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         هفته چهاردهم لیگ برتر؛

تراکتور - استقالل؛ 

هیجان اضافه با قلعه نویی
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نماینده اتحادیه اروپا در آمریکا در گفت وگو با رسانه 
دولتی بی بی سی تصریح کرد که این اتحادیه با طرح 

مجلس نمایندگان آمریکا که تردد...

 ریی��س اداره قرنطین��ه و امنیت زیس��تی اداره کل 
دامپزشکی اس��تان اصفهان گفت: اصفهان در سطح 

کشور باالترین و نخستین مقام صادرات...

کارشناس��ان و اعضای کان��ون عالی بازنشس��تگان 
تأمین اجتماعی کش��ور معتقدند بیش از ۷۰درصد 

بازنشستگان و کارگران کشور...

مخالفت اروپا با آمریکا برای 
محدودیت درسفربه ایران

حجم صادرات پودر گوشت در 
کشور به اصفهان اختصاص دارد

۷۰ درصد بازنشستگان 
زیر خط فقر هستند

طرح فروش اقساطی کاال 
روی کاغذ مانده 

     شهردار اصفهان،

مدیریت شهری در حوزه پژوهش 
خستگی ناپذیر است

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: 

 آغـاز روند اجـرای انتخـابات 
مجـلس خبـرگان رهـبری

2

دولت از هجدهم آبان ماه رس��ما طرح فروش قس��طی 
کاالها را با وام دولتی آغ��از کرد. مرحله اول هم با فروش 
قس��طی خودرو با وام ۱۶ درصدی و بازپرداخت ۴ ساله 
شروع ش��د. بعد هم قرار بود که به موازات آن، همه چیز 
برای اجرای طرح فروش قسطی کاال فراهم شود. در واقع 
دولت می خواس��ت با ارائه وام ۱۲ درصدی فروش کاال، 
 زمینه را برای تحریک تقاض��ای تولید و فروش کاالهای

 در انبار مان��ده تولیدکنندگان فراهم کن��د.آن گونه که 
آمارها می گویند، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاال در 
انبارها مانده است که بخش��ی از آن البته با اجرای طرح 
فروش اعتباری خودرو، به زودی تخلیه خواهد ش��د. اما 

هنوز تکلیف اجرای طرح فروش...
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در چهارمین اجالس��یه دور ششم اتاق اصناف ایران 
که با حضور دو وزیر دادگس��تری و اطالعات برگزار 

شد، وزیر دادگستری...

به دنبال کش��ف حجاب و رفتارهای هنجارش��کنانه 
برخی گردش��گران در کویر مرنجاب آران و بیدگل، 

حکم ممنوعیت حضور تورهای...

شـروع کسـب وکـار
 راحـت تر می شـود

ورود » توریست  مختلـط«  
در مرنجاب ممـنوع شـد
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ــركت در كنفرانس  ــاون اول رييس جمهور به منظور ش مع
ــت بى طرفى همكارى بين المللى جهت  بين المللى سياس

صلح، امنيت و توسعه، عازم تركمنستان شد.
ــت جمهورى،  اسحاق  به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياس
ــح ديروزدر  ــور صب ــاون اول رييس جمه ــرى مع جهانگي
ــس  ــركت در كنفران ــراى ش ــه ب ــد پاي ــى بلن رأس هيأت
بين المللى سياست بى طرفى: همكارى بين المللى جهت 
ــالگرد  ــم س ــعه و نيز حضور در مراس ــح، امنيت و توس صل
ــتان، تهران را به مقصد عشق آباد ترك  استقالل تركمنس

كرد.
ــتقالل تركمنستان  ــالگرد اس اين كنفرانس همزمان با س
ــى طرفى  ــالروز ب ــامبر 1991 كه س ــا 12 دس ــادف ب مص

ــاد برگزار  ــق آب ــود، در عش ــى ش ــده م ــور خوان اين كش
مى شود. 

ــورهاى مختلف،  ــات كش ــأت از مقام ــت 70 هي ــرار اس ق
ــازمان ملل در اين  ــازمان هاى بين المللى و دبير كل س س

كنفرانس حضور يابند.
ــيا اقيانوسيه وزارت امور  وزير راه و شهرسازى و معاون آس
خارجه در اين سفر، معاون اول رييس جمهور كشورمان را 

همراهى مى كنند. 
ــياى ميانه است كه از جنوب با  تركمنستان كشورى در آس
افغانستان و ايران و از شمال با ازبكستان و قزاقستان همسايه 
ــورهاى جمهورى  ــت و از طريق درياى خزر نيز با كش اس

آذربايجان و روسيه ارتباط  دارد.

