 مرجع 
رسيدگى: شــعبه 16 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر 
كريمى نشــانى: زينبيه – دارك – كوچه 45- جنب قرض الحسنه آل 
ياسين – كوچه شهيد مجتبى مظاهرى – پ22 خواندگان: 1- شهرام 
رضايت 2- زهرا رضايت هر دو به نشــانى مجهول المكان خواسته: 
تقاضاى رسيدگى و صدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت 
بخشى از ســفته به مبلغ پنجاه ميليون ريال به انضمام كليه خسارات 
قانونى و هزينه هاى دادرسى و خســارت تاخير و تاديه با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى اصغر 
كريمى به طرفيت 1- شــهرام رضايت 2- زهرا رضايت به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه سفته به شماره خزانه دارى كل 
0075298 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنايت به بقاى اصول 
مســتندات در يد خواهان ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهــان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضــور خوانده در 
جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب 
شــورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشــخيص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 قانون تجارت و مــواد 198و515و519و522 قانون 
آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امــور مدنى حكم بر 
محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و 255/000 ريال بابت هزينه دادرسى و  همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براســاس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشــد 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 نقض مهلت واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:23608 شعبه 16 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ راى

9/276 كالسه پرونده:94-531 شماره دادنامه:592-94/8/18 مرجع 
رسيدگى: شعبه 16 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى 
نشانى: زينبيه – دارك – كوى طالب – پ22 خواندگان: 1- جهانگير على 
حسينى فرد 2- شهرام رضايت هر دو به نشانى مجهول المكان خواسته: 
تقاضاى رسيدگى و صدور حكم محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 
چهل ميليون ريال بابت يك فقره چك به عهده بانك ســپه و به انضمام 
مطلق خســارات قانونى و هزينه هاى دادرســى با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شــورا: دعوى اصغر 
كريمى به طرفيت 1- جهانگير على حســينى فرد 2- شهرام رضايت به 
خواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه چك شماره 873963-
1389/10/20 عهده بانك ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با 
توجه به بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت 
صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه 
اى به اين شــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت لذا به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 40/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 240/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه
 آن براســاس نــرخ اعالمــى از ســوى بانــك مركــزى بــر عهــده

 اجراى احكام مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه مى باشد.م الف:23607 شــعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

9/277 كالسه پرونده:306/94 مرجع رســيدگى: شعبه 24 شوراى 
حل اختالف اصفهان شــماره دادنامه:607-94/7/30 خواهان: بانك 
مهر اقتصــاد به نشــانى اصفهــان – خ.توحيد – بانك مهــر اقتصاد 
وكيل خواهان: محمدحســين صادقى به نشــانى اصفهان – سه راه 
سيمين – بلوار كشــاورز – مجتمع ادارى دى – واحد18 غربى دفتر 
وكالت خواندگان:1- مسيح غروى 2- فاطمه سروش هر دو به نشانى 
مجهول المكان خواسته: مطالبه قسمتى از وجه يك فقره چك بانك ملى 
شعبه سعدى اصفهان به مبلغ 18/291/789 به انضمام ساير خسارات 
قانونى از جمله خســارت تاخير تاديه – هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل شعبه 24 شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
است پرونده كالســه 306/94 مفتوح و تحت نظر مى باشد با مالحظه 
اوراق و محتويات پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شــورا: در خصوص دعوى 
بانك مهر اقتصاد به وكالت محمدحسين صادقى به طرفيت 1- مسيح 
غروى 2- فاطمه سروش به خواسته مطالبه مبلغ 18/291/789 ريال 
بابت قسمتى از يك فقره چك به شــماره 8716/386536-12 مورخ 
94/2/5 به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه اولى به 

عنوان صادركننده و ثانوى به عنوان ظهرنويس به شرح دادخواست 
شورا با بررســى اوراق پرونده و اســتماع اظهارات طرفين و اينكه 
خواندگان در قبال دعوى مطروحه دفاعى نداشــته اند دعوى را ثابت 
تشخيص و به استناد مواد 198و522و515و519 قانون آيين دادرسى 
مدنى و مــواد 313و310 قانون تجارت و راى وحدت رويه شــماره 
536-1369/7/10 هيات عمومى ديوان عالى كشور حكم به محكوميت 
تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ هيجده ميليون و دويست و نود و 
يك هزار و هفتصد و هشتاد و نه ريال بابت اصل خواسته و همچنين 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از سررســيد چك 94/2/5 
و حق الوكالــه وكيل در حق خواهــان صادر و اعالم مــى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى
 در همين شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:23605 شــعبه 24 

حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

9/278 شماره: 94-169 به موجب راى شماره 742 تاريخ 94/5/23 
شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه فيض ا... محمــدى فرزند عبدالصالح به نشــانى 
مجهول المكان  محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ پنجــاه ميليون ريال 
50/000/00 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ هزينه نشــر 
آگهى طبق تعرفه و دويست و بيســت و پنج هزار ريال بابت خسارات 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى موصوف 
94/1/5و93/11/5و94/3/5 عهده بانك سپه لغايت زمان اجراى حكم 
در حق محكوم له مجتبى قراتكنى فرزند احمدرضا به نشانى خيابان 
قائميه – كوچه71 و پرداخت نيم عشر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:24709  شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان

 اخطار اجرایی
 00شعبه  03/9/29تاریخ  971شماره به موجب رای  5151-29شماره:  972/2

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
 –کوچه فتح آباد  –نصیر به نشانی خ.سیدعلی خان  دخداداد حکاکیان فرزن

5زنگ سوم محکوم است به حضور در دفترخانه و انتقال  -9پالک
9از  9 0

سهم از  8
واهان شهناز حکاکیان فرزند رحمن به نشانی در حق خ 793/52سهم پالک  55

صادر و پرداخت نیم  7پ – Dبلوک –مجتمع بلوار  –خ.خورشید  –خ.نظرشرقی 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ  09عشر اجرایی. ماده 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
بی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و ترتی

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

شعبه  99755لف:ا قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م
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گردشگرى

ــراى قصر بهرام د ر 154 كيلومترى جنوب تهران و بر سر  كاروانس
ــانـ   ــنگى قد يمى و كاروانروى كويرى اصفهانـ  كاش راه جاد ه س

گرمسار قرار د ارد.
ــيد   ــراى عين الرش ــير خود  از كنار كاروانس اين جاد ه د ر طول مس

مى گذرد و به جاده سنگفرش نيز معروف است.
كاروانسراى عين الرشيد  د ر 4 كيلومترى جنوب غربى كاروانسراى 
قصر بهرام واقع شد ه است. كاروانسراى شاه عباسى قصر بهرام يكى 

از جاذبه هاى تاريخى اين منطقه است.
اين بنا كه بيشتر شبيه كاروانسراهاى شهرى است و شبــــاهت آن 
به كاروانسراهاى ميان راه كمتر است، به گفته برخى از كارشناسان 
ــالطين صفوى د ر مواقع  برخالف نامش ساختمانى براى اقامت س

شكار و سفرهاى شاهانه بود ه است.
ــاى آن از  ــت و نم ــكل مربع اس ــرا به ش ظاهر بيرونى اين كاروانس
ــت. قصر  ــفيد رنگ اس ــى و س ــم آهك ــزرگ و منظ ــنگ هاى ب س
ــمالى و جنوبى  ــره و د و د روازه ش ــد  و نيم د اي د اراى چهار برج بلن

است.
ــا د ر اطراف حياط يا  ــت و اتاق ه اين قصر به صورت چهار ايوانى اس
صحن مركزى قرار د ارند . حياط مركزى محوطه اى بزرگ و 8 ضلعى 

است و 24 اتاق د ر اطراف آن وجود  د ارد .
ــى به عمق حد ود  2 متر د ر وسط حياط مركزى  حوض چهارگوش
ــاد ه اى با طاق بلند  ضربى نيز د ر طرف  وجود دارد. حياط بزرگ س

شرقى اين كاروانسرا وجود  د ارد .
ــيعى قرار د ارد  كه د اخل  د ر طرف غربى حياط مركزى، تاالرى وس
آن د اراى قسمت شاه نشين و تاقچه هايى د ر اطراف و يك ايوان د ر 

جلوى تاالر است.
كاروانسراى شاه عباسى قصر بهرام كه به كاروانسراى عباس آباد  نيز 
مشهور است و د ر حال حاضر به عنوان پاسگاه شكاربانى پارك ملى 
ــگران و محققين مورد   ــرايى براى اقامت گرد ش كوير و نيز مهمانس

استفاد ه قرارمى گيرد .
ــط  ــت محي ــازمان حفاظ ــط س ــنگى توس ــراى س ــن كاروانس اي
ــد ه  ــازمان ميراث فرهنگى تعمير و مرمت ش ــت با نظارت س زيس

است.

كاروانسراى قصر بهرام

در چنين روزى

تصرف «ايسلند» توسط امريكا در 
جنگ جهاني دوم

بمباران پايگاه نظامي امريكا توسط شهادت شهيد بهمن موروثى
هواپيماهاي ژاپن 

ــكونت برخي از مهاجران  ــلند از اواخر قرن نهم به عنوان محل س كشور ايس
ــدت بيش از 330  ــم ميالدي به م ــد و از نيمه قرن ده اروپايى برگزيده ش
ــاس  ــال 1263م بر اس ــود. اما در س ــوردار ب ــتقل برخ ــال از دولتي مس س
ــد به عنوان بخشي از نروژ تلقي  قراردادي كه به «معاهده كهن» معروف ش

گرديد. 
ــلند به تصرف دانمارك درآمدند و اين وضعيت  در سال 1381م نروژ و ايس

براي ايسلند تا نيمه قرن بيستم ادامه داشت. 
ــط آلمان، ارتش  ــغال دانمارك توس ــروع جنگ جهاني دوم و اش پس از ش
ــلند در جريان جنْگ به  ــتان نيز با توجه به موقعيت استراتژيك ايس انگلس

تصرف آن مبادرت ورزيد. 
ــلند به امريكا واگذار گرديد. در  ــامبر 1941 كنترل نظامي ايس اما در 7 دس
17 ژوئن 1944، ايسلند با لغو يك جانبه قرارداد 1918م به استقالل دست 
ــت خارجي ايسلند در  ــاس قرارداد 1918 امور دفاعي و سياس يافت. بر اس

اختيار دانمارك قرار داشت.

ــال 1342ش در خانواده اى مذهبى و كشاورز  ــهيد بهمن موروثى در س ش
در روستاى درگاه از توابع شهرستان آستانه اشرفيه ديده به جهان هستى 
گشود. وى سومين فرزند خانواده بود. بهمن، تحصيالت ابتدايى و راهنمايى 
را در زادگاهش گذراند و تا سال چهارم دبيرستان - كه منتهى به شهادتش 

شد - ادامه تحصيل داد.
 اين شهيد گران قدر، همگام با اوج گيرى مبارزات مردمى در جريان پيروزى 

انقالب اسالمى، در محل زندگى خود به فعاليت انقالبى پرداخت. 
ــالمى، به دنبال تشكيل انجمن  بهمن پس از پيروزى انقالب شكوهمند اس
اسالمى محل به عنوان مسوول روابط عمومى، به فعاليت در امور تربيتى و 

فرهنگى جوانان و نوجوانان هم سن و سالش پرداخت. 
ــى چند از  ــهيد واالمقام، تن ــتگى ناپذير اين ش ــطه تالش هاى خس به واس
شاگردانش، پس از شهادت وى عازم جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شدند 
كه تعدادى از ايشان، به درجه رفيع شهادت رسيدند و عده اى ديگر، از جمله 

جانبازان و آزادگان سرفراز ميهن اسالمى به شمار مى روند. 
ــطوح مختلف علمى و اجتماعى  ــهيد موروثى نيز در س برخى شاگردان ش

داراى مسووليت مى باشند. 
ــور داوطلبانه  ــود كه به ط ــن رزمندگانى ب ــزو اولي ــهيد بزرگوار، ج اين ش
ــى اعزام  ــمن بعث ــه پيكار با دش ــرفيه به عرص ــتانه اش ــتان آس از شهرس

شد. 
آخرين مسووليت بهمن موروثى پيش از شهادتش، فرماندهى ستاد ناحيه 
مقاومت دهشال آستانه اشرفيه بود. اين بسيجى خستگى نا پذير، سرانجام 
ــن نوزده  ــى در س ــال 1361 هجرى شمس ــانزدهم آذرماه س در تاريخ ش
ــهادت نائل آمد و عاشورائى  سالگى در منطقه ذبيدات به فيض عظماى ش

گشت.

ــت، در روز هفتم  ــدت ادامه داش در حالي كه جنگ جهاني دوم در اروپا به ش
دسامبر 1941م، 360 فروند هواپيماي ژاپني، پايگاه نظامي امريكا را در بندر 
پِْرْل هاْربور واقع در اقيانوس آرام بمباران كردند. اين عمليات زماني انجام شد 
كه ژاپني ها مشغول مذاكره با امريكايى ها در مورد مسايل شرق آسيا بودند. 
هم زمان با اين عمليات كه در آن، بسياري از 86 كشتي امريكايى مستقر در 
اين بندر منهدم شد، حمله وسيع قواي ژاپن به كشورهاي جنوب شرقي آسيا 
و جزاير اقيانوس آرام از جمله اندونزي و جزاير جاوه و سوماترا آغاز شد و اين 
سرزمين ها به اشغال نيروهاي ژاپن درآمد. به دنبال حمله نيروي هوايى ژاپن 
به اين پايگاه، فرداي آن روز امريكا به ژاپن اعالن جنگ داد و جنگ جهاني دوم 
به شرق آسيا نيز گسترش يافت. به دنبال اعالن جنگ امريكا به ژاپن، سران 
ــه جانبه، متحد ژاپن بودند، در روز  آلمان و ايتاليا هم كه به موجب پيمان س
يازدهم دسامبر به امريكا اعالن جنگ دادند. به اين ترتيب، جنگ محدودي 
كه در سپتامبر 1939م با حمله آلمان به لهستان آغاز شده بود، پس از دو سال 

به يك جنگ بزرگ جهاني تبديل گرديد.

هنرى ششم،  پادشاه انگلستان بين سال هاى 1422م تا 1461م و مجددا  از 1470م 
ــه از 1422م تا 1453م بود. هنرى از خاندان النكاستر  تا 1471م و پادشاه فرانس
ــد و تا  ــتان آغاز ش ــرگ او، دوران فرمانروايى خاندان يورك در انگلس بود كه با م
پادشاهى هنرى هفتم كه بار ديگر قدرت به خاندان النكاستر بازگشت، ادامه يافت. 
ــاير  متولد شد. او  ــامبر 1421م در قلعه ويندسور در بركش هنرى ششم در 6 دس
تنها فرزند هنرى پنجم و كا ترين والوا بود كه در 1422م و درحالى  كه 9 ماه بيشتر 
نداشت بر تخت شاهى انگلستان نشست. هنرى ششم در 1431م به  عنوان پادشاه 
ــتان در وست مينستر ابى  ــه در پاريس و در 1437م به  عنوان پادشاه انگلس فرانس
تاج گذارى كرد. با اين وجود، هنرى فتوحات انگلستان در فرانسه را از دست داد. در 
1454م ريچار، دوك يورك قدرت را به  عنوان نايب السطنه در دست گرفت و لشگر 
پادشاه را در نخستين نبرد از جنگ هاى گل هاى سرخ در 1455م در سنت آلبان 
ــونت  آميز بين خاندان  شكست داد. سپس در 1461م و پس از يك درگيرى خش
لنكستر و خاندان يورك، ادوارد يورك، پسرعموى هنرى ششم او را از سلطنت خلع 
ــاهى  و در برج لندن زندانى نمود و آنگاه خود با عنوان ادوارد چهارم بر تخت پادش
ــت. در 30 اكتبر 1470م ريچارد نويل، ارل وارويك و متحد سابق  انگلستان نشس
ادوارد چهارم با همراهى برادر ادوارد، جورج، دوك كالرنس بار ديگر هنرى ششم 

را به مسند قدرت بازگرداند. با اين وجود، سال هاى زندان تأثير خود را بر سالمتى 
هنرى ششم كه طبيعتى آرام و صلح جو داشت، گذاشته بود و نويل و جورج به جاى 
او فرمان مى راندند. ابقاى هنرى ششم در سلطنت بيش از شش ماه طول نكشيد. 
ــين بورگاندى  ريچارد نويل عليه بورگاندى اعالن جنگ كرد و در مقابل، دوك نش
نيز به كمك ادوارد چهارم شتافت تا تاج و تختش را بازپس گيرد. با ورود ادوارد به 
لندن در آوريل 1471م، پادشاهى هنرى نيز به پايان خود رسيد. ادوارد چهارم در 4 
مه   همان سال به يك پيروزى سرنوشت ساز در نبرد تيوكسبرى دست يافت و ادوارد 
وست مينستر، شاهزاده ولز و فرزند هنرى ششم در آن جنگ كشته شدند. هنرى

ــد و پس از مدت كوتاهى در 21 مه 1471م جان   بار ديگر در برج لندن زندانى ش
باخت. آريوال، تاريخ نگار ادوارد چهارم، علت مرگ هنرى را ماليخوليايى  شدن او 
پس از شنيدن خبر كشته  شدن فرزندش ذكر كرده است اما اين شك قوى نيز وجود 
دارد كه ادوارد چهارم فرمان قتل هنرى ششم را صادر كرده باشد. ويليام شكسپير 
نيز در هر دو نمايشنامه  خود «هنرى ششم» و «ريچارد سوم»، برادر كوچك ادوارد، 
يعنى ريچارد سوم را عامل قتل هنرى معرفى كرده است. هنرى ششم، نخست در 
صومعه  چرتسى ابى به خاك سپرده شد اما جسد او را در 1485م به كليساى سنت 

جورج واقع در قلعه  ويندسور منتقل نموده و در آنجا دفن كردند.