حجت االسالم والمسلمين صديقى درفرازى ازخطبه اين هفته 
نماز جمعه تهران درباره برخى حمله ها به نهاد و جايگاه شوراى 
نگهبان گفت : هر جايى نسبت به فرهنگ خود صافى مى گذارد؛ 
صافى نظام ما قرآن و اخالق است. به تناسب اين نظام، فقهاى 
شوراى نگهبان مسووليت نظارت و بررسى دارند. اين حركت ها 
ــوند دامن زده مى شود.  از سوى عده اى كه نگرانند انتخاب نش
ــتند و با اين ها آتش افروزى  رسانه هاى بيگانه هم همصدا هس
مى كنند. اين مسائل معلوم مى كند خبرهايى هست و كسانى 

مى خواهند بيايند كه مى دانند صالحيت شان تأييد نمى شود.
ــلمين صديقى در بخش نخست خطبه  حجت االسالم والمس
ــت: نامه مقام معظم رهبرى به  اين هفته نماز جمعه تهران، گف
جوانان اروپا و غرب يك افشاگرى، روشنگرى و همچنين هشدار 
به جوانان خودمان و همه دنياست كه در چه شرايطى هستيم و 

چه جو مصنوعى جلوى شناخت حقايق را گرفته است.
وى ادامه داد: تكليف ما اين است كه به فطرت برگرديم و دين 
فطرى كه دين اسالم است را ببينيم. سراسر اين نامه نور است.

وى همچنين خاطرنشان كرد: ريشه هاى خشونت در اين نامه 
بررسى شده و برخوردهاى دوگانه دنياى غرب بسيار ظريف و 
حكيمانه نشان داده شده است. اميدواريم همان طور كه بعضى 
از كليساها اين نامه را پذيرا شده اند و در محافل مختلف دنياى 
غرب پذيرفته شد،  مثل نامه هاى پيامبر(ص) نويد جهانى شدن 
انقالب اسالم باشد. يكى از جوانه هايش هم همين نامه هاست 

كه انقالب را در داخل كشور محصور نمى داند.
خطيب جمعه اين هفته تهران در ادامه با اشاره به تاريخچه روز 
16 آذر، يادآور شد: در اين روز تعدادى از دانشجويان در صحنه 
دانشگاه به قتل رسيدند و روز 16 آذر يك روز تاريخى است كه 
چهره شيطان بزرگ را افشا كرد كه از ابتدا عهدشكن و حالتش،  
حالت گرگ بود و همه عالم را گوسفند مى داند؛ يك عده را بايد 

بخورد و يك عده را بايد لت و پار كرد.
ــجويى ايران غير از هويتى  وى افزود: هويت دانشگاهى و دانش
است كه مؤسسين دانشگاه در نظر داشتند. اين دانشجويان در 
انقالب همراه مردم بودند و در تشكيل سپاه و جهاد مؤثر بودند. 
ــت زده ها و غرب زده ها  آن ها هويت دينى دارند؛ بنابراين سياس
نتوانستند دانشگاه ها  را به صورت پايگاه دشمن دربياورند. امروز 
ــگاه هاى ما پايگاه اعتكاف  كه 36 سال از انقالب گذشته دانش

است و مراسم عزادارى در  آن برگزار مى شود.
ــگاه ها كه آن ها را «يادآور  وى از حضور برخى از افراد در دانش
فتنه سال 88 و كسانى است كه قائله برپا كردند» توصيف كرد 
ــجويى، مقابله با استكبار  ابراز تأسف نمود و گفت: هويت دانش
ــگاه بايد در اين خط  و استعمار و مقابله با بى دينى است. دانش
پيش برود نه اين كه به حالت هايى برگردد كه مردم و متدينين 
را نگران كند. ما روز 16 آذر را تبريك مى گوييم و هم از حضور 
برخى سخنران ها و فضاى مصنوعى كه انسان را نگران مى كند 

ابراز نگرانى مى كنيم.

وى هشدار داد: مسوولين مردم را نسبت به خود بدبين نكنند. 
حيف است برخى افراد كارهايى كنند كه مردم نسبت به آن ها 

بدبين شوند.
صديقى در بخش ديگرى از نماز جمعه اين هفته تهران «حمله 
به شوراى نگهبان» را محكوم كرد و افزود: از روز اولى كه قانون 
ــارت را نظارت  ــوراى نگهبان را قانونى كرده، نظ ــى، ش اساس
استصوابى قرار داده است. از همان روزها هم غرب گراها با اين 
ــت كه نمايندگان و  اساس مخالف هستند. هيچ كشورى نيس
ــى كه خواست  ــاب و كتاب و هر كس رييس جمهور بدون حس
ــاز كند بايد  ــم بخواهد مغازه ب ــك نانوا ه ــود. اگر ي كانديدا ش
پروانه بگيرد و يك راننده تاكسى تا امتحان ندهد و دستگاهى 
صالحيت او را تأييد نكند مجوز نمى گيرد. آن وقت پست هاى 
ــه كه  آن جا  ــد؛ عده اى فقي ــده اى بدهي ــت ع كليدى را به دس

نشسته اند. آن ها حقوق مردم را پايمال نمى كنند.
ــد محل فتنه و  ــس خبرگان نباي ــا تأكيد بر اين كه «مجل وى ب
ــبت به فرهنگ خود صافى  فتنه گر باشد»، افزود: هر جايى نس
ــب اين  ــت. به تناس مى گذارد؛ صافى نظام ما قرآن و اخالق اس
نظام، فقهاى شوراى نگهبان مسووليت نظارت و بررسى دارند. 
ــوى عده اى كه نگرانند انتخاب نشوند دامن  اين حركت ها از س
ــانه هاى بيگانه هم همصدا هستند و با اين ها  زده مى شود. رس
ــوم مى كند خبرهايى  ــائل معل آتش افروزى مى كنند. اين مس
هست و كسانى مى خواهند بيايند كه مى داننند صالحيت شان 