ــون معاون رييس جمهور  ــد كه نيكس در تاريخ 24 آبان اعالم ش
آمريكا از طرف آيزنهاور به ايران مى  آيد. نيكسون به ايران مى آمد 
تا نتايج «پيروزى سياسى اميدبخشى را كه در ايران نصيب قواى 
ــت» (نقل از نطق  ــده اس ــدار تثبيت اوضاع و قواى آزادى ش طرف
ــرداد) ببيند. در  ــد از كودتاى 28 م آيزنهاور در كنگره آمريكا بع
مقابل دانشجويان مبارز دانشگاه نيز تصميم گرفتند كه در فضاى 
حكومت نظامى بعد از كودتاى سياه، هنگام ورود نيكسون، نفرت 
ــان دهند. دو روز قبل از آن  ــتگاه كودتا نش و انزجار خود را به دس
واقعه تلخ (14 آذر) زاهدى تجديد رابطه با انگلستان را رسما اعالم 

كرد و قرار شد كه «دنيس رايت» ، كاردار سفارت انگلستان، چند 
ــه  ــران بيايد. از همان روز 14 آذر تظاهراتى در گوش روز بعد به اي
ــگاه عده اى  ــت كه در نتيجه در بازار و دانش و كنار به وقوع پيوس
دستگير شدند. اين وضع در روز 15 آذر هم ادامه داشت. و بيشتر
ــازى و حقوق و علوم  ــكى و داروس ــكده پزش  اعتراض ها از دانش
ــانزده آذر، هنگام ورود به دانشگاه، دانشجويان  آغاز شد. صبح ش
ــربازان و اوضاع غير عادى اطراف  متوجه تجهيزات فوق العاده س
ــى مى كردند. فضا  ــش بين ــده، وقوع حادثه اى را پي ــگاه ش دانش
به شدت آبستن حوادث و درگيرى بود. بعد از گذشت مدتى براى 

ــكده تعطيل اعالم  ــرى چندين دانش ــرى از تنش و درگي جلوگي
ــتور رييس دانشگاه تعطيل  شد و در ادامه سراسر دانشگاه به دس
گرديد. نيروهاى نظامى رژيم كه به شدت رفت و آمد دانشجويان 
ــتگير نموده بودند,  را كنترل كرده و در اين بين عده اى را نيز دس
با حضور در كالس يكى از اساتيد دانشكده فنى (مهندس شمس 
استاد نقشه كشى) زمينه اعتراض را در كالس درس ايجاد كردند. 
ــجو را كه ظاهرا به حضور نظاميان در  آنان قصد داشتند دو دانش
دانشگاه اعتراض داشتند را دستگير نمايند. دستگيرى دو دانشجو 
كالس را به هم زده، دانشجويى ديگر بر روى نيمكت كالس فرياد
 مى زند:«آقا ما چقدر بى عرضه هستيم. چقدر بدبخت هستيم. اين 
كالس نيست، اين درس نيست. يك عده اى بدون اينكه از استاد 
ــگاه اجازه بگيرند وارد كالس مى شوند و هياهو در  و از كادر دانش
ــكده فنى  مى گيرد. تف به اين كالس و تف به اين مملكت!» دانش
ــرار مى گيرد و  ــل نظاميان ق ــزد و در محاصره كام ــم مى ري به ه
ــجويان در صحن  ــده و دانش ــادر ش ــان آتش ص ــاره فرم به يكب
ــده و در اين  ــده اى زخمى ش ــد ع ــون مى غلطن طبقه اول به خ

ــريعت  ــى و بزرگ نيا و ش ــجو به نام هاى قندچ ــه دانش ميان س
ــط  ــند. همان روز 16 آذر پليس توس ــهادت مى رس رضوى به ش
ــاى  ــجويان در كالس ه ــده اى از دانش ــرد: «ع ــالم ك ــو اع رادي
ــان مى دادند  ــنى نش ــته بودند و به پليس چهره خش درس نشس
ــه پليس به  ــده ك ــد و اين باعث ش ــخره مى كردن و پليس را مس
ــت ولى  ــجويان را نداش ــد زدن دانش ــد. پليس قص واكنش بيفت
ــجويان به پليس حمله كردند و مى خواستند اسلحه شان را  دانش
ــرده و قصدش زدن  ــن كار را ك ــب دفاع اي ــد. پليس در قال بگيرن
دانشجويان نبوده است.» فرداى آن روز شاه تيمسار مزينى را براى 

ــتد تا خودش را از اين گناه و تقصير  دلجويى به دانشگاه مى فرس
تبرئه كند. وى با خانواده هاى شهدا مالقات مى كند و در دانشگاه به 
ظاهر از اساتيد و روسا عذرخواهى مى كند. دو روز بعد از واقعه 16 
آذر، نيكسون به ايران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهى 
كه هنوز به خون دانشجويان بى گناه رنگين بود دكتراى افتخارى 
حقوق دريافت كرد. روز 16 آذر به عنوان روز مقاومت و ايستادگى 
ــتعمار غرب و استبداد و  ــرزمين در برابر اس ــجويان اين س دانش
ــادگار ثبت گرديده  ــرزمين به ي خودكامگى در دفتر تاريخ اين س

است.

تاج  گذارى هنرى ششم در پاريس

چرا 16 آذر به روز دانشجو نام گذارى شد؟
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اخباركوتاه خبر 

استاندار اصفهان اعالم كرد: هنوز آمار مراكز و اقامتگاه هاي گردشگري و تعداد 
تخت هاي اقامتي اصفهان به صورت صحيح به مديريت استان ارائه نشده است.
ــتانداري  ــل از  اداره كل روابط عمومي اس به گزارش خبرگزارى ايمنا به نق
ــرمايه گذاري دوران  ــش فرصت هاي س ــول زرگرپور در هماي اصفهان، رس
ــگري اصفهان كه با حضور معاون برنامه ريزي و  پساتحريم در حوزه گردش
ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور  سرمايه گذاري س
برگزار شد، اظهار داشت: موضوع گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي 

براي اصفهان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
زرگرپور با بيان اينكه اصفهان تنها استان كشور است كه برنامه آمايش سرزمين 
دارد، افزود: بسياري از مشكالت حال حاضر اصفهان در بخش هاي آلودگي 
هوا، مشكالت زاينده رود و آلودگي خاك و بسياري مشكالت ديگر ... به دليل 
ــرزمين در سال هاي گذشته بوده نبود سند باالدستي و برنامه ي آمايش س

 است.
ــند آمايش، ارتقاي صنعت و كشاورزي  استاندار اصفهان تصريح كرد: در س
محورهاي توسعه نيست بلكه توسعه استان در قالب يك برنامه ريزي علمي 

بر سه محور علم و فناوري، گردشگري و ارتقاي هنر متمركز شده است.
وي با بيان اينكه اصفهان در حوزه هاي علمي و دانشگاهي دومين استان كشور 
ــت، گفت: با توجه به اينكه مجوز ايجاد كريدور علم و فناوري گرفته شده  اس
است؛ توسعه ي علم و فناوري با ايجاد كريدور علمي و تحقيقاتي ، براي توسعه 

استان در نظر گرفته شده است.
ــتان اصفهان در حوزه گردشگري ظرفيت هاي  زرگرپور با اشاره به اينكه اس
بالقوه و بالفعل زيادي دارد، گفت: افزايش روز افزون ورود گردشگران خارجي 
ــي بلندپايه و 80 هيات بلند پايه اقتصادي از  و سفر بيش از 96 هيات سياس
كشورهاي مختلف به اصفهان در سايه برقراري ارتباط عزتمندانه دولت تدبير 
ــان دهنده ظرفيت هاي اصفهان در اين حوزه  و اميد با كشورهاي جهان، نش
است.  زرگرپور در ادامه به محور ارتقاي هنر اشاره كرد و گفت: نگاهي به نام ها و
ــان مي دهد جايگاه اصفهان در هنر   ستاره هاي درخشان هنر اين كشور نش
چگونه است و براي توسعه راهي جز اين سه محور وجود ندارد. زرگرپور گفت: 
اين استان با پرداخت ماليات بودجه 11 استان را تأمين مي كند و از نظر دريافت 
ــت از منابع غير دولتي  ــت و الزم اس بودجه دولتي در رده  ي يكي به آخر اس

خارجي و داخلي استفاده كنيم.
استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات استان اصفهان براي جذب سرمايه گذاري 
خارجي گفت: از 6 ماه پيش تا كنون 129 طرح با منابع مالي 14/4 ميليارد يورو 
به صورت استاندارد بين المللي براي جذب سرمايه گذاري خارجي آماده شده 
است وي شوراي گفت و گو دولت و بخش خصوصي را بهترين بستر براي بررسي 
مشكالت و ارائه راهكارهاي مناسب براي برطرف كردن آن برشمرد و گفت: 
اين شورا بستر و مبنايي است براي موضوعات و مشكالت و ارائه ي راهكارها 
ــب را براي همكاري با بخش خصوصي با  و در اين شورا دولتي ها بستر مناس

برگزاري جلسات كارشناسي ايجاد مي كند.

ــتان اصفهان از رشد  ــاركت هاى مردمى كميته امداد اس معاون توسعه مش
ــت: از ابتداى  ــته  خبر داد و گف ــدى پرداخت صدقات در 8 ماه گذش 9 درص
امسال تاكنون 18 مپيليارد تومان صدقه از صندوق هاى صدقات جمع آورى 

شده است .
به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان 
اصفهان، بهرام سوادكوهى با اشاره به آمار 8  ماه كمك هاى مردمى در اصفهان 
اظهار داشت: از ابتداى امسال تاكنون 18 ميليارد و 322 ميليون تومان صدقه 
از صندوق هاى صدقات جمع آورى شده كه اين مبلغ نسبت به مدت مشابه 
ــت .وى با بيان اينكه كل درآمد حوزه  سال گذشته، 9 درصد رشد داشته اس
مشاركت ها 45 ميليارد تومان در 8 ماه گذشته بوده، افزود: كميته امداد در 
راستاى  ارتقاى ارائه خدمات بيشتر در قالب معيشت، تامين مسكن، ارتقاى 
سطح فرهنگى، نيازهاى درمانى، اشتغال و توانمندسازى مددجويان تحت 
پوشش، برنامه ريزى هاى مدونى را تدوين كرده كه با جمع آورى كمك هاى 
ــود. معاون توسعه مشاركت هاى مردمى  مردمى به اين اهداف  نزديك مى ش
كميته امداد استان اصفهان با اشاره به بحث زكات اعم از مستحب و  واجب، 
اكرام ايتام و وجوه خاص امانى بيان كرد: در 8 ماه گذشته 26 ميليارد تومان در 

سرفصل هاى عنوان شده  كمك هاى مردمى جمع آورى شده است .

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان اعالم كرد: به منظور انجام 
ــهر اصفهان از امشب،  ــاخت پروژه متروي ش مرحله ديگري از عمليات س
ــدوده چهارباغ اصفهان به  محدوديت ترافيكي براي تردد خودروها در مح

اجرا گذاشته مي شود.
به گزارش خبرگزارى ايمنا، سرهنگ " حسين غالمي" گفت: در پي انجام 
مرحله ديگري از عمليات ساخت پروژه متروي شهر اصفهان از ساعت 24 
ــين (ع) اصفهان به  ــنبه 15 آذرماه در مسير ميدان امام حس شامگاه يكش
سمت چهارباغ پايين تا چهار راه تختي محدوديت ترافيكي ايجاد مي شود.

وي افزود: در همين راستا رانندگان مي توانند براى رفتن به چهارراه تختى، 
از خيابان باب الرحمه به سمت خيابان مسجد سيد استفاده كنند.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان تصريح كرد: البته مسير 
ــت اما ــين (ع) همچنان باز اس ــمت ميدان امام حس چهارراه تختي به س
ــده اين مسير نيز در آينده بسته خواهد   بر اساس زمان بندي پيش بيني ش
ــرهنگ غالمي با بيان اينكه عمليات عمراني پروژه مترو در ميدان  شد. س
امام حسين (ع) شروع شده و پليس راهور ناچار به اجراي محدوديت هاي 
ترافيكي مقطعي در اين منطقه است گفت: تالش هاي زيادي صورت گرفته 
ــاء اهللا اين محدوديت ها تا ايام عيد نوروز به اتمام برسد و شاهد راه  تا ان ش

اندازي ايستگاه مترو در هسته مركزي شهر اصفهان باشيم.

استاندار اصفهان:

آمار مراكز و اقامتگاه هاي 
گردشگري اصفهان صحيح نيست

معاون كميته امداد استان خبر داد:
رشد 9 درصدى پرداخت صدقه در استان 

اجراى محدوديت ترافيكى عمليات مترو 
در خيابان چهارباغ

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ــكى اصفهان به تشريح  ــت دانشگاه علوم پزش عضو هيات علمى مركز تحقيقات محيط زيس
طرح هاى اين مركز در حوزه پسماندهاى كشاورزى، صنعتى و بيمارستانى پرداخت.

حميدرضا پورزمانى در گفت و گو با ايسنا با اشاره به قانون مديريت پسماند اظهار كرد: پسماند را 
به پنج دسته تقسيم مى كنند، گروه اول پسماندهاى عادى است كه جمع آورى آن ها با سازمان 
شهردارى است و بنابراين پژوهش هاى اين حوزه  بر اساس اولويت بندى شهردارى انجام مى شود 
و موضوعات آن نيز شامل جمع آورى پسماندها و روش هاى مختلف براى دفع آن ها همچون 

كمپوست كردن، سوزاندن و استفاده از آن ها براى توليد برق يا آب گرم و... مى شود.
ــى كم خطر و ــماندهاى عادى صنعت ــته پس ــاره به زباله هاى صنعتى كه به دو دس وى با اش

 زباله هاى صنعتى تقسيم مى شود؛ اظهار كرد: بر روى روش بازيافت پسماندهاى عادى صنعتى 
ــتفاده بهينه اقتصادى و زيست محيطى از آن ها  كم خطر پژوهش هايى باهدف چگونگى اس
ــالمت براى  ــت و همچنين بر روى زباله هاى صنعتى خطرناك كه از نظر س در حال انجام اس
محيط زيست و بهداشت انسان مهم هستند پژوهش هايى در حال انجام است و شهرك علمى 
و تحقيقاتى در حال انجام پروژه هايى با همكارى دانشگاه و شركت هاى دانش بنيان در مورد 

اين گروه زباله ها است.
ــكى اصفهان با اشاره به  ــت دانشگاه علوم پزش عضو هيات علمى مركز تحقيقات محيط زيس
اينكه گروه سوم پسماندها، زباله هاى بيمارستانى است، اضافه كرد: اين پسماندها به دو بخش 
زباله هاى بيمارستانى غير عفونى اما مضر كه زير نظر دانشگاه علوم پزشكى بررسى مى شود و 
زباله هاى بيمارستانى عفونى تقسيم مى شود كه پژوهش هاى بى خطر كردن و دفع آن ها در 

حال انجام است.
پورزمانى با بيان اينكه گروه چهارم زباله ها، پسماند كشاورزى است، گفت: اين گروه عالوه بر 
زباله هاى كشاورزى، پسماندهاى دامدارى ها را نيز شامل مى شود. پسماندهاى كشاورزى نيز  
به دو دسته عادى و خطرناك تقسيم مى شود. پسماند كشاورزى اگر مديريت نشود و توسط 
كشاورز دفع شود، مشكالتى براى محيط زيست ايجاد مى كند؛ بنابراين تحقيقات بايد در اين 

حوزه وارد شود تا خطر اين زباله ها كاهش يابد.
وى با اشاره به پسماندهاى ويژه در انواع پسماند، اظهار كرد: بحث اين نوع پسماندها نيز بايد 
به شكل جداگانه مورد بررسى قرار بگيرد و به عنوان مثال در گروه پسماندهاى عادى، پسماند 
خطرناك خانگى، زباله ويژه است.   عضو هيات علمى مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه 
علوم پزشكى اصفهان با اشاره به طرح هاى پژوهشى اين مركز خاطرنشان كرد: اين طرح ها به 
شكل پايان نامه و پروژه هاى دانشجويى و طرح هايى كه توسط اعضاى هيات علمى ارايه مى شود، 
است. به عنوان نمونه طرح تحقيقات استفاده از لجن تصفيه خانه هاى فاضالب به عنوان كود 

پروژه جديد مركز است و نتيجه اين طرح مثبت بود.
ــاى مديريت مواد زائد  ــى به نام ه پور زمانى ادامه داد: مركز تحقيقات دو طرح جديد پژوهش
شهرى و مديريت مواد زائد صنعتى در دست اجرا دارد، در اين طرح ها هم دسته پسماندهاى 
عادى بررسى مى شود. به عنوان نمونه در مواد زائد صنعتى تبديل اين مواد به "ورمى كمپوست" 
ــهر اصفهان نيز مورد تحقيق  بررسى مى شود و يا ميزان پسماندهاى شهرى خطرناك در ش
ــتفاده از فرآيند قرار مى گيرد. وى افزود: در حال حاضر دو اختراع در حال ثبت به نام هاى اس

ــت به يك كود قابل استفاده و طرح   ورمى كمپوست براى تبديل كمپوست كارخانه كمپوس
جديد بيوگاز كه مراحل ثبت آن در حال انجام است، داريم. 