تأييد نمى شود.
ــوراى نگهبان بدون هيچ واهمه اى كار الهى  وى تأكيد كرد: ش
ــى كه احراز  ــرار دهد و تا زمان ــرلوحه ق و امانتدارى خود را س

صالحيت درست نكرده است، كسى را تأييد نكند.
به گزارش ايسنا، خطيب موقت نماز جمعه تهران به راهپيمايى 
ــرايطى كه داعش و  ــرد و گفت: در ش ــاره ك روز اربعين نيز اش
ــتاقان جان به كف  ــيل مش گروه هاى ترور تهديد مى كنند، س
مى گيرند و با فرهنگ غربى و فرهنگ انفعالى برخى داخلى ها 
حركت تهاجمى انجام مى دهند و عارفانه و عاشقانه به سوى امام 

حسين (ع) مى روند.
وى افزود: اين يك نوع مانور عاشقانه و ايثار است. ما اين را به فال 
ــوولين تشكر مى كنيم.  نيك مى گيريم هم از مردم و هم از مس
ــه وجود دارد  ــيب هايى را ك ــوولين توقع داريم آس البته از مس
شناسايى كنند. گروهى از عاشقان صدمه ديده اند؛ مى توان به 

اين مردم خدمات بيشترى ارائه كرد.
ــاره به  ــگزارى كرد و با اش وى از مردم و دولت عراق نيز سپاس
برقرارى امنيت در اين راهپيمايى ميليونى، گفت: آن هايى كه 
ــتند امنيت را در يك  ــتند نتوانس داراى امكانات و امنيتى هس
ــت و  جمعيت يك ميليونى برقرار كنند اما ديديم كه اين بيس

چند ميليون نفر با چه امنيتى مى رود و برمى گردد.
ــرد و افزود: هيچ  ــه را محكوم ك ــى در ادامه تجاوز تركي صديق
منطقى در اين قضيه ديده نمى شود. ملت تركيه مسلمان اند و 
از حكومت خود ناراضى خواهند شد. اين بدعت بدى است كه 

در تاريخ مى ماند.
ــما به امام  ــدار داد: مردم ش وى به حكومت آذربايجان نيز هش
حسين (ع) عالقه مند هستند؛ چرا در روز اربعين باعث شهادت 
مردم مى شويد؟ حركت قهرى دوام ندارد و به نفع هيچ حكومتى 

نيست.

ــنبه) اولين كنگره حزب اتحاد ملت ايران در سالن  روز (پنج ش
اجالس سران برگزار شد.

در اين كنگره چهره ها و فعاالن اصالح طلبى همچون محمدرضا 
عارف، ابراهيم اصغرزاده، مصطفى معين، محمدرضا جاليى پور، 
ــوى الرى، عمادالدين باقى،  محمدرضا خباز، عبدالواحد موس
محمد قوچانى، زهرا اشراقى، حسين كمالى، على شكورى راد، 
عبداله ناصرى، على تاجرنيا، فيض اله عرب سرخى، عبداله نورى، 
ــن ميردامادى حضور داشتند.  غالمحسين كرباسچى و محس
اصلى ترين دستور جلسه اين كنگره برگزارى انتخابات شوراى 
مركزى و شوراى داورى حزب اتحاد ملت ايران اسالمى بود. نكته 
قابل توجه اين كه اعضاى شوراى مركزى اين حزب تفاوت چندانى 
ــاركت» ندارند؛ گفته شده دراين  با تركيب « حزب منحله مش
دوره سهمى هم به فرزند رييس دولت اصالحات داده شده است. 
دراين جلسه على شكورى راد عضو شوراى مركزى حزب منحله 
مشاركت در رقابتى با  آذر منصورى توانست بر كرسى دبيركلى 

اين حزب تكيه كند.
***

ــاد دولت اصالحات كه در خصوص پرونده دكل  فرزند وزير ارش
نفتى گمشده به دستور قوه قضائيه بازداشت شده بود، با انتشار 
ــتش توضيحاتى ارائه كرد. به گزارش  يادداشتى درباره بازداش
ايسنا، مهاجرانى در اين يادداشت گفته اينجانب حمايت قاطع 
ــدون دخالت  ــه قضايى پرونده ب ــود را از ادامه روند مقتدران خ
ــى و اقتصادى تا پايان صدور حكم  جريان هاى مسموم سياس
براى متهمان واقعى پرونده اعالم مى كنم. مهاجرانى درخصوص 
ــته اينجانب مطابق  دستگيرى اش حين خروج از كشور،نوش
معمول سفرهاى كارى هر ماه طى يك سال گذشته، عازم امارات 
متحده عربى بودم. مطلقاً بى خبر از ممنوع الخروجى و يا حكم 
دستگيرى، به صورت كامالً قانونى سوار هواپيما شدم كه البته به 
سبكى كامال غير عادى بازداشت شدم. متهم گم شدن دكل نفتى 
از شيوه رفتار و دقت قضايى قاضى محترم پرونده، شيوه توضيح 
دقيق و سنجيده سخنگوى دستگاه قضايى سپاسگزارى كرده و 
اظهار داشته در اين بخش شاهد رفتار حقوقى صرف و محترمانه و 
بر اساس آموزه هاى انسانى و اسالمى بودم. به من اجازه داده  كامال ً
شد كه تقريباً هر 2 يا 3 روز با خانواده ام و نيز 2 بار طى اين مدت با 

پدر و مادرم صحبت كنم و مالقاتى نيز با خانواده ام داشته باشم.
***

ــن روزهاى  ــه نام اي ــاالن و چهره هاى ب ــرازى از فع صادق خ
ــت اصالحات  ــدان رييس دول ــى ازمنتق ــالح طلب جريان اص
ــتان سعودى  ــفر وى درايام فتنه 88 به كشورعربس درمورد س
ــازه مقام  ــفربا هماهنگى واج ــرده اين س ــرده و ادعا ك گله ك
ــفرآقاى  ــورت گرفته و به هيچ وجه دراين س معظم رهبرى ص
ــرده و نه تنها روى  خاتمى مقاصدى عليه نظام را دنبال نمى ك
ــدت  ــداده بلكه به ش ــان ن ــعودى نش خوش به حاكم وقت س
ــران انتقاد  ــبت به اي ــه اين دولت وهابى نس از مواضع خصمان

كرده است.

ــتور كار جلسات علنى مجلس  به نقل از خبرگزارى خانه ملت، دس
ــنبه 24 آذر ماه 94 به شرح  شوراى اسالمى از يكشنبه 22 تا سه ش
زير است.  ادامه رسيدگى به گزارش كميسيون آموزش، تحقيقات 
ــنجش و پذيرش دانشجو در  و فناورى در مورد طرح يك فوريتى س
ــگاه ها و مراكز آموزش عالى  دوره هاى تحصيالت تكميلى در دانش
ــيون اقتصادى در مورد  ــيدگى به گزارش كميس كشور، ادامه رس
اليحه بيمه اجبارى، مسووليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى 
ــى تقاضاى  رسيدگى به طرح  ــخص ثالث، بررس زمينى در مقابل ش
ــاغ ها مصوب 1374 و  اصالح قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و ب
ــه علنى  ــق اصل85 (تقاضاى  فوق  درجلس اصالحيه بعدى آن طب

مورخ1394/5/25اعالم گرديده است) 
 بررسى تقاضاى رسيدگى به طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادى طبق اصل85 ،گزارش كميسيون اقتصادى درمورد اليحه 
تأسيس صندوق بيمه همگانى حوادث طبيعى، گزارش كميسيون 
عمران درمورد طرح جلوگيرى از پرداخت دموراژ (خسارت تاخير) به 
كشتى ها، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح 
ــى از مقررات مالى  اصالح تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخش
دولت، گزارش كميسيون عمران درمورد طرح الحاق يك تبصره به 
قانون احداث پروژه هاى عمرانى بخش راه و ترابرى از طريق مشاركت 
بانك ها و ساير منابع مالى و پولى كشور، گزارش كميسيون قضائى 
و حقوقى درمورد طرح جرم سياسى گزارش كميسيون كشاورزى، 
آب و منابع طبيعى درمورد طرح اصالح قانون تاسيس سازمان نظام 
ــور، گزارش كميسيون  ــاورزى و منابع طبيعى كش مهندسى كش
ــاده (524)  ــك بند به م ــرح الحاق ي ــى درمورد ط قضائى وحقوق
ــيون قضائى وحقوقى  ــى مدنى ، گزارش كميس قانون آئين دادرس
درمورد طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسى 
ــيون  دادگاه هاى عمومى و انقالب (در امور مدنى) ،گزارش كميس
ــاغل،  گزارش  ــاعات كار زنان ش اجتماعى در مورداليحه كاهش س
كميسيون تدوين  آئين نامه داخلى مجلس درمورد طرح اصالح موادى 
ــالمى ، گزارش كميسيون  ــوراى اس از آئين نامه داخلى مجلس ش
ــورد طرح نظام جامع آموزش و  ــاورى در م ــات و فن آموزش، تحقيق
ــوراها و  ــيون ش ــه اى و مهارتى، گزارش كميس ــى،  حرف تربيت فن
ــن محدوده  ــرح اصالح قانون تعيي ــور در مورد ط امور داخلى كش
ــالمى،گزارش كميسيون  حوزه هاى انتخاباتى مجلس شوراى اس
ــتاندارد،  گزارش  ــترك در مورد طرح تأسيس سازمان ملى اس مش
ــاق يك تبصره  ــت و درمان در مورد طرح الح ــيون بهداش كميس
ــر جمهورى  ــنامه جمعيت هالل احم ــون اساس ــاده(22) قان به م
ــت  ــت ملى و سياس ــيون امني ــزارش كميس ــران، گ ــالمى اي اس
ــنل  ــه اصالح قانون بيمه عمر و حوادث پرس خارجى در مورداليح
ــلح و  ــتيبانى نيروهاى مس ــاع و پش ــلح، وزارت دف ــاى مس نيروه
ــيون اجتماعى در  ــته و گزارش كميس ــازمان هاى تابعه يا وابس س
ــاى پرداختى  ــناد عادى وام ه ــالح قانون اعتبار اس مورداليحه اص

شركت هاى تعاونى روستائى، عشايرى و صيادى.