ــكى اصفهان با اشاره به  ــت دانشگاه علوم پزش عضو هيات علمى مركز تحقيقات محيط زيس
كاربردى شدن پژوهش ها گفت: براى كاربردى شدن پژوهش ها بايد از ابتدا سازمان هايى كه 
نياز به طرح پژوهشى دارند كميته هاى را براى همكارى با دانشگاه ها تشكيل دهند و پروژه ها را 

قابل اجرا تعريف كنند و  مشكالت خود را به عنوان يك طرح بنويسند.
وى ادامه داد: اين سازمان ها در اجراى پروژه هاى خود به اين تحقيقات نياز دارند به عنوان نمونه 

طرح مديريت تمام پسماندهاى توليد شده در شركت گاز با استفاده از يك سامانه نرم افزارى 
كه توسط مركز تحقيقات طراحى شده انجام مى شود و اكنون مديريت تمام شركت هاى گاز در 
استان در يك نقطه انجام مى گيرد. البته براى كاربردى شدن نتايج تحقيقات بايد پژوهش ها 
از مشكالت سازمان ها نشات بگيرد.عضو هيات علمى مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه 
ــجويان تصريح كرد: پايان نامه هاى  ــاره به پايان نامه هاى دانش ــكى اصفهان با اش علوم پزش
دانشجويانى كه وارد اين مركز مى شوند، بيشتر در زمينه مديريت پسماندهاى شهرى و تبديل 
آن ها به ورمى كمپوست و همچنين بحث مديريت پسماندهاى صنعتى و تبديل آن ها به مواد 

اوليه است.
پورزمانى درباره ارزيابى آينده پژوهش هاى مركز تحقيقات محيط زيست گفت: با توجه به توليد 
پسماند توسط انسان در جامعه، مطالعات پسماند در آينده بيشتر خواهد شد و در نهايت تمام 

مشكالت محيط زيست به بحث زباله ها بر مى گردد.
وى با اشاره به اينكه در دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت براى كاربردى كردن پروژه ها وجود دارد، 
خاطرنشان كرد: متأسفانه هنوز در ايران صنايع به اين نتيجه كه تحقيقات مى تواند به آن ها 
كمك كند نرسيده اند البته اين مركز همكارى هايى با شركت شهرك هاى صنعتى و شهردارى 
در بحث پسماندها دارد. عضو هيات علمى مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشكى 
ــماند با شركت ها اعالم همكارى مى كند،  اصفهان با بيان اينكه مركز تحقيقات در زمينه پس
اظهار كرد: مركز تحقيقات محيط زيست 67 دانشجو در مقطع دكترى و 140 دانشجو در مقطع 
ــازمان ها را دارند و نتايج را در  كارشناسى ارشد دارد كه پتانسيل انجام طرح هاى پژوهشى س
اختيار سازمان ها قرار مى دهند. اما درخواست مى كنيم كميته اى براى مطالعات اين سازمان 

تشكيل شود تا طرح ها در راستا اهداف سازمان ها باشد و بتواند در جامعه كاربردى شود.

طرح هـاى مـركز تحقيقات محيط زيست براى پسماندها

ــتان اصفهان با اشاره به استفاده از منابع مالى  مديرعامل شركت آب و فاضالب اس
ــال 76 تاكنون براى توسعه و  تبصره 3 ماده واحده در اجراى پروژه ها گفت : از س
ارتقاى زيرساخت هاى توزيع آب و خدمات جمع آورى شبكه فاضالب در 43 شهر 

استان از منابع مالى تبصره 3 ماده واحده استفاده شده است .
مهندس هاشم امينى افزود : با همكارى شوراى اسالمى شهرها مصوبه اخذ هزينه 
ــتركين دريافت مى شود به طورى  آماده سازى خدمات آبفا استان اصفهان از مش
كه در سال هاى اخير با مشاركت مردمى روند اجراى برخى از پروژه هاى آبفا بسيار 
ــم گير بوده درحالى كه اگر قرار بود اين پروژه ها از طريق منابع مالى دولتى  چش
عملياتى شود به دليل تنگناها سير پيشرفت فيزيكى پروژه ها با كندى صورت مى 
ــهر اصفهان از سال 90 تا 93 پرداخت و  گرفت .وى به اجراى پروژه هاى آبفا در ش
خاطرنشان ساخت : در سال49/90 كيلومتر اجراى شبكه آب و 48 كيلومتر اجراى 
شبكه فاضالب با هزينه اى بالغ بر 60 ميليارد ريال ، در سال40/91 كيلومتر اجراى 
شبكه آب و 28 كيلومتر اجراى شبكه فاضالب با هزينه اى بالغ بر 45 ميليارد ريال 

، در سال 34/92 كيلومتر اجراى شبكه آب و 20 كيلومتر شبكه فاضالب با هزينه 
اى بالغ بر 45 ميليارد ريال و اجراى خط انتقال آب خيابان شهيد فهميده با هزينه 
ــهر  اى بيش از 100 ميليارد ريال از طريق منابع مالى تبصره 3 ماده واحده در ش

اصفهان عملياتى گرديد  .
ــى خطوط آبفا در  ــال 88 و 89 پروژه جابجاي ــا بيان اينكه در س مهندس امينى ب
ــارد ريال از طريق تبصره 3  محدوده ميدان امام على با هزينه اى بالغ بر 30 ميلي
ــال هاى 88 تا 89 اجراى خط انتقال  ماده واحده عملياتى شد اعالم كرد : طى س
فاضالب خيابان بالل ، اصالح قسمتى از خط انتقال فاضالب خيابان نظر ، اصالح 
شبكه فاضالب به صورت متفرقه در نقاط مختلف شهر و بازسازى تصفيه خانه هاى 
ــرق) با هزينه اى بالغ بر 73 ميليارد ريال در دستور  فاضالب (شمال ، جنوب و ش

كار قرار گرفت .
ــراى پروژه  ــتان اصفهان به اج ــركت آبفا اس ــل و رييس هيات مديره ش مديرعام
ــتفاده از درآمد حاصله از تبصره 3 بيان داشت : عالوه بر اجراى هاى شاخص با اس

ــه اجراى پروژه هايى  ــهر اصفهان مى توان ب  پروژه هاى متعدد و قابل توجه در ش
همچون شبكه فاضالب شهرهاى نجف آباد ، شهر تيران ، درچه ، هرند ، عسگران ، 
رضوانشهر ، ايمانشهر ، قهدريجان و گلپايگان در سطح استان اصفهان اشاره كرد .

ــرمايه اى حاصل از محل تبصره 3  مهندس هاشم امينى اعالم كرد : كل درآمد س
ــهرى هزينه شده و به هيچ وجه صرف  صرفا در اجراى تأسيسات آب و فاضالب ش
ــت . مهندس امينى افزود : در حال حاضر   ــركت نگرديده اس هزينه هاى جارى ش
ــهر ، دولت آباد ، داران ، دهاقان ،  ــاهين ش ــتان اعم از اصفهان ، ش 43شهر در اس
گلدشت ، علويجه ، خمينى شهر ، درچه ، برف انبار ، مباركه ، نائين ، فريدونشهر ، 
نجف آباد ، باغبهادران ، سده لنجان ، افوس ، شهرضا ، چرمهين ، سميرم ، تيران ، 
كهريزسنگ ، زرين شهر ، چمگردان ، اردستان ، دستگرد ، گلپايگان ، بادرود، خالد 
ــت، حبيب آباد ، ايمانشهر ،  آباد ، هرند ، خورزوق ، سين ، زاينده رود ، ورنامخواس
قهدريجان ، گلشن ، دهق ، كوشك ، رضوانشهر ، عسگران و گز داراى مصوبه شوراى 

اسالمى شهر پيرامون اجراى تبصره 3 ماده واحده هستند .

تخلف در يكى از بيمارستان هاى 
اصفهان در حال رسيدگى است

تاخير پرواز اصفهانـ  بندرعباس
 به 16 ساعت رسيد

تسهيل در صدور مجوز موسسات 
فرهنگى و هنرى 

حادثه واژگونى اتوبوس دانشجويان 
نجف آباد

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از مرگ 22 تن بر اثر آنفلوانزا 
در كشور و نيز پيگيرى تخلف هايى در بيمارستانى در اصفهانى خبر 

داد.
 به گزارش ايسنا، وزير بهداشت در پاسخ به پرسش يكى از خبرنگاران 
ــتان هاى اصفهان  درباره باز كردن بخيه يك بيمار در يكى از بيمارس
ــتن توضيح داد: بنده هم اين خبر را در شبكه هاى  به علت پول نداش
ــنيده ام و تيمى را مامور كرده ام كه به اصفهان بروند و در  مجازى ش

اين مورد تحقيق كنند.
وزير بهداشت افزود: رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان نيز در اين 
مورد از مردم عذرخواهى كرده و قول داده است كه مسوول شيفت و 

افراد متخلف را به دستگاه قضايى معرفى كند.
سيد حسن هاشمى در حاشيه همايش پزشك پژوهشگر در دانشگاه 
علوم پزشكى تهران درباره آخرين وضعيت بيمارى آنفلوانزا گفت: از 
ــتان كرمان و تعدادى نيز در برخى از  اين شمار فوتى، 16 تن در اس

استان هاى ديگر مانند سيستان و بلوچستان بوده اند.
وى اضافه كرد: بيمارى آنفلوانزا از نوع آنفلوانزاى H1N1 اكنون جزو 
آنفلوانزاهاى فصلى و معمولى در كشور است و هر سال مواردى از ابتال 

و مرگ و مير ناشى از اين بيمارى را در كشور داريم.
وى اضافه كرد: به نظر مى رسد امسال تعداد موارد اين بيمارى نسبت 
به سال هاى گذشته اندكى افزايش يافته است كه بخشى از آن به علت 
ورود اتباع بيگانه از كشورهاى همسايه به خصوص همسايگان شرقى 

است.
ــراى جلوگيرى از  ــت به مردم ب ــه داد: توصيه وزارت بهداش وى ادام
ــتى را از جمله شست وشوى  اين بيمارى اين است كه اصول بهداش
دست ها و رعايت اصول بهداشتى را هنگام عطسه كردن رعايت كنند 
ــه اى مانند بيمارى هاى  و به خصوص افرادى كه بيمارى هاى زمين

تنفسى دارند بيشتر مراقبت كنند.

پرواز اصفهانـ  بندرعباس كه قرار بود در ساعت 16:45 روز گذشته 
ــن لحظه به داليل  ــمت مقصد خود پرواز كند تا اي از اصفهان به س

نامعلومى هنوز انجام نشده است.
ــرار بود در  ــانـ  بندرعباس كه ق ــرواز اصفه ــروز، پ ــد از ظهر دي بع
ــت كند با  ــد خود حرك ــمت مقص ــاعت 16:45 از اصفهان به س س
ــان انجام نگرفته ــوم اين پرواز همچن تاخير مواجه و به دليل نامعل

است.
ــارس در مورد  ــخ به خبرنگار ف ــافران اين پرواز در پاس يكى از مس
ــان به مقصد  ــران اير اصفه ــرواز 346 اي ــاق گفت: پ داليل اين اتف
ــا پس از  ــد ام ــر همراه ش ــاعت تاخي ــا دو س ــدا ب ــاس ابت بندرعب
ــرواز وجود  ــكان پ ــد كه ام ــالم گردي ــددى اع ــل متع آن به دالي

ندارد.
وى در مورد داليل اعالم شده از سوى هما تصريح كرد: ابتدا شرايط بد 
جوى بهانه شد اما جالب اينجاست كه پرواز ساير شهرها به بندرعباس 
ــده بود، پس از آن خلبان اعالم كرد كه ديد  در همان زمان انجام ش
افقى كم است و قادر به پرواز نيستم كه نتيجه استعالم ما وجود ديد 

2400 مترى و عدم وجود مشكل بود.
ــافر پرواز اصفهان بندرعباس در ادامه افزود: حتى پيشنهاد  اين مس
ــم كه هيچ همكارى از  داديم كه از طريق تهران به بندرعباس بروي

سوى هما با ما نشد.
ــورد اين تاخير را  ــخ گويى هواپيمايى ايران در م وى در خاتمه پاس
بسيار نامناسب عنوان كرد و گفت: خلبان گفته كه نمى توانم پروازى 
ــافران معطل مانده ــووالن نيز در شأن مس ــخ مس انجام دهم و پاس

نبود.
ــافران اين پرواز  ــته بانوان ذوب آهن نيز ديگر مس تيم واليبال نشس
ــه مصاف حريف  ــاعت 12:30 دقيقه امروز ب ــود س بودند كه قرار ب

بندرعباسى خود بروند.

ــكالت در صدور مجوز  ــاره به برخى از مش ــاد با اش ــاور وزير فرهنگ و ارش مش
ــات فرهنگى و هنرى، از ايجاد زمينه هايى براى تسهيل در صدور مجور  موسس

اين موسسات خبر داد.
مهدى محمدى در همايش جايگاه روابط عمومى در توسعه "اقتصاِد فرهنگ" با 
بيان اينكه موضوع اقتصاِد فرهنگ در وزارت ارشاد با حضور دو مشاور اقتصادى 
به صورت تخصصى پيگيرى مى شود، اظهار داشت: در اين دوره بسيارى از موانع 
ــر راه صدور مجوز موسسات فرهنگى و هنرى وجود داشت  و مشكالتى كه بر س
ــاند، برداشته شده است.وى با  و دوره زمانى صدور مجوز را تا به دو سال مى رس
بيان اينكه هيات رسيدگى به امور مراكز فرهنگى وزارت ارشاد يكى از بخش هاى 
وزارت است كه با بخش خصوصى سر و كار دارد، افزود: نخبگان سراسر كشور در 
حال حاضر به حوزه فرهنگ و هنر وارد شده اند و عالقه مندان به سرمايه گذارى 
ــت دريافت مجوز براى موسسات فرهنگى و هنرى دارند.  در اين حوزه درخواس
ــرط هاى دريافت مجوز موسسات  ــاد با بيان اينكه يكى از ش ــاور وزير ارش مش
فرهنگى و هنرى داشتن سوابق موثر فرهنگى و هنرى است، تصريح كرد: تعدادى 
ــرمايه گذارى در بخش فرهنگ و هنر سابقه چندانى  از عالقه مندان به حوزه س
ــوز الزم را در اختيار آنان براى  ــن گروه ها تعامل كرده ايم و مج ندارند اما ما با اي

فعاليت هاى فرهنگى و هنرى ارائه داده ايم.
وى بيان كرد: چرخه اقتصادى برخى از موسسات فرهنگى و هنرى با برگزارى 
كالس هاى آموزشى زبان انگليسى صورت مى پذيرد، به همين خاطر آئين نامه 
آموزش زبان در وزارت ارشاد در حال تدوين است، البته بايد توافقاتى با آموزش 

و پرورش و وزارت علوم داشته باشيم.
محمدى گفت: اگر بتوانيم آموزش تخصصى فرهنگ و هنر را به صورت قانونمند و 
با مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى داشته باشيم مى توان گام بزرگى در حوزه 
فرهنگ و هنر برداشت.دبير هيات رسيدگى به امور مراكز فرهنگى وزارت فرهنگ 
ــاره به برگزارى برخى از فعاليت هاى فرهنگى و هنرى و  ــالمى با اش و ارشاد اس
ــط ادارات و ارگان هاى دولتى خاطرنشان كرد: اجراى  برخى از همايش ها توس
اينگونه برنامه ها نيازمند دريافت مجوز از ادارات كل فرهنگ و ارشاد استان هاست 

بنابراين اين موضوع از اين پس بايد مورد توجه قرار گيرد.

ــت: براثر  ــتان اصفهان گف ــكى اس ــوادث و فوريت هاى پزش ــر ح مدي
ــف آباد، در  ــگاه نج ــجويان دانش ــتگاه اتوبوس دانش واژگونى يك دس
ــته  ــاد 31 نفر مصدوم و دو نفر كش ــهر و نجف آب كمربندى خمينى ش

شدند.
ــتين در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه واژگونى  غفور راس
ــگاه نجف آباد اصفهان اظهار داشت:  ــجويان دانش اتوبوس، حامل دانش
ــه مصدومان  ــدند ك ــدوم و دو نفر فوت ش ــه 31 نفر مص در اين حادث
ــتان ها منتقل  ــه بيمارس ــدادى اورژانس پيش ب ــط واحدهاى ام توس

شدند.
ــنبه) در محور  ــن حادثه هفت و نيم صبح ديروز (يكش وى ادامه داد: اي
كمربندى خمينى شهر به نجف آباد رخ داده است كه به محض تماس با 
فوريت هاى پزشكى، 20 كد اورژانس پيش بيمارستانى با 40 تكنسين 

به محل حادثه اعزام شد.
مدير حوادث و فوريت هاى پزشكى استان اصفهان تصريح كرد: همچنين 

دو واحد امدادى از هالل احمر نيز به محل حادثه اعزام  شدند.
وى ادامه داد: مصدومان اين حادثه، به بيمارستان هاى اشرفى اصفهانى 

خمينى شهر، منتظرى و فاطمه الزهرا نجف آباد منتقل شدند.

مديرعامل آبفا استان
 اعالم كرد :

اجراى پروژه هاى آبفا 
در 43 شهر استان
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سيرى در دنياى ورزش 

ــتارگان جهان فوتبال در بردن توپ طال بد شانس بودند و  برخى از س
از تصاحب اين جايزه بى نصيب مانده اند.