 دستور كار جلسات علنى 
مجلس در هفته جارى

شنيده ها 

خانه ملت اسالم هراسى
سفر معاون اول رييس جمهور به تركمنستان

نماينده اتحاديه اروپا در آمريكا در گفت وگو با رسانه دولتى 
ــا طرح مجلس  ــن اتحاديه ب ــى تصريح كرد كه اي بى بى س
نمايندگان آمريكا كه تردد سفركنندگان به ايران، عراق و 
سوريه را محدود مى كند، مخالف است. «ديويد او ساليوان» 
نماينده اتحاديه اروپا در آمريكا گفت كه او و ساير نمايندگان 
اين اتحاديه مخالفت خود با اين طرح به كنگره و كاخ سفيد 

اعالم كرده اند. 
ساليوان گفت كه اتحاديه اروپا با حفظ امنيت موافق است اما 
با مانع تراشى هاى جديدى كه ميليون ها اروپايى و آمريكايى 
كه ميان كشورها تردد دارند را جريمه مى كند، مخالف است. 
ــنبه به  ــت مجلس نمايندگان آمريكا روز سه ش گفتنى اس
بهانه مقابله با تهديد تروريسم، طرحى را تصويب كرد كه در 
صورت تبديل به قانون، سفر افرادى را كه اخيراً در يكى از 
چهار كشور ايران، عراق، سوريه و سودان حضور داشته اند 
به آمريكا، محدود مى كند. اين طرح كه با 407 رأى مثبت 
در برابر تنها 19 رأى منفى به تصويب رسيد ، شهروندان 38 
ــت آمريكا» را ملزم مى كند در صورتى كه در  كشور «دوس
5 سال گذشته به ايران، سوريه، عراق يا سودان سفر كرده 
باشند براى اخذ ويزا اقدام كنند. اين درحالى است كه پيشتر 
مطابق قوانين اين كشور اين شهروندان بدون اخذ رواديد تا 

سقف 90 روز مى توانستند وارد خاك آمريكا شوند. 
طرح نمايندگان آمريكايى، به عالوه خواستار اعمال همين 
ــهروندان داراى  ــزار نفر از ش ــا براى صدها ه محدوديت ه
ــت كه تبعه يكى از اين  تابعيت دوگانه در اتحاديه اروپا اس
ــورهايى كه از اين  ــور هم باشند.  بسيارى از كش چهار كش
امتياز برخوردارند، عضو اتحاديه اروپا هستند. طرح مجلس 
ــده بود كه اين كشورها در  نمايندگان ابتدا خواستار آن ش
صورت سفر به كشورهاى «مأمن تروريسم»، مانند عراق و 
سوريه مشمول قوانين جديد شوند. اما در نسخه نهايى، ايران 

و سودان به بهانه اينكه «حاميان تروريسم دولتى» هستند، 
به اين دو كشور اضافه شدند. 

واشنگتن تغييرات جديد در برنامه معافيت از رواديد را به 
بهانه حمالت تروريستى پاريس و همچنين تيراندازى هاى 
ــت.  ــت كاليفرنيا اعمال كرده اس ــن برناردينو» در ايال «س
ــا توجه به  ــنا مخالفانى دارد، اما ب ــن طرح در س هرچند اي
ــده در مورد حمايت كاخ سفيد از  ــر ش گزارش هاى منتش
اين مصوبه، انتظار مى رود اين طرح نهايتاً به قانون تبديل 
شود. پيش از اين بسيارى از كارشناسان اروپايى با اين طرح 
ــاع اروپايى از جمله  مخالفت كرده بودند، چراكه عمٌال اتب
ــتان كه براى كار  كشورهايى چون فرانسه، آلمان و انگلس
يا گردشگرى به اين كشورها سفر كرده باشند، براى ورود 
ــر فرآيند صدور  ــده و بايد درگي به آمريكا با مانع مواجه ش

رواديد شوند.
تصويب اين طرح مى تواند براى ايران نيز كه با رفع احتمالى 
تحريم ها انتظار افزايش مناسبات تجارى و گردشگرى با اروپا 
را دارد، تبعات منفى داشته باشد. از اين رو، تصويب اين طرح 

را مى توان تحريمى غيرمستقيم براى ايران به شمار آورد.
ــور  ــرح در حالى نام ايران به عنوان يكى از 4 كش در اين ط
ــاس آمارهاى مؤسسات  ــده كه بر اس تهديدآميز مطرح ش
غربى، اتباع اين كشور نه در ميان اعضاى داعش و نه در ميان 

هواداران آن در فضاى مجازى، جايگاهى ندارند.
ــى هاى صورت گرفته، تونس، عربستان،  ــاس بررس  براس
ــور اروپايى  ــى و حتى چند كش ــارات، قطر، ليب كويت، ام
ــترين اتباع را در ميان اعضا و طرفداران داعش دارند.  بيش
ــاره به  ــى با اش درهمين رابطه روزنامه گاردين، در گزارش
ــتر زدند گردن  ــعر «گنه كرد در بلخ آهنگرى؛ به شوش ش
ــذاران آمريكايى به  ــعدى از اينكه قانونگ ــگرى» از س مس
ــانه گرفته اند، انتقاد ــتان، ايران را نش جاى وهابيت عربس

 كرده است.
گاردين در ابتداى اين گزارش مى نويسد: «يك پاكستانى 
زاده آمريكا و افراطى شده به عربستان سعودى رفته و با يك 
ــخه اى از وهابيت افراطى، مذهب  پاكستانى ديگر كه با نس
رسمى عربستان، مغزشويى شده ازدواج كرده است. اين دو 
زوج به آمريكا آمده اند و در يك پارتى 14 نفر را كشته اند.» 