ــتند. ــت ها در انتظار توپ طال هس ــاله تعداد زيادى از فوتباليس هر س
 اين جايزه به بهترين بازيكن سال داده مى شود. دوشنبه هفته گذشته، 
ــط فيفا اعالم شد. 21 دى از  ــت سه نامزد نهايى توپ طال توس فهرس
ــال  ــتيانو رونالدو، بهترين بازيكن س ــى و كريس ميان نيمار، ليونل مس
معرفى مى شود اما خيلى از ستارگان جهان فوتبال، هرگز شانس كسب 

اين جايزه را نداشتند.
ــد و  ــه بازيكنان اروپايى اهدا مى ش ــال تنها ب ــال 1995، توپ ط تا س
ــا و انزو  ــه، ديگو مارادون ــطوره هايى همچون پل ــن خاطر، اس ــه همي ب
فراچسكولى با وجود شايسته بودن، هيچ گاه فرصت رقابت را در كسب 
اين جايزه پيدا نكردند. الديسالو كوباال، يكى از ستاره هاى قرن بيستم 
ــاند، هرگز  ــلونا كه بيش از 100 گل براى آبى انارى ها به ثمر رس بارس

به اين عنوان دست نيافت و حتى در ميان برترين ها نيز قرار نگرفت.
ــال 95 نيز دست بسيارى از ستاره هاى فوتبال دنيا و اروپا از  پس از س

اين جايزه كوتاه مانده است. 
ــم مى آيد.  ــياهه به چش ــكاش نيز در اين س ــام فرانتس پوش ــت ن غيب
ــار گل  ــود را با چه ــام اروپايى خ ــن ج ــال پنجمي ــه رئ ــالى ك در س
ــوارس  ــوپ طال به لوييس س ــر برد، ت ــال باالى س ــكاش در فين پوش

رسيد.
ــه جام اروپايى نيز در فهرست برندگان اين  نام كنى دالگليش، فاتح س
ــتاره تيم هاى سلتيك  ــود. بازيكن اسكاتلندى و س جايزه ديده نمى ش
ــى دارد. دالگليش  ــيونى از عناوين ملى و بين الملل ــول، كلكس و ليورپ
ــگ انگليس را به همراه ليورپول فتح  ــال 1983 جام حذفى و لي در س
ــد اما توپ طال  ــن بازيكن اين ليگ انتخاب ش ــرد و به عنوان بهتري ك
ــيد. فرانك رايكارد، بازيكن مشهور هلندى نيز  ــل پالتينى رس به ميش
ــت. او دوبار برنده توپ برنز  ــب اين جايزه بى نصيب مانده اس از تصاح

شد. 
ــوپركاپ ايتاليا و بين قاره اى  ــكارد به همراه ميالن قهرمان اروپا، س راي
ــال پيراهن  ــيد.پائولو مالدينى، 24 س ــه او نرس ــال ب ــا توپ ط ــد ام ش
ــام اروپايى را فتح ــم ايتاليايى پنج ج ــت و با تي ــالن را بر تن داش مي

كرد.
ــونرى ، ركورد بيشترين بازى در ميالن را دارد. مالدينى به   مدافع روس
ــاد خيلى ها يكى از بهترين مدافعان تاريخ فوتبال بود اما هرگز به  اعتق
اين جايزه دست پيدا نكرد. او در سال 1999 و 2003، جزو نامزدهاى 
ــد. تنها مدافعى كه تاكنون توانسته  ــوم ش نهايى بود ولى هر دو بار، س

برنده توپ طال شود، هم وطن او، فابيو كاناوارو است.
دروازه بان ها نيز شرايط مشابهى دارند. تنها دروازه بان دارنده توپ طال، 
ــال 1963 اين جايزه را برد. برخى از  ــين روسى است كه در س لو ياش
ــه نامزد نهايى قرار گرفتند اما رتبه نخست به  دروزاه بان ها در ميان س
آنها تعلق نگرفت. دينو زوف، دروازه بان افسانه اى ايتاليا در سال 1933 
ــال هاى 2001 و 2002 نيز در اين جايگاه  ــوم شد، اليور كان در س س
ــد.ديگر  ــال 2006 دوم ش ــت و جانلوييجى بوفون هم در س قرار گرف
ــن جايزه بى نصيب  ــياس نيز از اي ــان پرافتخار اروپا، ايكر كاس دروازه ب
ــناخته  ــوان بهترين دروازه بان جهان ش ــت. او پنج بار به عن ــده اس مان

شد. 
همچنين در سال هاى 2002 و 2008 بهترين دروزاه بان اروپا و 2010 
ــد. آخرين  ــان جام جهانى آفريقاى جنوبى انتخاب ش بهترين دروازه ب
دروازه بانى كه بين سه نامزد نهايى قرار گرفت، مانوئل نوير آلمانى بود 
ــد.رائول گونسالس در سال 2001 شانس كسب  ــوم ش كه او هم نفر س
ــال برگزيده شد  ــت. از طرف يوفا به عنوان مهاجم س توپ طال را داش
ــه نامزد نهايى ــوان بهترين گلزن الليگا را هم برد اما در ميان س و عن

توپ طال سوم شد تا مايكل اوون آن را به دست آورد.
تيرى آنرى، مهاجم باشگاه آرسنال و تيم ملى فوتبال فرانسه نيز تقريبا 
ــابهى را تجربه كرد. مهاجم فرانسوى سال ها در ليگ برتر  ــرايط مش ش
ــال 2003 شانس برد جايزه را داشت  انگليس حكمرانى مى كرد. او س

اما اين عنوان به پاول ندود رسيد.
ــپانيا بود. به  ــلونا و تيم ملى اس ــدس، مغز متفكر تيم بارس ژاوى هرنان
ــورش دوبار فاتح رقابت هاى يورو شد و يك بار جام جهانى  همراه كش
ــاى 2009، 2010 و 2011 در جمع  ــال ه ــر برد. او در س را باالى س
ــى اجازه نداد تا اين  نامزدهاى نهايى قرار گرفت ولى حضور ليونل مس

جايزه به او برسد.
ــانس اين فهرست است. او كه سه فصل  ــتا، آخرين بدش آندرس اينيس
فوق العاده همراه بارسلونا و تيم ملى اسپانيا داشت اما در حسرت توپ 

طال مانده است.
ــى 2010،  ــال جام جهان ــد در فين ــر هلن ــش او براب ــروزى بخ گل پي
ــد.  ــن جايزه قرار داد اما در نهايت دوم ش ــاى اي ــان نامزده او را در مي
همچنين در سال 2013 پس از ليونل مسى و كريستيانو رونالدو سوم 

شد.

ستارگانى كه در حسرت توپ طال ماندند
ــل تيمش در الليگا به  ــد با گلزنى در چهاردهمين بازى اين فص مهاجم پرتغالى تيم فوتبال رئال مادري

سومين گلزن برتر تاريخ اين رقابت ها تبديل شد.
در جريان پيروزى 4 بر يك تيم فوتبال رئال مادريد برابر ختافه در ورزشگاه سانتياگو 

برنابئو، كريستيانو رونالدو آخرين گل كهكشانى ها را به ثمر رساند.
اين گل شمار گل هايى كه رونالدو از ابتداى پيوستن اش به رئال مادريد در سال 2009 
ــت را به 235  افزايش داد تا او از هوگو سانچس،  تاكنون در الليگا به ثمر رسانده اس
ــى بگيرد و اكنون به تنهايى در رده سوم  مهاجم مكزيكى پيشين كهكشانى ها پيش
جدول برترين گلزنان تاريخ الليگا بايستد.برخالف رونالدو، سانچس گل هايى الليگايى 
خود را در سه تيم اتلتيكومادريد، رئال مادريد و رايووايكانو به ثمر رساند كه 164 گل 

از 234 گل او با در جمع سفيدپوشان مادريد بود.
رونالدو در جدول برترين گلزنان تاريخ الليگا تنها دو نفر را باالتر از خود مى بيند كه 
ــلونا با 289 گل و ديگرى تلمو سارا،  يكى از آنها ليونل مسى، مهاجم آرژانتينى بارس

مهاجم پيشين اتلتيك بيلبائو با 253 گل است.

هافبك دفاعى تيم فوتبال تراكتورسازى تبريز با اشاره به جدايى اوليويرا از اين تيم گفت: اين اتفاقات در 
فوتبال طبيعى است و براى همه بازيكنان و مربيان وجود دارد.

ــت: من از 2 روز پيش  دوى  ــورى در مورد وضعيت مصدوميتش اظهار داش ــينا عش س
ــم. خوشبختانه  نرم را آغاز كرده ام و تالش مى كنم خيلى زود به تمرينات گروهى برس

وضعيت خوبى دارم ولى قطعا به بازى مقابل استقالل نخواهم رسيد.
ــازى خاطرنشان كرد: فوتبال همين  وى در ادامه در خصوص جدايى تونى از تراكتورس
است، يك روز مى آييم و يك روز هم مى رويم. اين مسايل براى همه بازيكنان و مربيان 
وجود دارد. تونى براى تيم ما زحمت كشيد و حاال با اين تغييرات، بايد فردى به عنوان 

سرمربى انتخاب شود كه بتواند به تراكتورسازى كمك كند.
عشورى در مورد اينكه چرا تونى بيش از حد در تبريز تحت فشار قرار داشت، گفت: هر 
ــار قرار مى گرفت. هواداران از تراكتورسازى  مربى  ديگرى هم جاى تونى بود تحت فش
برد مى خواهند و ما هم بايد توقعات آنها را برآورده كنيم. اينكه ما يا كادر فنى تحت فشار 

قرار بگيريم، چيز عجيبى نيست.

رونالدو به تنهايى سومين گلزن برتر تاريخ الليگا شد فوتبال همين است، يك روز مى آييم و يك روز هم مى رويم

ــك 2016 ريو در  ــران در المپي ــه كاروان اي ــان گفت ك ــر ورزش و جوان وزي
خوش بينانه ترين حالت مى تواند 6 مدال به  دست بياورد.

ــوراى معاونان وزارت ورزش  ــومين نشست ش محمود گودرزى در هفتاد و س
ــت:  ــراى دولت و مردم اظهار داش ــت المپيك ب ــاره به اهمي ــان با اش و جوان
حسن روحانى، رييس جمهور و مجموعه دولت حمايت ويژه اى از ورزش دارند 

و اميدواريم بيشتر هم توجه شود و وضعيت اعتبارى ورزش بهتر باشد.
ــو گفت:  ــك 2016 ري ــاى المپي ــران در بازى ه ــج كاروان اي ــاره نتاي وى درب
ــاس تحليل روند كسب  ــت ولى مى توان بر  اس ــت نيس پيش بينى مدال درس
ــر دوره 4/5مدال بوده و  ــته گفت ميانگين دريافت مدال در ه مدال در گذش
ــت كه مدال هاى زيادى كسب شد. ــاب دوره گذشته اس اين ميانگين با احتس

بدون در نظر گرفتن المپيك لندن ميانگين كسب مدال در هر دوره 3/5 مدال 
ــت. با يك نوسان بين 3/5 تا 5/5 مدال را مى توان پيش بينى كرد كه  بوده اس

اين تعداد در خوش بينانه ترين حالت به 6 مدال مى رسد.
ــبت  وزير ورزش و جوانان افزايش جوايز قهرمانان المپيكى در اين دوره را نس
به دوره گذشته قابل توجه دانست و عنوان كرد: ستاد عالى بازى هاى المپيك 
ــت كه فعاليت خود را آغاز كرده و بر عملكرد فدراسيون هاى  حدود 6 ماه  اس
المپييكى نظارت دارد و اعتبارات خاص و بيشترى براى اين فدراسيون ها لحاظ 
ــده و ميزان پاداش قهرمانان براى المپيك و پارالمپيك نسبت به دوره قبل  ش
افزايش قابل توجه و چشمگيرى داشته است. البته معتقدم فضاى جامعه هنوز 

المپيكى نيست و رسانه ها چندان به آن نمى پردازند.

وزير ورزش انتظار كسب 
آگهـى مناقصه عمومى -  نوبت دومچند مدال را در ريو دارد؟

(شماره 800/25230) 

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان.
موضوع مناقصه: آگهى مناقصه عمومى واگذارى امور مربوط به اصالح لوله كشى فرآورده ها جهت تغيير كاربرى مخازن 

شماره 4و6 و تعمير و اصالح مخزن شماره يك انبار نفت نايين و رنگ آميزى آن.
ــيد وجه مبنى بر واريز مبلغ 64/100/000 ريال به عنوان سپرده نقدى به مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ارائه رس
حساب جارى شماره 4120075101008 (سيبا بانك ملى ) و شناسه واريز 26100000026 به نام شركت ملى پخش 

فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكى سه ماهه.
ــايتهاى ــت دوم كه از س ــى نوب ــخ درج آگه ــه از تاري ــدت دو هفت مهلـت اعـالم آمادگـى و دريافت اسـناد: به م

 HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR قابل برداشت مى باشد و تحويل 
آن به آدرس اصفهان - خيابان چهارباغ باال - جنب پمپ بنزين - امور قراردادها تلفن:36244618.

ــته نفت و گاز داراى اعتبار از معاونت  ــات و تجهيزات يا رتبه 5 رش شـرايط متقاضى :1- داراى رتبه 5 در رشته تاسيس
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى. 2- عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهاى سنوات گذشته.

شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهاى واجد شرايط توزيع خواهد شد.

ضمناً متن آگهى در سايت WWW.SHANA.IR قابل رؤيت مى باشد.

منطقه اصفهان

با گذشت 3 ماه از انتخابات فدراسيون دووميدانى امور اين فدراسيون هنوز سامان 
نگرفته و حتى برخى دوگانگى ها در صحبت هاى رييس و وزارت ورزش ديده مى شود. 

دليل اين نابسامانى ها و تضاد در گفتار چيست؟
ــلوغى را پشت سر مى گذارد و مشخص نيست  پيست دووميدانى ايران، روزهاى ش
داستان ادامه دار اين فدراسيون به كجا خواهد رسيد. روز ها درگيرى براى انتخاب 
سرپرست براى فدراسيون،  ماه ها انتظار براى برگزارى انتخابات و ابالغ حكم رياست 
ــدن كادر اجرايى. 7 ماه تا آغاز المپيك  ــيون و حاال هم انتظار براى كامل ش فدراس
ــت و ظاهرا حواشى در دووميدانى پايانى  2016 ريو دوژانيروى برزيل باقى ماند اس

ندارد.
رييس فدراسيون دووميدانى در حال حاضر قصد دارد تمام كارها را به تنهايى انجام 
ــيون را به صورت كامل در دست گرفته است و  ــد امور فدراس بدهد و به نظر مى رس
احتياجى به كادر براى انجام برخى امور ندارد.از همان زمان كه ابالغ رياست كيهانى 
ــد برخى مهم ترين علت اين موضوع را مخالفت وزارت ورزش با نفرات  صادر نمى ش
پيشنهادى براى كادر فدراسيون دانستند اما كيهانى هميشه اين موضوع را رد مى 
كرد و حتى در اظهارنظرهاى خود اعالم كرد كه هيچ عجله اى براى ايجاد تغيير در 
ــيون  ــيون ندارد.او در هر مصاحبه اى اعالم مى كرد كه به زودى كادر فدراس فدراس
ــوند و حتى عباس فتحى رييس هيات دووميدانى ايالم هم به صورت  معرفى مى ش
غيررسمى كارش را به عنوان دبير در فدراسيون آغاز كرد. فتحى بعدها در گفت وگو 
ــنا اظهار كرد كه فقط براى كمك آمده و هنوز هيچ كارى را رسما آغاز نكرده  با ايس

ــت.هفته ى پيش مجيد كيهانى در يك برنامه  اس
تلويزيونى از تغيير دبير پيشنهادى خود سخن گفت 

ــر اعالم يا عدم  اما در اين مدت هيچ صحبتى مبنى ب
ــنهادى به وزارت ورزش مطرح نشده  ــامى پيش اعالم اس

ــجادى اخيرا در گفت وگو با ايسنا درباره ى  است.نصراهللا س
علت تاييد نشدن اسامى پيشنهادى رييس فدراسيون دووميدانى 

گفته بود: «رييس فدراسيون هنوز اعضايى را به ما معرفى نكرده كه ما 
بخواهيم آن را تاييد كنيم. كادر اجرايى بايد به وزارت ورزش معرفى شود 

ــفانه هنوز چنين كارى صورت  تا ما نيز آن ها را مورد تاييد قرار دهيم كه متاس
نگرفته است.»حال سوال اين است كه دليل اين دوگانگى چيست؟ معاون وزير اعالم 
كرده كه هيچ شخصى به فدراسيون معرفى نشده و رييس مى گويد منتظر اعالم نظر 
وزارت است. ناهماهنگى ميان رييس جديد فدراسيون و وزارت خانه از همين موضوع 

مشخص مى شود اما آن چه معلوم نيست علت اين دوگانگى و ناهماهنگى است.
ــش به انتخاب  ــيون حتى قبل از انتخاب ــت كه يك رييس فدراس چگونه ممكن اس
كادر اجرايى اش فكر نكرده باشد. حال آنكه سه ماه از انتخاب كيهانى هم مى گذرد 
ــت.اگر اين رويه نادرست است چرا  و او هنوز اعضاى فدراسيون را معرفى نكرده اس
وزارت ورزش هيچ اعتراضى به آن ندارد و به فدراسيون اولتيماتوم نداده كه هرچه 
ــامى به وزارت داده شده دليل تاخير و البته  زودتر نفراتش را اعالم كند. اگر هم اس
ــت؟از اسفند ماه سال 93 حواشى  رد اين موضوع از طرف معاون وزير ورزش چيس

فدراسيون 
ــا  ب ــى  ن دووميدا

ــين داورى از  ــتعفاى افش اس
ــد و با توجه به  ــيون آغاز ش ــت اين فدراس رياس

ــت دووميدانى ايران  ــلوغى اين روز هاى پيس ــد ش ــرايط موجود به نظر مى رس ش
ــاز.به نظر مى رسد مسووالن امر  هم چنان ادامه دار خواهد بود و صدالبته مشكل س
ــدن گره دووميدانى ايران بيابند تا شايد  ــتانه المپيك راهى براى باز ش بايد در آس
ــبى و اجرايى ــران به آرامش نس ــى، دووميدانى اي ــا تنش و بى برنامگ پس از ماه ه

برسد.

وريا غفورى، بازيكن تيم سپاهان كه عنوان بهترين مدافع فصل پيش را كسب كرد، 
عكس خود را در كنار هادى عقيلى در آخرين پست اينستاگرامش منتشر كرده است. 

عكس او و هادى عقيلى را در سيتى سنتر اصفهان مى بينيد.

لنز دوربين

شب خوب عقيلى و بهترين مدافع ليگ 
در سيتى سنتر!

دوگانگى گفتار رييس فدراسيون و معاون وزير... چرا؟!