ــت كه  ــلمانى» اس ــه گاردين، به زوج «مس ــاره روزنام اش
ــهر  ــان يك تيراندازى در ش ــش در جري حدود ده روز پي
«سن برناردينو» ايالت كاليفرنيا 14 نفر را كشته و 14 نفر 

ديگر را زخمى كردند.
گاردين در ادامه اين گزارش نوشته است: «حاال حدس بزنيد 
كه براى اين جنايت شنيع، چه كسى هدف حمله قرار گرفته 
ــت؟ آمريكايى هاى ايرانى تبار، كه هرگز اين ايدئولوژى  اس
افراطى را قبول ندارند و تا آنجا كه ما مى دانيم هيچ نقشى 
در هيج يك از اقدامات تروريستى صورت گرفته در جهان 

نداشته اند.»
گاردين مى نويسد تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان 
آمريكا يك داستان ايرانى را به ياد مى آورد كه در آن يكى از 
حاكمان به خاطر گناهى كه آهنگرى در بلخ كرده بود، در 

شوشتر يك مسگر را گردن زد. 
اين روزنامه انگليسى مى نويسد مجلس نمايندگان آمريكا بار 
ديگر اين داستان را بازسازى و اجرا كرده است چراكه بدون 
ــتان را تنبيه كند، شهروندان  آنكه اتباع پاكستان و عربس

ايرانى در آمريكا را هدف قرار مى دهد.
ــد: «پس،  ــرح مى كن ــووال را مط ــپس اين س گاردين س
ــات، وارد  ــد اغلب اوق ــه، همانن ــتان، هر بار ك چرا عربس
ــدان دريافت  ــود، كارت فرار از زن ــم مى ش ميدان تروريس
ــى آمريكا ــوب نخبه هاى سياس ــد؟ چون آنها محب مى كن

هستند .»

مخالفت اروپا با آمريكا براى محدوديت درسفربه ايران

رييس ستاد انتخابات كشور گفت:  دستور آغاز روند اجراى 
انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى توسط 

وزير كشور صادر شد.
ــين مقيمى در گفت و گو با تسنيم، از دستور  محمد حس
آغاز روند اجراى انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان 
رهبرى از صبح روز جمعه 20آذر توسط وزير كشور خبر 
ــى حوزه هاى انتخابيه  داد و گفت: فرمانداران مراكز اصل
سراسر كشور نيز دستور وزير كشور را به ساير فرمانداران 

حوزه هاى فرعى و بخشداران خود ابالغ خواهند كرد.
وى افزود: براساس جدول زمانبندى انتخابات، نام نويسى 
ــن دوره مجلس خبرگان  ــان انتخابات پنجمي از داوطلب
ــاه ادامه خواهد  ــرى از 26 آذرماه آغاز و تا دوم دى م رهب
ــنيم، متن كامل نامه وزير كشور  ــت. به گزارش تس داش

بدين شرح است:
ــاى انتخابيه مجلس  ــرم مراكز حوزه ه فرمانداران محت

خبرگان رهبرى سراسر كشور
سالم عليكم

ــات مجلس خبرگان  ــواد 5 و 9 قانون انتخاب در اجراى م
ــن دوره مجلس  ــى انتخابات پنجمي رهبرى امور اجراي
ــورخ 1394/9/21 آغاز   ــنبه م خبرگان رهبرى از روز ش
ــذ راى به عمل  ــورخ 1394/12/7 اخ ــه م و در روز جمع

خواهد آمد.
ــى مراكز حوزه هاى  ــه هيأت هاى اجراي با عنايت به اينك
انتخابيه و هيأت هاى اجرايى حوزه هاى فرعى بايد همزمان 
از روز شنبه مورخ 94/9/21 حداكثر در مدت 5 روز تشكيل 
ــاس قانون، آيين نامه اجرايى  شوند، مقتضى است براس
ــتورالعمل مربوطه و در چارچوب برنامه زمانبندى  و دس
انتخابات و بخشنامه هاى صادره از سوى ستاد انتخابات 
ــاير مراحل  ــكيل هيأت اجرايى و س كشور نسبت به تش
ــل آورده و نتيجه اقدامات را به  قانونى اقدام الزم را به عم

ستاد انتخابات كشور منعكس كنيد.
ــان نمايندگى مجلس  ــود كه داوطلب ضمنا اضافه مى ش
ــيله نماينده خود كه  ــخصاً و يا به وس خبرگان رهبرى ش
ــد مى توانند از روز پنج شنبه مورخ  كتباً معرفى شده باش
94/9/26 تا پايان روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 جمعاً به 
مدت 7 روز به فرماندارى مركز حوزه انتخابيه (فرماندارى 
ــتان) يا به وزارت كشور مراجعه و نسبت به ثبت  مركز اس
نام خود اقدام كنيد. اين بخشنامه به منزله دستور شروع 
ــود بنابر اين وصول آن را طبق فرم  انتخابات تلقى مى ش

شماره دو سريعاً به ستاد انتخابات كشور اعالم كنيد.

داعش، گروه تروريستى الشباب را به دليل به قتل رساندن 
چند نفر از سركردگانش محكوم كرد.

داعش ضمن محكوم كردن گروه تروريستى الشباب، اعالم 
كرد كه اين گروه مستقر در سومالى چند نفر از سركردگان 

خود را به اتهام پيوستن به داعش به قتل رسانده است.
ــودان است كه در  يكى از اين افراد محمد مكاوى اهل س
جريان قتل جان گانويل در اول ژانويه سال 2008 ميالدى 

شركت داشت.
مكاوى و عبدالبسيط حمد در ميان كسانى قرار داشتند 
كه به جرم قتل گانويل، به اعدام محكوم شده بودند اما در 

سال 2010 از زندان گريختند.
آمريكا براى ارائه هر گونه اطالعات كه منجر به دستگيرى 
ــود جايزه اى ده ميليون دالرى تعيين كرده  اين دو نفر ش

است.

ــوريه از  ــپورت س مقامات دولتى آمريكا ادعاى جعل پاس
سوى گروه تروريستى داعش را تأييد كردند.

ــخنگوى اداره  به گزارش عصر ايران به نقل از رويترز، س
مهاجرت و گمرك آمريكا در گفت و گو با شبكه سى ان ان 
اعالم كرده است داعش مى تواند پاسپورت سوريه را جعل 
ــتين بار خبر گزارش هفته  كند.گفتنى است: براى نخس
گذشته  هيأت تحقيق وزارت امنيت داخلى آمريكا درباره 
ــوى داعش پنج شنبه هفته  جعل پاسپورت سوريه از س

گذشته  و در شبكه خبرى اى بى سى آمريكا منتشر شد.
ــت كه  ــزارش وزارت امنيت داخلى آمريكا آمده اس در گ
داعش به ماشين آالت چاپ پاسپورت دولت سوريه و نيز 

گذرنامه هاى خالى اين كشور دسترسى دارد.
ــه كه نگرانى  ــى ان ان گفت يك مقام دولتى آمريكا به س
ــفرها با  ــت كه عالوه بر افزايش س اصلى به اين خاطر اس
ــده آمريكا ،  ــپورت هاى جعلى به خاك اياالت متح پاس
ــهروندان سورى  داعش احتمال دست يابى به هويت ش
ــد و به اين وسيله دست به  و اثر انگشت آنها را داشته باش

سرقت هويت بزند.
ــخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا نيز در  جان كربى س
نشست روزانه خبرى در واكنش به اين خبر گفت: وزارت 
امور خارجه آمريكا از اين گزارش آگاه و از اينكه داعش به 

اين توانايى دست يافته باشد نگران است.

رييس ستاد انتخابات كشور گفت: 

 آغاز روند اجراى انتخابات مجلس 
خبرگان رهبرى

داعش، گروه تروريستى 
الشباب را محكوم كرد!

آمريكا: 

داعش مى تواند پاسپورت سوريه 
را جعل كند

حجت االسالم والمسلمين صديقى درخطبه هاى نمازجمعه تهران :

عـده اى نگراننـد انتخـاب نشـوند
انتخابات
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خبر خبر 