حاشيه ها در پيست دووميدانى ايران، هم چنان پابرجاست

پايان عمر ملى  ستاره باشگاهى؟

حدادى فر و تيم ملى، شايد ديگر هرگز

ــت قاسم حدادى فر  ــته بحث بازگش طى روزهاى گذش
ــناختى كه از  ــا با ش ــد ام ــى دوباره داغ ش ــه تيم مل ب
كارلوس كى روش وجود دارد سخت بتوان كاپيتان دوم 

ذوب آهن را باز هم در پيراهن تيم ملى تصور كرد.
ــم حدادى فر  ــاه پيش بود كه قاس ــش م  آخرين بار ش
ــوت بالفاصله پس از  ــد. اين دع ــه تيم ملى دعوت ش ب
ــى ذوب آهن در  ــال جام حذفى و قهرمان برگزارى فين
ــن رقابت ها صورت گرفت. حدادى فر  اما با حضور در  اي
ــت تا او را  ــن تيم ملى از كارلوس كى روش خواس تمري
براى دو مسابقه پيش رو برابر ازبكستان و تركمنستان 
ــركت در اردو با  ــد. هرچند انصراف موقت از ش آزاد كن
ــد اما اين  ــرمربى تيم ملى انجام ش ــب اجازه از س كس
ــان هم خطرناك به  ــده همان زم مرخصى هماهنگ ش
ــان داده بود بازيكنى كه ــيد زيرا سابقه نش نظر مى رس

ــور در اردوى تيم ملى طفره برود  ــه هر دليلى از حض ب
براى هميشه در ليست سياه مرد پرتغالى قرار گرفته و 

ديگر هرگز دعوت نخواهد شد.
ــت از آب درآمده و  ــروز درس ــى تا به ام ــن پيش بين اي
مرد سال فوتبال ايران در سه اردوى ديگرى كه در اين 
فاصله برپا شده جايى در ليست كى روش نداشته است. 
هرچند فراخوانده نشدن كاپيتان دوم ذوب آهن به اردو 
ــاى مصدوميت اين  ــت اول را بايد به پ ــى دو نوب در يك
بازيكن در هفته هاى ابتدايى فصل گذاشت اما دست كم 

غيبت او در آخرين اردو را نمى توان به اين مسائل ربط 
داد.

آن طور كه خود حدادى فر 
ــرا او مترصد  مى گويد ظاه
ــا  ب ــا  ت ــت  ــى اس فرصت
ــاره  ــن ب ــى روش در اي ك

ــد  كن ــت  صحب
ــاره  درب ــا  ام

ملى پوش 
شدن 
دوباره 

ــى خوش بين بود و  ــوان خيل ــك ذوب آهن نمى ت هافب
به نظر مى رسد كه پرونده حضور او در تيم ملى را بايد 
ــته  در ذهن مرد پرتغالى بس

شده دانست.
اين اما تنها سرسختى 
ــت كه  كى روش نيس
را  ــانس حدادى فر  ش
ــت به  ــراى بازگش ب
ــى  ــم مل تي
كمرنگ 

جلوه 
مى دهد 

ــه عالوه بر  بلك
ــه الى  آن از الب
صحبــــت هاى 
ــن  ــود اي خــــ
ــم  ه ــن  بازيك
ــور  طـــــ ــن  اي
برداشت مى شود كه 
ــراف او از همان ابتدا  انص

ــته است زيرا  ــتگى نداش ــاله اى مثل خس ربطى به مس
هافبك ذوب آهن به گفته خودش از يك طرف خواسته 
ــد و از طرف ديگر به اين  ــا را براى جوان ترها باز كن ج
ــش از آن هم جايگاه ثابتى در تيم ملى  خاطر كه تا پي

نداشته بابت دعوت نشدن حسرت زيادى نمى خورد.
ــش در پايان يك فصل  ــال و نيم پي ــر يك س حدادى ف
ــافر برزيل شد هرچند كه در  ــان مس نه چندان درخش
ــت بازى پيدا  ــك دقيقه هم فرص ــام جهانى حتى ي ج
ــت  نكرد. اما راه كاپيتان دوم ذوب آهن و تيم ملى درس
ــه حدادى فر از قضا يكى از  ــد ك از جايى از هم جدا  ش
ــر بود و حتى عنوان مرد  ــن بازيكنان ليگ برت آماده تري
ــال فوتبال ايران را هم يدك مى كشيد. با اين حال،  س
در شرايطى كه نه حدادى فر خيلى حسرت ملى پوش 
ــش را مى خورد و نه كى روش انرژى زيادى  نبودن
صرف بازيكنانى مى كند كه انگيزه كافى براى 
ــور در اردوها را ندارند بايد پرونده  حض
حضور اين هافبك بازيساز در تيم ملى 

را بسته شده تلقى كرد.
ــتاره هاى س از  ــى  يك ــر  حدادى ف
ــگاهى ايران در چند سال  بى چون و چراى فوتبال باش
اخير بوده كه در حال حاضر هم در اوج آمادگى است. با 
اين وجود، به داليلى كه گفته شد عمر ملى  پوشى ستاره 
درخشانى كه تعداد بازى هاى ملى او به 20 هم نرسيد 

را ديگر بايد تمام شده دانست.
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بازی های محلیراز موفقیت

 اگر کنللار خانللواده خللود هسللتید و بدنللی سللالم و سللامت دارید 
۷۰%  دارایی های دنیا را دارید و اگر سللالم هسللتید مطمئنا توانایی به 
دسللت آوردن پول کافی برای گذران زندگی روزمره خود را هم دارید، 
با این تفاصیل اگر بخواهید می توانید ۱۰۰% دارایی های دنیا را داشته 
باشید ، فقط کافیست به نکات و جنبه های مثبت زندگی فکر، و بر روی 
آنها تمرکز کنید.مطمئن باشید هیچ کدام از این حرف ها شعار نیست و 
من شخصا این موضوع را تجریه کرده ام ، مدتی بود که تمام وقت و ذهنم 
مشغول نداشته ها و ناتوانی هایم بود در آن مدت خود را فردی شکست 
خورده و افسرده می دیدم ،آن زمان تنها ۱۹ سال داشتم.فرقی نداشت به 
چه فکر می کردم هرچه بود منفی بود )نمی تونم درس بخونم،نمی تونم 
بیرون برم ،نمی تونم( اما تنها با یک تغییر بسیار ساده و کوچک در نحوه 
صحبت کردن با خودم یا بهتر است بگویم با تغییر لحن و کلمات، زندگی 
هم تغییر کرد.تنها کافیسللت »ن« را از ابتدای افعال حذف کنیم آنگاه 
زندگی روشن می شود. مطمئنم که این را همه شما می دانید اما اجازه 
بدهید بازهم تکرار کنم ، این انرژی ها و افعال مثبت هسللتند که باعث 
می شوند حتی یک فرد ثروتمند ،ثروتمند بودن واقعی را تجربه کند. اگر 
فردی ثروت کانی داشته باشد و هیچ امر مثبتی با آن انجام ندهد یا هیچ 
انرژی از آن نگیرد همچنان فردی است فقیر. لطفا داشتن حس خوب 
و خوشبختی را در پول جستجو نکنید. انسان هایی هستند که در کنار 
خانواده و با یک زندگی کاما ساده احساس خوشبختی و آرامش دارند 
زیرا معتقدند دارایی آنها خانواده ،سامتی و کارشان ،هدف شان یا… 

است.آنها از دارایی امروزشان لذت می برند.

اگر روش های زیر را انجام دهید کسالت دیگر معنا نخواهد داشت 
برای این که به زندگی احساس بهتری ببخشید و حسی جدید داشته باشید 

باید روش هایی را در زندگی به کار ببندید.
- دوست خودتان باشید

سعی کنید همان طور که با صمیمی ترین دوستان تان برخورد می کنید، 
با خودتان نیز رفتار کنید. وقتی که دوستی یا کسی که به او عاقه دارید در 
وضعیت روحی بدی به سر می برد و از شللما کمک می خواهد برای او چه 

می کنید؟
از او می خواهید تا نگران نباشد. به او می گویید استراحت کند یا به نوعی 

سرخودش را سرگرم کند و به مشکلش فکر نکند و ...
در این حالت و در این روزها به خودتان نیز همان توصیه ها را بکنید.

- احساس پرواز كنید
در جایی قرار بگیرید که سللکوت و آرامش دارد. برای دقایقی تصور کنید 
پرنده ای هستید که در آسللمان الیتناهی در حال پرواز است. همان گونه 
 که ابرها در آسللمان حرکت می کنند، سعی کنید مشللکات را از جلوی

 چشمان تان عبور دهید. این روش به شما یاد می دهد که به خاطر بیاورید 
مشکات قابل عبور و گذر هستند و همیشه در کنار ما نخواهند ماند.

                                                                                                                                                    ادامه دارد...

 مردی به دربللار خان زند مللی رود و با ناللله و فریاد مللی خواهد تا
 کریم خان را ماقات کند. سربازان مانع ورودش می شوند. 

 خان زند در حال کشللیدن قلیان ناللله و فریاد مرد را می شللنود و 
می پرسد ماجرا چیست؟ 

پس از گزارش سربازان به خان، وی دسللتور می دهد که مرد را به 
حضورش ببرند. مرد به حضور خان زند می رسد و کریم خان از وی 

می پرسد: چه شده است چنین ناله و فریاد می کنی؟
 مرد با درشتی می گوید: دزد همه اموالم را برده و االن هیچ چیزی 
در بساط ندارم! خان می پرسد: وقتی اموالت به سرقت می رفت تو 

کجا بودی؟ 
مرد می گوید: من خوابیده بودم!!! خان می گوید: خوب چرا خوابیدی 
که مالت را ببرند؟ مرد در این لحظه آن چنان پاسخی می دهد که 
اسللتداللش در تاریخ ماندگار می شود و سرمشللق آزادی خواهان 

می شود.
مرد می گوید: من خوابیده بودم، چون فکر می کردم تو بیداری!

خان بزرگ زند لحظه ای سکوت می کند و سپس دستور می دهد 
خسارتش را  از خزانه جبران کنند و در آخر می گوید: این مرد راست 

می گوید ما باید بیدار باشیم...

روزی از روزها هارون الرشید از بهلول دیوانه پرسید :
ای بهلول بگو ببینم نزد تو » دوست ترین مردم « چه کسی است ؟

بهلول پاسخ داد : همان کسی که شللکم مرا سیر کند دوست ترین 
مردم نزد من است !

هارون الرشید گفت : اگر من شکم تو را سیر کنم مرا دوست داری ؟
بهلول با خنده پاسخ داد : دوستی به نسیه و اما و اگر نمی شود !

حکایتی از کریم خان زند 

بهلول شکم سیر

پاییز پادشاه فصل ها ..

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستین سرد نمناکش

باغ بی برگی
روز و شب تنهاست

با سکوت پاک غمناکش
ساز او باران
سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی است
ور جز اینش جامه ای باید ،

بافته بس شعله ی زر تار پودش باد
 گو بروید یا نروید ، هر چه در هر جا که خواهد 

یا نمی خواهد
باغبان و رهگذاری نیست

باغ نومیدان ،
چشم در راه بهاری نیست

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ،
داستان از میوه های سر به گردون سای اینک خفته در 

تابوت پست خاک می گوید
باغ بی برگی

خنده اش خونی است اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد در آن

پادشاه فصل ها پاییز

کاریکاتور)روزدانشجو(
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چپ چپ نگاه میکنه!
قربونه قد وباالت!

سرمو خورد!
دم در آورده!

به روی چشمم!
تکلیف منو روشن کن!

خودت رو به کوچه علی چپ نزن!
مرگ من؟!

خوردم زمین، پدرم در اومد!

مرده شورتو رو ببرن!
گلیمتو رو از آب بکش!

انقدر سفت بزنمت که برق از چشمات بپره!
خرش از پل گذشته!

چه خاکی به سرم بریزم؟!
مرغ همسایه غازه!

ازدواج هندونه ای نبریده است!
خوشی زده زیر دلت!

کرم نریز

من یه صفحه دارم و یه عالمه چشللم. وقتی 
که کار می کنم صدای دلنشللینی دارم .من 

چی ام؟

مللی دونی چرا پرنللده ها توی زمسللتون به 
جنوب ،پرواز می کنن؟

وقتی کلله منو )از چللپ به راسللت( بخونن 
سللنگین وزنم ولی وقتی )راسللت به چپ(

بخونن سبک هستم .من چی ام؟

اگه به من غذا بدین زنده می مونم ولی اگه آب 
بدین من می میرم .من چی ام؟

- هر کسی که سر بزرگ تری داشته باشد 
کاه بزرگ تری هم خواهد داشت.

- مرد در خانه قایقی اش در وسط اقیانوس 
اسللت و هیچ آب آشللامیدنی تازه ای هم 

ندارد.
- هیچ کدام.چللون در درخت نارگیل هیچ 

موزی نمی روید.

- آنها هر سه باقی مانده یک آدم برفی آب 
شده هستند.

معما
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ضرب المثل هایی كه فقط ایرانی ها در زبان انگلیسی 
به كار می برن

داستان

َهفت َسنگ
وسایل بازی: ۱- هفت سللنگ که روی هم چیده می شللود ۲- یک توپ چرمی 

کوچک یا توپی بزرگ تر از توپ تنیس.
برای انجام بازی بچه ها به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه تیمی که توپ در 
دست دارند و دیگری گروهی که پشت سنگ صف کشیده اند. گروهی که توپ در 
دست دارند از یک فاصله ۵ الی ۶ متری به نوبت یکی ، یکی توپ را به طرف سنگ ها 
پرتاب می کنند اگر توپ به سنگ ها برخورد نکرد نوبت گروه بعدی می شود. ولی 
اگر توپ به سنگ برخورد کند گروهی که توپ داشته فرار می کنند و گروه دیگری با 
توپ به آنها می زنند تا اینکه افراد نتوانند سنگ ها را روی هم بچینند و هرکس توپ 
به او برخورد کرد از بازی در این دور اخراج شده و حق فرار وچیدن سنگ ها را ندارد.

اگر گروهی را که فرار کرده هفت عدد سنگ را روی هم بچیند دوباره از اّول توپ 
را به طرف سنگ ها پرتاب می کنند وکسانی که از دور بازی خارج شده بودند هم 
وارد بازی می شوند. اگر تیمی که توپ را در دست دارد نگذارد که سنگ ها روی هم 
چیده شود و همه بازیکنان حریف را با توپ بزند نوبت به آنها می رسد تا توپ را به 

طرف سنگ ها پرتاب کنند.
تذکر: زمانی که توپ به سللنگ ها برخورد می کند افرادی که پشت سنگ صف 
کشیده دور هم جمع می شوند و یکی از آنها توپ را زیر پیراهنش پنهان می کند 
و همه به دنبال بازیکنان تیم مقابل می افتند ، این کار به این خاطر باشد که معلوم 
نشود توپ پهلوی چه کسی اسللت و همه از هر بازیکنی که به او نزدیک می شود 
بترسند و احتمال دهند که توپ پهلوی او باشد. این بازی را آقایان انجام می دهند 

و در بعضی مواقع خانم ها.

با خودت درست صحبت كن

یک چوب شبیه ُچماق ، یک توپ َچرمی تنیس از وسایل این بازی می باشد. برای رفع كسالت 
بُل یعنی باال انداختن ، واَچک یعنی گرفتن ، گرفتن چیزی با کف دست. بازی 
بدین شکل بوده که در یک محوطه باز یک قسمت از بازیکنان در وسط زمین 
قرار می گیرند و هر کس هر جا بخواهد قرار می گیرد و دونفر دیگر هم در یک 
قسمت زمین پشللت خطی که قرار می گیرند و حق ندارند از این خط عبور 

کنند و دیگران هم حق ورود به این خط را ندارند.
 یکی از بازیکنان که به بُل دهنده معروف اسللت توپ را با دست اش به اندازه

 یک متر باال می اندازد و شللخص دیگر که چوب یا به زبللان فداغی ) دار ( را 
در دسللت دارد به توپ ضربه ای وارد می کند و بازیکنانی که در وسط زمین 
هستند باید توپ را بگیرند ، اگر کسی نتوانسللت توپ را بگیرد دوباره همان 
شللخص توپ را پرتاب می کند و اگر یک نفر توپ را با َکِف دست اش در هوا 
بگیرد نوبت به او می رسللد تا توپ را پرتاب کند این بللازی فقط مخصوص 

آقایان بود.
تذکر: این بازی با دو گروه انجام می شود و بدین شکل که همان بُل انداز را از 
یک گروه و فرد دیگری که چوب در دست دارد از گروه دیگر باشد و افراد داخل 
زمین از هر دو گروه و افراد گروه بُل انداز بتوانند توپ را در هوا با کف دسللت 
 بگیرند کسی که توپ را گرفته جایش را با بازیکن حریف که توپ را با چوب

 می زد عوض می کند و آن بازیکن هم در جای کسی که بُل انداز بود قرار می 
گیرد و آن فرد بُل انداز قبلی هم به وسط زمین می رود و تا توپ را در هوا بگیرد 

واین بازی توسط خانم ها نیز انجام می شود.

بُل واَچک
کوله  پشتي اش  را برداشللت  و راه  افتاد. 
رفت  که  دنبال  خدا بگللردد؛ و گفت: تا 
کوله ام  از خدا پر نشود برنخواهم  گشت. 
نهالي  رنجور و کوچک  کنار راه  ایستاده  
بود. مسافر با خنده اي  رو به  درخت گفت: 
چه  تلخ  است  کنار جاده  بودن  و نرفتن و 
درخت  زیر لب  گفت: ولي  تلخ  تر آن  است  
که  بروي  و بي  رهللاورد برگردي. کاش  
مي دانستي  آن چه  در جست وجوي  آني، 
همین جاست. مسافر رفت  و گفت: یک  
درخت  از راه  چلله  مي داند؟ پاهایش  در 
ِگل  اسللت، او هیچ گاه  لذت  جست  وجو 
را نخواهللد یافت و نشللنید که  درخت  
گفت: اما من  جست وجو را از خود آغاز 
کرده ام  و سفرم  را کسي  نخواهد دید؛ جز 

آن  که  باید!
مسافر رفت و کوله اش  سنگین  بود...

هزار سال  گذشللت، هزار سالِ  پر خم  و 
پیچ، هزار سالِ  باال و پست...

مسافر بازگشللت. رنجور و نا امید. خدا 
را نیافتلله  بود، اما غللرورش  را گم  کرده 
بود! به  ابتللداي  جاده  رسللید، جاده اي  

که  روزي  از آن  آغللاز کرده  بود. درختي  
هزار ساله، باال بلند و سبز کنار جاده  بود. 
زیر سایه اش  نشست  تا لختي  بیاساید. 
مسافر درخت  را به  یاد نیاورد. اما درخت  
او را مي شللناخت. درخت  گفت: سام  
مسللافر، در کوله ات  چه  داري، مرا هم  
میهمان  کن. مسللافر گفت: بللاال بلند! 
تنومندم، شرمنده ام، کوله ام  خالي  است  
و هیچ  چیللز ندارم. درخللت  گفت: چه  
خوب، وقتللي  هیچ  چیز نللداري، همه  
چیز داري. امللا آن  روز کلله  مي رفتي، 
در کوله ات  هملله  چیز داشللتي، غرور 
کمترینش  بود، جاده  آن  را از تو گرفت 
وحاال در کوله ات  جا براي  خدا هسللت 
و قللدري  از حقیقت  را در کوله  مسللافر 
ریخت. دست هاي  مسللافر از اشراق  پر 
شد و چشم هایش  از حیرت  درخشید و 
گفت: هزار سال  رفتم  و پیدا نکردم  و تو 
نرفته اي، این  همه  یافتي! درخت  گفت: 
زیرا تو در جاده  رفتللي  و من  در خودم. 
 و پیمللودن  خود، دشللوارتر از پیمودن

  جاده هاست...

دو دوسللت با پای پیاده از جاده ای 
در بیایان می گذشللتند. آن دو در 
نیمه های راه بر سر موضوعی دچار 
اختاف نظر شللدند و به مشللاجره 
پرداختند و یکی از آنان از سر خشم، 

بر چهره دیگری سیلی زد.
 دوستی که سیلی خورده بود سخت 
دل آزرده شد ولی بدون آنکه چیزی 
بگوید بللر روی شللن هللای بیابان 
نوشت: »امروز بهترین دوست من، 

بر چهره ام سیلی زد«.
 آن دو در کنار یکدیگللر به راه خود 
ادامه دادند، تا آنکه در وسط بیابان 
به یک آبللادی کوچک رسللیدند و 
تصمیم گرفتند قللدری بمانند و در 

برکه، آب تنی کنند.
 اما شخصی که سیلی خورده بود در 
برکه لغزید و نزدیک بود غرق شود 
که دوسللتش به کمکش شتافت و 
نجاتش داد. او بعد از آن که از غرق 

شللدن نجات یافت، بر روی صخره 
سللنگی نوشللت: »امللروز بهترین 

دوستم جان مرا نجات داده«.
 دوسللتی که یک بار بر صللورت او 
سیلی زده و بعد هم جانش را از غرق 
شدن نجات داده بود پرسید: »بعد از 
آنکه من با حرکت قلبم تو را آزردم، 
تو آن جمللله را بر روی شللن های 
صحرا نوشتی، اما اکنون این جمله 
را بر روی صخره سللنگ حک کرده 

ای، چرا؟«
 و دوستش در پاسللخ گفت: »وقتی 
که کسللی ما را مللی آزارد باید آن 
را بللر روی شللن هللا بنویسللیم تا 
بادهللای بخشللودگی آن را محللو 
 کند، اما وقتی که کسللی کار خوبی

 برای مللان انجام می دهللد، ما باید 
آن را بر روی سللنگ حک کنیم تا 
 هیچ بادی هرگز نتواند آن را پاک ن

ماید«.

گذشت كوله  پشتي  

ایستگاه ضرب المثل

مسافر کوچولو کویر را از پاشنه درکرد و جز یک گل به 
هیچی برنخورد: یک گل سه گل برگه. یک گِل ناچیز.

شهریار کوچولو گفت: – سام.
گل گفت: – سام.

شهریار کوچولو با ادب پرسید: – آدم ها کجاند؟
را دیللده  گل روزی روزگاری عبللور کاروانللی 

 بود.
  این بللود کلله گفللت: – آدم ها؟ گمللان کنم ازشللان 
شش هفت تایی باشد. سللال ها پیش دیدم شان. منتها 
خدا می داند کجا می شللود پیداشللان کرد. باد این ور و 
آن ور می بََردشان؛ نه این که ریشه ندارند؟ بی ریشگی هم 

حسابی اسباب دردسرشان شده.
شهریار کوچولو گفت: – خداحافظ.

گل گفت: – خداحافظ.

شازده کوچولو – قسمت شانزدهم



مسوول روابط عمومى آتش نشانى و خدمات ايمنى 
ــهردارى اصفهان از مرگ دو دختر جوان در يك  ش
منزل مسكونى واقع در خيابان اشراق خبر داد و گفت: 

علت مرگ در دست بررسى است.
ــى با  ــرد: در تماس ــار ك ــت زاده اظه ــعود عناي مس
فرماندهى عمليات آتش نشانى گزارشى از مرگ دو 
ــكونى واقع در خيابان  دختر جوان در يك منزل مس
اشراق شرقى اصفهان اعالم شد بنابراين بالفاصله تيم 

عملياتى آتش نشانى در محل حادثه حاضر شدند.
ــاد دو دختر جوان كه 19 و 20 ساله  وى افزود: اجس
بودند براى انتقال به پزشكى قانونى به ماموران نيروى 
ــد و علت مرگ آنها تا اعالم  انتظامى تحويل داده ش
نتيجه از سوى كارشناسان پزشكى قانونى مشخص 

خواهد شد.
ــوال كه ممكن است علت  عنايت در پاسخ به اين س
مرگ مسموميت با CO بوده باشد يا خير، گفت: بله 
چنين احتمالى هم وجود دارد و بايد تا اعالم نتيجه 

كالبدشكافى صبر كرد.
مسوول روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شهردارى اصفهان به برخى نكات ايمنى براى 
ــاره كرد و در خصوص  پيشگيرى از گازگرفتگى اش
ــا رعايت  ــاري گفت: ب ــش تادهانه بخ فاصله دودك
ــوز و نبود امكان  ــيله گازس تهويه مناسب براي وس
ــتعال جانبي و بروز  سرايت حرارت به مواد قابل اش
آتش سوزي، اين فاصله بايد به حداقل ممكن برسد.

ــتگاه هاي  وى تصريح كرد: اين فاصله براى همه دس
ــوند مانند بخاري،  ــوز كه در كف نصب مي ش گازس

ــن، پكيچ و..  آب گرم ك
ــانتى متر از  ــد 45 س باي
اطراف و 75 سانتى متر 
ــاق گاز  ــاال، براى اج از ب
ــانتى متر  خانگى 75 س
ــراى بخارى  ــاال و ب از ب
ديوارى 100 سانتى متر 
 100 و  ــراف  اط از 

سانتى متر از باال باشد.
ــان اينكه  ــا بي عنايت ب
ــه  ــه لول ــاندن بدن پوش
ــتفاده از  ــا اس بخاري ب
ــل  ــر قاب ــاي غي عايق ه
ــكالي ندارد،  اشتعال اش
خاطرنشان كرد: چنانچه 

ــرعت فرد  ــد بايد به س ــى دچار گازگرفتگى ش كس
ــموم را از محيط آلوده به هواي آزاد منتقل كرد؛  مس
يقه پيراهن و كمربند و لباس هاي او را باز و درصورت 
ــموم را با  ــيژن دهي به فرد مس امكان عمليات اكس

نهايت دقت شروع كرد.
مسوول روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ــاره به اينكه باز نگه  ــهردارى اصفهان با اش ايمنى ش
داشتن راه هاي تنفسي و تماس با اورژانس در مراحل 
ــرار گيرد، افزود: به  بعدي درماني بايد مورد توجه ق
ياد داشته باشيد كه خارج كردن افراد آسيب ديده از 
محيط آلوده و قرار دادن آنها در محيط باز از مهم ترين 

اقدامات پيشگيرانه محسوب مي شود.

ــاري هاي  ــتم ODS در بخ ــوص سيس وى درخص
ــوت ODS در هواي  بدون دودكش اظهار كرد: پيل
ــيژن عملكرد مناسب و  معمولي با 9/20 درصد اكس
معمولي دارد. در موارد غير از اين هنگامي كه سطح 
اكسيژن محيط شروع به كاهش مي كند و تقريباً به 
ــعله پيلوت ODS از  18 تا 18/5درصد مي رسد ش
ــروع به پريدن مي كند  ترموكوپل جدا مي شود و ش
كه باعث سرد شدن ترموكوپل و بسته شدن راه گاز 
در شير شده و به عبارت ديگر وسيله با عملكرد ايمن 

خاموش مي شود.
عنايت در پايان تاكيد كرد: استفاده از بخارى بدون 

دودكش براى منازل به هيچ وجه توصيه نمى شود.
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خبر خبر

ــا پرداخت ديه  ــت به قتل زده  بود، ب مردى كه به خاطر مواد مخدر دس
ــوى اولياى دم از قصاص نجات يافت و به لحاظ جنبه  ــتى از س درخواس

عمومى جرم محاكمه شد.
ــا پرداخت ديه  ــت به قتل زده  بود، ب مردى كه به خاطر مواد مخدر دس
ــوى اولياى دم از قصاص نجات يافت و به لحاظ جنبه  ــتى از س درخواس

عمومى جرم محاكمه شد.
متهم در شعبه 10 دادگاه كيفرى استان تهران، محاكمه شد و جزئيات 
قتل را توضيح داد.  نماينده دادستان در ابتداى جلسه رسيدگى به اين 
پرونده، جزئياتى از قتل را توضيح داد و گفت با توجه به اينكه اولياى دم 
اعالم كرده اند گذشت مى كنند از سوى دادستان درخواست رسيدگى به 

لحظ جنبه عمومى جرم را دارم.
سپس نوبت به متهم رسيد؛ او اتهام قتل را قبول كرد و گفت: آبان سال 
ــراغ يكى از موادفروشان رفتم. قرار بود در  87 براى خريد مواد مخدر س

قبال دريافت 37  هزار تومان پول به من مواد بدهد. 
ــن مواد را مى دهم، من هم پول را دادم  به من گفت اول پول را بده بعد م
گفت برو يك دورى بزن و برگرد كه كسى مشكوك نشود، من هم قبول 
ــتم دوباره به من گفت برو و چند دقيقه ديگر  كردم و رفتم، وقتى برگش
ــه موادى؟ من چنين  ــتم به من گفت كدام پول؟ چ برگرد، وقتى برگش

چيزى ندارم و بعد هم با چوب به دنبال من افتاد كه مرا بزند.
ــتان را ديدم كه با  ــى از دوس ــه پايين تر يك ــرار كردم و چند كوچ من ف

ماشينش داشت عبور مى كرد. 
ــمت خيابانى كه مرد موادفروش آنجا  ــدم، وقتى به س ــين ش سوار ماش
ــتانش رفته اند و خيابان هم خلوت  ــت و دوس بود رفتم، ديدم او تنهاس

است. 
ــمتش حمله كردم و يك ضربه به او زدم كه باعث مرگش  بالفاصله به س
ــد.  متهم درباره اينكه از چه زمانى مواد مصرف مى كرد گفت: من بنا  ش
ــت  بودم و كار مى كردم تا اينكه برادرم بر اثر يك حادثه جانش را از دس

داد.
رابطه من و برادرم آن قدر صميمى بود كه وقتى فوت شد انگار من مردم 

و حالم خيلى بد شد. 
براى فراموش كردن غم ازدست دادن برادرم به سمت مواد رفتم و معتاد 
شدم ديگر نه مى توانستم كار كنم و نه مى توانستم زندگى كنم تا اينكه 
اين قتل اتفاق افتاد و انگ قاتل بودن هم روى پيشانى من ثبت و زندگى ام 

سياه تر از هميشه شد.
ــرد، تصميم گرفتم  ــا تغيير ك ــدان خيلى چيزه ــت در زن بعد از بازداش
ــا پرداخت پول رضايت  ــواده ام كمك كردند و ب به زندگى برگردم. خان
اولياى دم را گرفتيم. در اين مدت هم در زندان مواد را ترك كردم و فرد 
سالمى شدم. حاال ديگر نه معتاد هستم و نه آن فرد افسرده اى كه بعد از 

مرگ برادرش نتوانست از جايش بلند شود.
ــالمى داشته  باشم، درخواست  با توجه به اينكه سعى كرده ام زندگى س
ــر  ــت در زندان به س ــال اس صدور حكم آزادى دارم چراكه من هفت س
مى برم.  با پايان جلسه رسيدگى، هيأت قضات وارد شور شدند و با توجه 
به صدور حكم هفت سال حبس با احتساب ايام بازداشت، متهم آزاد شد.

دختر 21 ساله كه مدعى است در دفاع از خود مرد ميانسالى را در شرق 
تهران كشته، براى بررسى ادعايش به پزشكى قانونى منتقل شد.

ــرش در خيابان 178  ــى همس زن جوانى در تماس با پليس از خودكش
ــوران كالنترى در آپارتمان موردنظر،  تهرانپارس خبر داد. با حضور مام
ــال در حالى كه چاقويى به قلبش اصابت كرده  ــد مرد ميانس آنها با جس

بود روبه رو شدند.
ــرش گفت: وحيد ساعتى قبل  ــاله در مورد علت مرگ همس زن 21 س
ــت داد و با چاقو خودكشى  پس از مصرف مواد مخدر كنترلش را از دس
كرد. با اظهارات زن جوان به نام تينا، پزشك جنايى با معاينه جسد اعالم 
ــده و آثار درگيرى روى بدن مرد  ــط فردى ديگر وارد ش كرد ضربه توس

ميانسال مشخص است.
ــد و او با  ــكى قانونى تحقيقات از دختر جوان آغاز ش با اعالم نظريه پزش
ــر خودم  ــال گفت: من به دروغ وحيد را همس اعتراف به قتل مرد ميانس
معرفى كردم. من چند ماه قبل با وحيد آشنا شدم و او برايم خانه اى اجاره 
ــاعتى بعد نيز مادرم براى پخت شله زرد نذرى  كرد. او به خانه ام آمد و س
به اينجا آمد. ساعت 7 عصر وحيد از خواب بيدار شد و پس از درگيرى با 
من، در اتاق خواب حبسم كرد اما توانستم در را بشكنم و فرار كنم. وحيد 

به سمت من حمله كرد كه مادرم جلوى او را گرفت.
ــمتم  تينا اضافه كرد: دقايقى بعد او بار ديگر با چاقوى ميوه خورى به س
ــتم. وحيد وقتى چاقو  حمله كرد كه من هم براى دفاع يك چاقو برداش
ــمتم حمله كرد. در  را در دست من ديد گفت تو شيطان هستى و به س
همين هنگام سگ خانگى مان به طرف وحيد حمله كرد و او زمين خورد. 
ــت داد و  ــتم يا خودش تعادلش را از دس من هنوز نمى دانم من او را كش
ــتم و قصد  با چاقو برخورد كرد. من فقط در دفاع از خودم چاقو را برداش

كشتن او را نداشتم.
با اظهارات دختر جوان، ماموران در بازرسى ساختمان پسر 25 ساله اى 
را كه در راه پله طبقه چهارم مخفى شده بود، شناسايى و دستگير كردند. 
پسر جوان به نام جاويد در بازجويى گفت: من عاشق تينا بودم و دو سال 
ــت كه با او رابطه دارم. من از حضور وحيد در زندگى تينا خبر  و نيم اس

نداشتم. 
ــناس روبه رو  ــد مرد ناش با تماس دختر جوان به خانه اش آمدم و با جس

شدم. وقتى ماموران سر رسيدند از ترس در راه پله مخفى شدم.
در ادامه مادر تينا نيز در بازجويى گفت: نفهميدم چه اتفاقى افتاد. وقتى 
وحيد روى زمين افتاد دخترم ديوانه شده بود و فرياد مى زد وحيد بلند 

شو.
با اعترافات دختر جوان، مادرش و جاويد هر سه آنها براى تحقيقات بيشتر 
ــم دادسراى امور جنايى  توسط محسن مديرروستا بازپرس شعبه شش
ــتور بازپرس پرونده، تينا براى معاينات  بازداشت شدند. همچنين با دس

پزشكى و بررسى صدمات وارده به بدنش به پزشكى قانونى منتقل شد.

قاتل مرد مواد فروش آزاد شد معماى جنايت؛
گره گشايى از دختر جوان 

در پزشكى قانونى

اخطار اجرايى
9/288 شــماره: 94-545 به موجب راى شــماره 939 تاريخ 94/5/30 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه عبدالكريم كوهى داد مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و هشتاد و پنج 
هزار ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه 
نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 93/12/14 تاز مان اجراى 
حكم در حق محكوم له ابوالفضل طباطبائى فرزند ابراهيم با وكالت حسين 
محمديان و الهام خدارحمى به نشانى اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالى 
خيابان شيخ مفيد ساختمان عقيق طبقه اول واحد يك و همچنين نيم عشر 
حق اجرا در حق اجراى احكام شوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا 
تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف 24652 شــعبه 
پنجم حقوقى مجتمع شماره دوشوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اجراييه
شــماره   9410420350100400 اجراييــه: شــماره   9 /283
پرونده:9309980350101069 شماره بايگانى شعبه:931237 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطــه به شــماره 9410090350102171 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9409970350100525 محكــوم عليهما 
1- غالمحســين عرب فرزندنصرالــه مجهول المــكان 2- محمدمهدى 
جمالى فرزند عليرضا مجهول المكان 3- على محقق دولت آبادى فرزند 
محمد شهرستان اصفهان دولت آباد خ آزادگان ك خادم 4- محمد كاظم 
رحيمى چمطاقى فرزند محســن مجهول المكان كه به صورت تضامنى 
محكومند به 1- پرداخت مبلغ 232/205/877 ريال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 8/647/000 ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه هاى نشر آگهى 
و پرداخت مبلغ 11/418/000 ريال حق الوكالــه وكيل در مراحل بدوى 
و اجرا 2- پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريــخ 1393/9/25 لغايت 
وصول بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى كه توسط اجراى احكام 
مدنى محاســبه و به حيطه وصول درخواهد آمد در حق محكوم له بانك 
مهر اقتصاد (شركت ســهامى عام) به نمايندگى عليرضا زمانى و وكالت 
مع الواسطه بهروز درخشان به نشانى اصفهان خ توحيد (پل آذر) پ3 به 
وكالت نرگس صادقى قهساره فرزند مصطفى به نشانى اصفهان خيابان 
شيخ صدوق شمالى نبش خيابان نيكبخت شرقى ساختمان وكالى مهر 
طبقه دوم 3- پرداخت مبلغ 11/610/300 ريــال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت. محكوم اســت به محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكم به از آن ميســر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالى و اعتبارى ايرانى با خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به 

درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق. م ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون 
كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط بــه موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف:24764 شعبه 

اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410423623500009 اجراييــه: شــماره   9 /289
پرونده:9309983623500006 شماره بايگانى شعبه:930058 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9410093623500248 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9409973623500510 محكــوم عليه اصغر 
جهانى يكتا فرزند رمضانعلى مجهول المكان محكوم است به مبلغ هشتاد 
و هشت ميليون ريال بابت خســارت وارده به وسيله نقليه و مبلغ هشت 
ميليون ريال بابت عدم كاركرد وسيله نقليه (اجرت المثل 40 روز كارى) 
و مبلغ 339 هزار تومان بابت خســارت موضوع فيــش هاى ضم (بابت 
هزينه جرثقيل و پاركينگ و معرفى به پزشكى قانونى در پرونده كيفرى 
و تامين دليل در شوراى حل اختالف) و هزينه دادرسى و كارشناسى در 
حق محكوم له محمد فالح نژاد چهارميلى فرزند مصطفى به نشانى زواره، 
روستاى گلستان مهدى منزل شخصى و پرداخت نيم عشر دولتى در حق 
دولت. محكوم است به محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- 
پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميــع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بــوده ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايــى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از 
ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميتهاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:815 شعبه 

اول دادگاه كيفرى دو شهر اردستان (101 جزايى سابق)
آگهى ابالغ اجرائيه

شــماره پرونده: 139404002127000012/1 شــماره بايگانى پرونده: 
9400018 شــماره آگهى ابالغيه: 139403802127000048 بدينوسيله 
به اقاى مسلم كريمى فرزند فرهاد به شــماره شناسنامه 130 صادره از 
شهرضا به شماره ملى 1199669628 متولد 1367/07/01 كه طبق آدرس 
متن قرارداد به نشــانى شــهرضا 20 واحدى منظريه و طبق تقاضانامه 
صدور اجرائيه به آدرس شهرضا منظريه مسكن مهر واحد 322 كه برابر 
گزارش پاســگاه انتظامى منظريه امكان ابالغ واقعــى در آدرس اعالمى 
بستانكار به شما وجود نداشته اســت ابالغ مى گردد؛ بر اساس قرارداد 

شــماره 2671/702896/10649 /د/ف مــورخ 1392/9/10 تنظيمى در 
بانك مسكن شعبه صاحب الزمان شــهرضا شما به تعهد افشين محمدى 
مبلغ پانصد و نود ميليون و هتفصد و نه هزار و يكصد و سى و پنج ريال از 
تسهيالت بانك مسكن شعبه صاحب الزمان شهرضا استفاده كه به علت 
عدم پرداخت و بنا به درخواســت بانك اجرائيه به مبلغ سيصد و پنجاه و 
هشت ميليون و يكصد و چهل و هفت هزار و سيصد و هشتاد و پنج ريال 
بابت اصل طلب و خســارت تاخير تاديه تا تاريخ 1394/03/10 كه از اين 
تاريخ به بعد روزانه مبلغ يكصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد 
و هفت ريال بانضمام هزينه هاى متعلقــه به آن اضافه مى گردد صادر و 
تحت شــماره بايگانى 9400018 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا 
در جريان رسيدگى مى باشد لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان جهت ابالغ به شــما درج و منتشر مى گردد و ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهى عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. يوسفيان مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا
ابالغ اجراييه

9/265 نظر به اينكه در پرونده كالســه 706/94 اجراى احكام شوراهاى 
حل اختالف شهرستان لنجان حســب مفاد دادنامه شماره 448-94/7/6 
صادره از شــعبه نهم حقوقى محكوم عليه يحيى مهدى خشــويى فرزند 
صفرعلى محكوم به پرداخت مبلغ بيســت و پنج ميليــون ريال وجه چك 
به شــماره 94/3/10-634154 بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و پنجاه 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه چك 
موصوف از تاريخ 94/3/10 لغايت زمان اجــراى حكم در حق محكوم له 
عباس سنايى و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت گرديده 
است و حســب محتويات پرونده محكوم عليه مذكور مجهول المكان مى 
باشد عليهذا مراتب يك نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز 
پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حكم اقدام نمايد واال وفق مقررات 

اقدام مى گردد.م الف:874 اجراى احكام شوراى حل اختالف لنجان 
حصر وراثت

9/266 خانم زهرا يزدانى داراى شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست 
به كالسة 248/94شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان رضا يزدانى بشناســنامه 12 در تاريخ 1394/6/14 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- زهرا يزدانــى ش.ش 156، 2- مريم يزدانى ش.ش 252، 3- ســميه 
يزدانى ش.ش 3 بعنوان فرزندان اناث متوفى 4- روح ا... يزدانى ش.ش 2 به 
عنوان فرزند ذكور متوفى 5- اقدس يزدانى ش.ش 7 به عنوان همسر متوفى 
و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد.  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:278 

شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران
ابالغ راى

9/271 كالسه پرونده:94-1077 شماره دادنامه:1302-94/8/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فاطمه نيلوفرى 
اصفهانى نشانى: شهركرد – خ.امام خمينى – كوچه شهيد براتى – پالك29 
وكيل: 1- فاطمه غفورى 2- منيره السادات حسينى هر دو به نشانى شمس 
آبادى – نرســيده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه ســوم – 
واحد313 خواندگان: 1- مجيد شمســى ارمندى 2- رسول عسكرى هر 
دو به نشــانى مجهول المكان شــورا 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 شــوراى حــل اختالف: در خصوص 
دعوى خانم فاطمه نيلوفــرى اصفهانى با وكالت خانــم فاطمه غفورى و 
منيره السادات حســينى به طرفيت آقايان مجيد شمسى ارمندى و رسول 
عسكرى به خواســته مطالبه مبلغ 29/500/000 ريال وجه چك به شماره 
131299-94/4/30 به عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشــته 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 رســد 
كه به استناد مواد 249و 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامنى به 
پرداخت مبلغ 29/500/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 600/000 ريال 
بابت هزينه نشر آگهى و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
موصوف (94/4/30) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23616 

شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

9/272 كالسه پرونده:94-1078 شماره دادنامه:1303-94/8/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مريم عسكرى 
نشانى: شــهركرد – خ.طالقانى – كوى شــهيد انورى – پالك135 وكيل: 
1- فاطمه غفورى 2- منيره السادات حسينى هر دو به نشانى شمس آبادى 
– نرسيده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه سوم – واحد313 
خوانده: اميرحســين طالبى به نشــانى مجهول المكان شــورا با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى خانم مريم عســكرى بــا وكالت خانمها 
فاطمه غفورى و منيره الســادات حســينى به طرفيت آقاى اميرحســين 
طالبى به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال وجه چك به شــماره 
76741-93/11/2 به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشــته 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 رســد 
كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آيين دادرســى مدنى حكم بــه محكوميت خواندگان به نحــو تضامنى به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 600/000 ريال 
بابت هزينه نشر آگهى و 180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
موصوف (93/11/2) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:23615 

شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

مرگ دو دختر جوان در يك منزل مسكونى 

 رييس پليس مركز كنترل ترافيك راه هاى كشور از 
ــور خبر  بارش برف و باران در راه ها و جاده هاى كش
داد و گفت: به دليل بارش برف محور پونل به خلخال 

مسدود شده است.
ــتان هاى  ــت: در اس ــى گف ــادر رحمان ــرهنگ ن س
ــال و بختيارى، زنجان،  آذربايجان غربى، چهار مح
ــتان  ــتان در اكثر محورها و اس ــاه و كردس كرمانش
آذربايجان شرقى محورهاى اهر - تبريز و هشترود 
ــتان ايالم محورهاى ايالم - كرمانشاه  - زنجان، اس
ــدان محورهاى  ــتان هم ــالم آباد، اس و ايالم - اس

همدان - كرمانشاه و همدان - مالير، استان گيالن 
ــتان اصفهان محورهاى  محور اسالم - خلخال، اس
اصفهان - شهركرد و سميرم - شهررضا و ارتفاعات 
استان مركزى، بارش برف در استان هاى خوزستان، 
ــد در اكثر محورها  ــتان، كهگيلويه و بويراحم لرس
ــر و  ــوله و چابكس ــالن محورهاى ماس ــتان گي اس
ــهررضا بارش  ــتان اصفهان محور اصفهان - ش اس
ــده ضمن آنكه در ارتفاعات استان  باران گزارش ش
ــالم  ــتان اردبيل محور خلخال-اس ــاه، اس كرمانش
ــدآباد داراى كوالك و  ــتان همدان گردنه اس در اس

ــرخ امكان پذير  ــت و تردد با زنجير چ يخ زدگى اس
خواهد بود.

ــك در باند جنوبى آزاد راه  وى در ادامه افزود: ترافي
كرج - قزوين از محدوده استاندارد تا پل فرديس و 
ــل فرديس تا پل كالك  در آزاد راه تهران -كرج از پ
ترافيك نيمه سنگين گزارش شده و در ساير راه ها و 
محورهاى مواصالتى كشور وضعيت ترافيكى عادى 
و روان گزارش شده است. سرهنگ رحمانى گفت: 
ــديد برف و  ــل - خلخال به علت بارش ش محور پون

كوالك مسدود شد.

گزارش پليس راه؛
ترافيك نيمه سنگين و بارش برف در اكثر جاده هاى كشور

مسوول روابط عمومى آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اصفهان:



 امام على عليه السالم :
در كارهاى خود با افراد خدا ترس مشورت كن، تا 

راه درست را بيابى.
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ــروصداى  ــريال هاى پرس ــاه» از س ــريال «معماى ش س
ــت كه به خاطر گريم ها، انتخاب بازيگر و  ــانه ملى اس رس

لوكيشن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
ــن هاى اين  ــورت مختصر به لوكيش در اين گزارش به ص

سريال مى  پردازيم.
از ــاه»  ش ــاى  «معم ــى  تلويزيون ــريال  س ــش  پخ

 جمعه15 آبان ماه آغاز شده و اين سريال هشتاد قسمتى 
ــه خود جلب  ــانه ها را ب ــون در چند بخش توجه رس تاكن
ــردازى»  ــر» و «چهره پ ــاب بازيگ ــت. «انتخ ــرده اس ك
ــت كه حتى پيش  دو بخش مهم در اين اثر تلويزيونى اس
ــه تصويربردارى  ــع اولي ــش و در همان مقاط ــاز پخ از آغ
ــب كرد و ــانه ها را به خود جل ــال 1391 توجه رس در س

ــانه اى  ــاى رس ــت ه ــپ و گف ــده اى از گ ــش عم بخ
ــريال توسط  ــكل گرفت. بازيگران اين س بر اساس آن ش
«محمد رضا ورزى» نويسنده و كارگردان انتخاب شده اند 
ــريال به عهده «شهرام خلج»  و طراحى چهره پردازى س
ــور» هايى  ــن بازيگران در «دك ــش آفرينى اي بوده اما نق
ــايد به آن  ــه تاكنون آن طور كه بايد و ش صورت گرفته ك

پرداخته نشده است.
معماى شاه بيش از 470 لوكيشن دارد!

ــريال در فضاهاى واقعى  ــايد عده اى تصور مى كنند س ش
ــده از دوران پهلوى» به تصوير  همچون «كاخ هاى باقيمان
كشيده شده و در بخش هايى هم شهرك سينمايى غزالى 
محل تصويربردارى بوده اما اين همه ماجرا نيست و در اين 
بخش اتفاق هاى متعددى در گروهى كه «داريوش پيرو» 
ــتى آن را به  در مقام مدير طراحى صحنه و دكور سرپرس
ــريال معماى شاه  ــت. اگر س عهده دارد؛ صورت گرفته اس

ــى و 520 بازيگر فرعى»  ــاهد «80 بازيگر اصل تاكنون ش
بوده، در بخش دكور آمار به عدد «بيش از 470» مى رسد. 
ــه دوربين  ــت ك ــامل مكان ها و فضاهايى اس اين عدد ش
«فرشاد خالقى» مدير تصويربردارى سريال وارد آنها شده 

و صحنه هايى از سريال را ثبت كرده است.
معماى شاه، سريال «كاخ نشين!»

در طول سال هاى گذشته تقريبا تمامى سريال هايى كه به 
تاريخ پهلوى و حتى قاجار پرداختند، از فضاها و مكان هاى 

واقعى براى تصويربردارى بهره گرفتند. 
ــايد علت فراوانى توليد اين آثار هم در نگاه اول همين  ش
ــترس بودن» لوكيشن باشد اما  ــاله «موجود و در دس مس
واقعيت اين است كه كار در اين مكان هاى واقعى آنقدرها 
ــت و مشكالت پيچيده  ــد ساده نيس هم كه به نظر مى رس
ــن گرفتارى هاى كار  ــود را دارد. يكى از مهم تري خاص خ
ــاد، كاخ نياوران،  ــعد آب ــى مثل كاخ س ــاى واقع در فضاه
كاخ گلستان و... اين است كه گروه وارد فضايى موزه مانند 

مى شود. 
ــنامه  ــياء كوچك داراى شناس ــه در آن حتى اش جايى ك
ــن دليل بايد  ــتند و به همي ــى و ارزش نجومى هس تاريخ
ــد.  ــيب نرس ــت دقت، رفت و آمد، تا به چيزى آس در نهاي
ــر در صحنه ها وجود ندارد و  در چنين فضايى امكان تغيي
گاه حتى امر مهم و كليدى مانند «نورپردازى» با سختى 
ــيله نورى و يا نصب  صورت مى گيرد زيرا قرار دادن هر وس

پروژكتور، بايد با رعايت حساسيت هاى فراوان انجام شود 
تا به كاخ آسيبى نرسد. 

ــه اى كه حاصل  ــرها به نتيج البته رعايت همه اين دردس
ــور در مكان هايى  ــود مى ارزد زيرا بازيگران با حض مى ش
ــيده اند  ــخصيت هاى واقعى در آنها نفس كش كه زمانى ش
ــى صحنه قرار مى گيرند  خواه ناخواه در حس و حال واقع
ــده  ــان «كات» كارگردان، راحت تر وارد تاريخ ش و با فرم
ــاه  و اصطالحا در نقش خود «فرو» مى روند. در معماى ش
حجم فراوانى از اين صحنه ها وجود دارد. «كاخ سعد آباد» 
يكى از مهم ترين توقف گاه هاى گروه سازنده معماى شاه 
ــاز تصويربردارى  ــداى دى ماه 1391 يعنى زمان آغ از ابت
ــت. در اين مكان كاخ هاى مختلف مورد استفاده  بوده اس
ــاهد  گروه قرار گرفته و در هر كاخ، بخش هاى مختلف ش
حضور سازندگان سريال بوده است. مثال در «كاخ اشرف» 
ــيمن، دفتر كار و  ــاالر نش ــاالر پذيرايى، ت دوربين وارد ت

محوطه داخلى و خارجى آن شده است.
ــت،  ــهور اس ــبز مش ــهوند» هم كه به كاخ س در «كاخ ش
ــاالر بزرگ،  ــات وزرا، ت ــاق هي ــون: ات ــى همچ بخش هاي
ــريفات، اتاق پيانو، اتاق خواب ثريا،  تاالر حضور، تاالر تش
اتاق كار رضا شاه،اتاق خواب محمد رضا و... مورد استفاده 

قرار گرفته است.
ــلطنت رضاشاه و محمد رضا  بد نيست بدانيد در دوران س
«سعد آباد» صرفا مكان اقامتى و ييالقى اين پدر و پسر بود 

و بخش عمده اى از امور دربار در «كاخ مرمر» انجام مى شد 
كه به دليل عدم امكان دسترسى به اين فضا در حال حاضر، 
بسيارى از فضاهاى آن در كاخ هاى ديگر همچون: گلستان 

و سعد آباد بازسازى شده است.
در محوطه سعد آباد كاخ ديگرى به نام «ملت» وجود دارد 
كه از آن با عنوان «كاخ سفيد» هم نام برده مى شود. در اين 
مكان بخش هاى مربوط به تاالر غذاخورى، دفتر كار فرح، 
ــاق بيليارد، اتاق خواب  اتاق خواب فرح، اقامتگاه پرون، ات

ثريا، تاالر تشريفات و... مقابل دوربين رفته است.
«كاخ ملكه مادر» هم از بخش هاى ديگر پذيراى سازندگان 
ــت بدانيد در كاخ ها صرفا  ــت. جالب اس ــريال بوده اس س
ــن نرفته بلكه  ــار مقابل دوربي ــوط به درب صحنه هاى مرب
به دليل شناخت دقيق سازندگان سريال از زواياى مختلف 
ــريال نيز در آن  اين مكان ها، برخى ديگر از صحنه هاى س
بازسازى شده است. مثال در قسمت چهارم، نمايش هملت 
كه داخل يك سالن تئاتر اجرا شد، نه در سالنى واقعى بلكه 

در زير زمين كاخ ملت بازسازى شد.
ــده  ــن هاى ذكر ش ــالوه بر لوكيش ــعدآباد ع مجموعه س
ــاج الملوك،  ــارت ت ــى، عم ــينماى اختصاص ــامل: س ش
ــس،  تني ــن  زمي ــت،  عصم ــه  ملك ــارت  عم
ــاپور ريپورتر،  ــگاه ش ــه، اقامت ــى فوري عمارت اختصاص
ــلطنتى، اقامتگاه ملكه نازلى و...نيز بوده و با  آشپزخانه س
ــت آن، بخش هايى از  ــبز و پُر دار و درخ توجه به فضاى س

ــى و...نيز در آن  ــتان همچون: دره جنى، كلبه جنگل داس
مقابل دوربين رفته است.
از سعد آباد تا نياوران

ــاه  ــده اى از زندگى «محمدرضا» كه معماى ش بخش عم
ــاوران» رقم مى خورد. جايى  به آن مى پردازد، در «كاخ ني
ــومش فرح، بخشى طوالنى از  ــر س كه محمد رضا و همس
ــده و از همان جا  ــترك را در آن گذران دوران زندگى مش
براى هميشه ايران را تنها گذاشته و راهى فرودگاه شدند!! 
ــتراحتگاه فرح،  ــاه، كاخ فريده ديبا، اس ــتراحت گاه ش اس
ــينماى اختصاصى، اتاق جنگ، تاالر  تاالر غذا خورى، س
مذاكرات، دفتر كار محمدرضا شاه، اتاق خواب محمد رضا، 
تاالر لباس هاى محمدرضا،عمارت وليعهدى محمد رضا، 
اقامتگاه رضا پهلوى و... فضاهايى است كه در اين مكان به 

تصوير كشيده شدند.
الله زار» و معماى شاه

ــر مقابل  ــوع تاريخ معاص ــريالى با موض ــران هيچ س در اي
ــريال در  ــه بخش هايى از س ــر آنك ــى رود مگ دوربين نم
«خيابان الله زار» به تصوير كشيده شود. ميراث گرانبهاى 
ــتفاده  ــال هاى اخير مورد اس ــى حاتمى در س مرحوم عل
ــاه  ــريال معماى ش ــاى مختلفى بوده و در س كارگردان ه
ــل دوربين  ــن فضا مقاب ــتان در اي نيز بخش هايى از داس
ــى،  ــر پارس، خوار بار فروش ــت. پارك هتل، تئات رفته اس
ــه آى بتا برخى  ــوس، دفتر روزنامه و كاف مزون عروس ون
ــد «آى بتا»  ــت بداني ــتند. جالب اس ــن مكان ها هس از اي
ــخصيت «گلنار» با بازى  همان كافه اى است كه در آن ش
نرگس محمدى كار مى كند و در قسمت هاى آينده داستان 

شاهد اتفاق هاى مختلفى در آن خواهيم بود.

«معماى شاه» كجا فيلمبردارى شده است؟(1)

ــازي و نورد پيوسته سبا روز  خط توليد انبوه ورق آجدار در ناحيه فوالدس
شنبه چهاردهم آذر ماه با حضور دكتر مهدي كرباسيان معاون وزير صنعت 
ــعه و نوسازى معادن  ــازمان توس معدن و تجارت و رييس هيئت عامل س
ــبحاني  ــتاندار اصفهان، دكتر س و صنايع معدني ايران، دكتر زرگر پور اس
مديرعامل فوالد مباركه، مهندس منصوري نماينده مردم محترم لنجان 
در مجلس شوراي اسالمي، فرمانداران شهرستان هاي لنجان و مباركه و 

جمعي از مديران و كاركنان اين شركت رسماً افتتاح شد.   
ــبحاني توليد انبوه  ــم دكتر س ــوالد، در اين مراس ــزارش خبرنگار ف به گ
ــازي و نورد پيوسته سبا را يك موفقيت  ورق هاي آجدار در ناحيه فوالدس
ملي خواند و در خصوص استراتژي فوالد مباركه تصريح كرد: درفوالدمباركه 
ــتراتژي را مد نظر قرار داده ايم و آن هم اين بوده و هست كه تحت  يك اس
هرشرايطي از جمله تحريم بايد تهديد ها را به فرصت تبديل كنيم و تاكنون 
هم به خوبي توانسته ايم اين كار را انجام دهيم .در همين راستا پروژه هاي 
متعددي تاكنون به نتيجه رسيده است. برمبناي راهبردهاي مديريتي در  
فوالدمباركه، درست در لحظه اي كه ساير فوالدسازان به گونه اي از حركت 
باز ايستاده اند و درست در زماني كه تقاضاي بازار كمتر از ظرفيت خطوط 
توليد فوالدمباركه بود فرصتي دست داد تا ما با هدف ايجاد ارزش افزوده 

باالتر و بيشتر در خطوط توليد اين ايده ها را عملياتي كنيم.
وي در توضيح بيشتر پيرامون اين اقدامات افزود: در همين رابطه سه كار 
ــاخص اتفاق افتاد كه يكي از آنها راه اندازي سيستم گاززدايي  نمونه و ش
ــديم، ورق هاي نورد سرد با كاربرد در  دركوره RH-TOP بود و موفق ش
صنايع خودرو سازي توليد كنيم كه امروز مفتخر هستيم اعالم كنيم، كل 
نياز خودروسازي هاي ايران خودرو و سايپا را فوالدمباركه تأمين مي كند اين 
درحاليست كه قبًال فوالد مباركه فقط ورقهاي داخلي اين خودروسازيها را 
تأمين مي كرد و ورق هاي رويي را از خارج كشور وارد مي كرديم ولي امروز 
تمامي اين ورق ها از محل فوالدمباركه تأمين مي گردد.رييس انجمن توليد 
كنندگان فوالد افزود: دومين كاري كه در اين راستا صورت گرفت اين بود 
كه سيستم گوگردزدايي از فوالد مذاب را راه اندازي نموديم و اين كار ما را 
قادر كرد تا ورقهاي مورد نياز توليد لوله هاي صنعتى و گاز ترش با استاندارد 
گريد    X60-65-70  را براي اولين بار در كشور در فوالدمباركه توليد كنيم 
ــوم هم توليد ورق  كه البته اين محصوالت نيز وارداتي بود و در مرحله س
آجدار را در دستور كار قرار داديم كه ازسال 92 استارت اين كار زده شد و 

امروز به بهره برداري رسيد.
مدير عامل فوالد مباركه پيرامون اين راهبردها خاطرنشان كرد: وقتي بازار 
خريد محصوالت فوالدي داغ بود ما امكان و فرصت آزمون و خطا براي انجام 

اين 3 كاربزرگ را نداشتيم ولي اكنون در شرايط  فعلي اين فرصت فراهم 
شده است و با انجام مطالعات اوليه و سرمايه گذاري مناسب برروي خطوط 
توليد و ماشين سنگ زني اين كار به صورت آزمايشي و پس از توليد اولين 
كالف كه آن هم مطابق با استانداردهاي جهاني بود آغاز شد.وي خاطرنشان 
ــوه ورق هاي ــبا توليد انب ــه فوالدمباركه در ناحيه س ــش از اينك كرد: پي
 آجدار را آغازكند ما در كشورشاهد توليد اندكي از اين محصول به صورت 
پانچ و البته غيراستاندارد بوديم ولي محصول توليدي در ناحيه سبا مطابق با 
استانداردDIN    اروپا است و نه تنها قابل صادرات به همه بازارهاي جهاني 
است بلكه در داخل كشور هم مى توان بدون نياز به واردات از اين محصول 

استفاده كرد. 
دكتر سبحانى در خصوص ظرفيت و ميزان توليد اين محصول در خط سبا و 
ظرفيت وكشش بازارهاى داخلى و خارجى تصريح كرد: هر چقدر صنعت در 
كشور ما در بخش هاى مختلف پااليشگاهي و پتروشيمي، كشتي سازي و ... 
توسعه يابد، امكان توليد اين محصول هم وجود دارد به نحوى كه بنابر نياز 
سنجى صورت گرفته هم اكنون بين 100 تا 200 هزار تن ورق آجدار در 
كشور مورد نيازاست كه اين ميزان به راحتى در خط سبا قابل توليد است.
ضمن اينكه ظرفيت خط سبا در فازى كه در حال كار است 750 هزار تن 
در سال است اما با توسعه هاى مدنظر و درحال اجرا در اين ناحيه، ظرفيت 
ــال آينده به 1/5 ميليون تن مى رسد و چنانچه بازار كشش  اين خط تا س
داشته باشد ما مى توانيم با تخصيص 50 درصد ظرفيت اين خط به توليد 
ورق آجدار ، ساالنه 750 هزار تن از اين نوع محصول را توليد كنيم.وى در 
خصوص ارزآوري اين محصول خاطر نشان كرد: به طورميانگين اگر ساالنه 
مصرف داخل را در كمترين حد خود 100 هزار تن فرض نمائيم و توليدات 
ــاالنه حدود 50 ميليون دالر صرفه  اين خط را جايگزين واردات كنيم، س

جويى ارزى براى كشور صورت مى گيرد.
وى ضمن تبريك اين دستاورد بزرگ از برنامه ريزى فوالد مباركه براى توليد 
ورق هاى ويژه ديگر در اين شركت خبر داد وگفت: اميدواريم با همت وتالش 
كاركنان اين مجموعه در آينده طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته شاهد 

توليد ساير ورق هاى ويژه در خطوط توليد فوالد مباركه باشيم.
ــيان معاون وزير صنعت معدن و تجارت و  بنا بر اين گزارش، دكتر كرباس
رييس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدني ايران 
ــخن كسب اين  ــم در جمع كاركنان فوالد مباركه در آغاز س در اين مراس
ــوى وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و سازمان  موفقيت ارزنده را از س
ايميدرو تبريك گفت و افزود: با اين دستاورد كاركنان مجرب ومتخصص 
خطوط مختلف فوالد مباركه برگ زرين ديگرى بر كارنامه پرافتخار صنعت 
فوالد افزودند. وي افزود: در شرايط كنونى و اوضاع حاكم بر اقتصاد و فوالد 
جهان بايد به سه نكته توجه داشته باشيم و آن هم اين است كه در 10 تا 20 
سال آينده پيش بينى مى شود كه ديگر اقتصاد جهان شاهد تغيير چندانى 
ــورهايى مانند چين و هند بروز نخواهد كرد و در نتيجه  نباشد و ديگر كش
اقتصادهاى بزرگ با اين شدت به وجود نخواهند آمد لذا در بازه زمانى 10 

تا 20 سال آتى اين رقابت و قيمت تمام شده است كه به شدت در اقتصاد 
ــيار جدى و از هم اكنون هم شروع  جهانى تأثيرگذار است اين مسئله بس
شده است به نحوى كه چين بعنوان بزرگ ترين توليد كننده فوالد دنيا با 
توليد حدود 820 ميليون تن فوالد، با كمبود مصرف داخلى مواجه است 
دكتركرباسيان با اشاره به مزيت هاى توليد در كشور گفت: در حوزه فوالد 
ما به منابع عظيم گازى و معدنى و نيروى انسانى خالق و مبتكر و با تجربه 
ــى داريم. ضمن اينكه در حوزه معدن اكتشافات جديد را مد نظر  دسترس
قرار داده ايم و براى آن سرمايه گذارى كرده ايم و اگر بعضا با كمبود سنگ 

آهن مواجه بوده ايم اين به خاطر كمبود اكتشافات بود 
وى در همين رابطه از وجود نيروى انسانى خالق در كشور ايران به عنوان 
ــيارى از كشورها براى  يكى ديگر از ظرفيت هاى مهم ياد كرد و گفت: بس
ــرمايه گذارى در ايران اظهار عالقه نموده اند و اين مهم را متذكر شده  س
اند كه وجود نيروى انسانى خالق در ايران آنها را از آوردن نيروى انسانى از 
كشورهاى خود و صرف هزينه هاى باال بى نياز خواهد ساخت و آنها اذعان 
مى دارند به خاطر همين ظرفيت ها، اولويت اول براى سرمايه گذارى آنها 
كشور ايران است.وى ضمن قدردانى از تالش مجموعه فوالد مباركه تصريح 
كرد: اكنون كه شرايط فراهم است، مديريت وكاركنان فوالد مباركه بايد 
تمام انرژى خود را بر روى تحقيق و پژوهش براى كاهش قيمت تمام شده 
ــت تكليف  توليد محصوالت رقابتى با ارزش افزوده باال بگذارند بديهى اس
دولت هم حمايت از اين فعاليت هاست.رييس هيئت عامل سازمان توسعه 
ــازى معادن و صنايع معدني ايران افزود: دولت به خوبى واقف است  و نوس
ــورها  ــاير كش ــزان حمايت ها را بايد افزايش دهد كما اينكه س كه اين مي
ــدا در نظرگرفته اند از  به عناوين مختلف از جمله ماليات ايمنى كه جدي
واردات جلوگيرى و از توليدات داخلى خود حمايت مى كنند تا جايى كه 
ــورهند اين تعرفه ها را به 32 درصد رسانده است جالب تر اينكه  مثال كش
ــازمان تجارت جهانى( WTO ) نيز بر روى واردات  ــورهاى عضو س كش
تعرفه هاى خوبى ايجاد كرده اند تا از توليد داخل خود حمايت كنند در اين 
ــئله جايزه صادراتى يا تفاوت قيمت حمل  حالت ديگر مسئله رقابت، مس

مطرح نيست بلكه مسأله مقابله با دامپينگ موضوع اصلي است. 
وى ادامه داد: پيش بينى ما از بازار مصرف، حدود 20 ميليون تن بود كه با 
لحاظ كردن بازار واقعي در مصرف شايد به همان 16 ميليون تن برسيم و 
توليد خود را حفظ كنيم و گرنه ظرفيت هاى باالترى در فوالدسازى هاى 
كشور وجود دارد.دكتركرباسيان در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن 
قدردانى از فعاليت هاى فوالد مباركه در حوزه كاهش ومصرف بهينه آب و 
اقدامات زيست محيطى اين شركت تصريح كرد: اين جاى خوشحالى است 
كه عالى ترين مقام اجرايى استان نيز اين اقدامات را مثبت ارزيابى مى كنند. 
اين جاى بسى خوشحالى كه است كه فوالد مباركه از آغاز تاكنون رعايت 
اين استانداردها را عليرغم افزايش توليد و توسعه هاي خود در برنامه داشته 
و در اين خصوص سرمايه گذارى الزم را انجام داده است.وى افزود : فوالد 
مباركه به به عنوان توليد كننده بيش از 50 درصد فوالد كشور بايد در همه 

ــه الگو براى كاهش قيمت تمام  زمينه ها اعم از توليد انواع محصوالت ارائ
شده، كاهش مصرف آب و صدور دانش فنى به ساير صنايع كشور پيشتاز 
باشد.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با ذكر اين مطلب كه متأسفانه در 
برخى مقاطع شاهد بوده ايم كه بر اثر كج سليقگى و بدسليقگى برخى افراد 
شاهد جلوگيرى از صادرات فوالد و ساير محصوالت بوده¬ايم ادامه داد: اين 
سياست  اشتباه در بسيارى از صنايع باعث شد تا ما در پى اين افكار بازار را 
دست بدهيم و اين بزرگترين ضربه از محل نداشتن صادرات است كما اينكه 
در صنعت نفت در دوران تحريم اين اتفاق افتاد و ما نه تنها بسيارى از بازارها 
را از دست داديم بلكه در اين مدت بسيارى از كشورهاى مصرف كننده نفت 
ايران، نسبت به عوض كردن ساختار پااليشگاهى خود اقدام كردند تا بتوانند 
نفت غير از كشور ايران را خريداري و مصرف كنند . ما ظرف اين چندساله 
ــده ايم ولي  نه تنها از حوزه صادرات نفت بلكه از حوزه فوالد هم خارج ش
خوشبختانه توانستيم  از سال 93 دوباره در بازارهاي صادراتي حضوريابيم.
ــتاندار اصفهان نيز در  ــت، دكتر رسول زرگر پور اس اين گزارش حاكى اس
مراسم افتتاح رسمي خط توليد انبوه ورق هاي آجدار در ناحيه فوالدسازي و 
نورد پيوسته سبا ضمن قدرداني از تالش مجموعه مديريت و كاركنان فوالد 
ــازي و نورد پيوسته سبا گفت: اين  مباركه به ويژه كاركنان ناحيه فوالدس
دستاورد افتخار ديگري براي استان اصفهان است.عالي ترين مقام اجرايي 
ــخنان خود را با تأكيد بر اهميت و آثار وجود صنعت در استان  ــتان س اس
اصفهان ادامه داد و گفت:  در استان اصفهان در مورد صنعت، ديدگاه هاي 
ــود صنعت را براي  ــت عده  زيادي وج كامال متفاوت و متضادي مطرح اس
ــتغال و توسعه وسيعي  استان اصفهان نعمت بزرگي مي دانند چرا كه اش
ــت. وي  ايجادكرده كه به معني واقعي صنعت را به نعمت مبدل كرده اس
ادامه داد: در همين رابطه عده محدودي نيز معتقدند صنعت براي استان 
يك نعمت است دليل آنها هم اين است كه بعضي صنايع، مشكالتي از قبيل 
آلودگي هوا و زيان به آب را به وجود آورده اند كه البته تعدادآنها خيلي زياد 
نيست ولي به هرحال در مواردي هم حق دارند چرا كه برخي صنايع موجود 
در استان اصفهان  بعضا استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند 
و آلودگي هايي را به محيط زيست وارد كرده  اندكه همانطور كه اشاره شد 
تعداد آنها زياد نيست.  دكتر زرگرپور تصريح نمود: به شهادت من كه به ويژه 
در حوزه آب تخصص كافي دارم، شركت فوالدمباركه در راستاي كاهش و 
مصرف بهينه آب و كنترل آالينده هاي هوا استوارتر و با قوت تر از سايرصنايع 
ــت و همانگونه كه در همايش ملي مصرف بهينه آب در  ــته اس گام برداش
صنعت شاهد بوديم آمارها و عملكردها گواه بر اقدامات خوب فوالدمباركه 

در اين زمينه بود.

مدير عامل فوالد مباركه اصفهان:

 50 ميليون دالر صرفه جويى ارزى ساالنه
با توليد ورق آجدار
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