سازمان مديريت در پيش نويس اليحه برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد، تمامى 
ــى از وزارت صنعت، معدن و تجارت و   مأموريت ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگان
وزارت جهاد كشاورزى منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود و سازمان توسعه تجارت 
و سازمان حمايت هم منحل شوند. به گزارش تسنيم، در بخشى از اليحه پيشنهادى 
ــازمان مديريت در قالب اليحه پيشنهادى به دولت ارائه  برنامه ششم توسعه كه س
كرده و در حال بررسى در دولت است  آمده است: به منظور تجميع امور فرابخشى 
ــتگاه واحد، تمامى مأموريت ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگانى  بازرگانى در دس
ــاورزى منتزع و به وزارت امور  از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كش
اقتصادى و دارايى ملحق مى شود.  گفتنى است درهمين راستا سازمان مديريت در 
پيش نويس اليحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد داد تا مأموريت ها، وظايف و 
مؤسسات و شركت هاى مرتبط با بخش انرژى از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام 
با وزارت نفت، وزارت جديد انرژى تشكيل شود. در اليحه پيشنهادى برنامه ششم 
ــعه به دولت كه پس از تصويب دولت و مجلس شوراى اسالمى نهايى مى شود  توس
ــخه اى از اين اليحه پيشنهاى دست يافته،  و خبرگزارى تسنيم  مدعى شده به نس
ــى و ارتقاى بهره ورى انرژى و  آمده است: به منظور ايجاد هماهنگى، انسجام بخش
ــوا، آب، خاك و  ــع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتى (از قبيل ه نيز مديريت جام
ــت بوم به ويژه با افزايش ظرفيت ها و  ــتى) مبتنى بر توان و پايدارى زيس تنوع زيس
توانمندى هاى حقوقى و ساختارى مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمى، تا پايان 
سال اول برنامه، «وزارت انرژى» از محل تفكيك مأموريت ها، وظايف و مؤسسات و 
ــا وزارت  ــرو و همچنين ادغام ب ــرژى از وزارت ني ــركت هاى مرتبط با بخش ان ش
ــى و آب» از محل تجميع  ــت، منابع طبيع ــازمان حفاظت محيط زيس نفت و «س
ــته از وزارت نيرو،  ــازمان ها و شركت هاى وابس مأموريت هاى امور آب به همراه س
ــازمان  ــاورزى و س ــزدارى از وزارت جهاد كش ــع و آبخي ــازمان جنگل ها، مرات س
ــت، با تجميع تمامى منابع، امكانات و اختيارات موجود تشكيل و زير  محيط زيس
ــت: اين تغييرات درحالى پيشنهاد  ــود. گفتنى اس نظر رييس جمهور اداره مى ش
ــم توسعه، حجم،  ــنهادى برنامه شش ــاس بندى ديگر ازاليحه پيش شده كه براس
ــتگاه هاى اجرايى بايد 15 درصد كاهش يابد و تعداد  ــاختار مجموع دس اندازه و س
كاركنان دولت نيز بايد در سال آخر برنامه ششم 15 درصد كمتر از ميزان سال 94 
ــتاى اصالح نظام ادارى و  باشد. ستاد تدوين برنامه ششم دراين خصوص و در راس
ــى در هزينه هاى عمومى،  ــت هاى كلى اقتصاد مقاومتى جهت صرفه جوي سياس
منطقى سازى اندازه دولت و حذف دستگاه هاى موازى و غيرضرور و هزينه هاى زايد 
به دولت پيشنهاد كرده: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاى اجرايى حداقل 
ــبت به وضع موجود از طريق واگذارى واحدهاى عملياتى،  به ميزان 15 درصد نس
ــذف واحدهاى غيرضرور،  ــاركت با بخش هاى غير دولتى، ح خريد خدمات و مش
ــازمانى، انحالل و ادغام سازمان ها  كاهش سطوح مديريت، كاهش پست هاى س
ــهردارى ها و  ــتگاه هاى اجرايى به ش ــات و واگذارى برخى از وظايف دس و موسس
ــر نوع به  ــش يابد. محدوديت ه ــى ادارى كاه ــوراى عال دهيارى ها با تصويب ش
كارگيرى نيروى انسانى اعم از رسمى، پيمانى، قراردادى، كارگرى، روزمزد و ساير 
ــركت هاى دولتى  ــرمايه اى، مالى و منابع ش موارد از محل اعتبارات هزينه اى ، س
ــتگاه هاى اجرايى مطابق مقررات استخدام  در سقف 20 درصد خروجى هاى دس
ــانى  ــه در پايان برنامه مجموع نيروى انس ــاى رقابتى به نحوى ك پيمانى و در فض
دستگاه هاى اجرايى به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد كاهش يابد، ديگر پيشنهاد 

اين اليحه است.

در چهارمين اجالسيه دور ششم اتاق اصناف ايران كه با حضور دو وزير دادگسترى 
و اطالعات برگزار شد، وزير دادگسترى گفت:« برخى كاالهايى كه از سوى فعاالن 
ــبه بازار در اختيار مردم قرار مى گيرد، از كيفيت الزم برخوردار  اقتصادى و كس
نيست  و خدمات پس از فروش مناسب را ندارد، ضمن اينكه ممكن است جنس 
خريدارى شده در موعد مقرر تحويل مشترى نشود، بنابراين بايد گفت فعاالن 
اقتصادى، بازار را براى خود حفظ نكرده و كيفيت كاالها را افزايش نداده اند؛ در 

حالى كه رزق و روزى به دست خدا است. »
ــروع كند،  ــادى بخواهد كار اقتصادى خود را ش وى ادامه داد: « هر فعال اقتص
ــت اين گواهى از  ــد، در حالى كه ما درخواس ــينه ارائه ده بايد گواهى سوءپيش
ــينه را براى  مردم را نوعى بى اخالقى مى دانيم و دولت بنا دارد گواهى سوءپيش
ــب وكارها حذف كند و برخى تاييد يه ها و تحقيقات را به ساير ارگان ها  آغاز كس
بدهد.»  وزير دادگسترى خاطرنشان كرد: « ما به عنوان دولت، دريافت گواهى 
ــوى فعاالن اقتصادى را كه به مفهوم معطلى حداقل 10 روزه  سوءپيشينه از س
ــب وكار مى دانيم و بر  ــت؛ نوعى مانع پيش روى كس آنها در آغاز كسب وكار اس
اين اساس مى خواهيم در آينده نزديك آن را حذف كنيم. » پورمحمدى افزود: 
« وزارت دادگسترى در تعزيرات بناى خود را بر پيشگيرى گذاشته و با همين الگو، 
سال 93 ميزان پرونده هاى تعزيراتى نسبت به سال قبل از آن 30 درصد كاهش 
يافته است و امسال نيز همين روند را ادامه داده ايم.» وى خاطرنشان كرد: « بنا 
داريم نقص هاى قانون نظام صنفى را نيز اصالح كنيم، اما اصناف هم بايد توليدات 

خود را استانداردسازى كرده و مشكالت آن را برطرف كنند. »
ــيدمحمود علوى، وزير اطالعات در اين همايش با اشاره به اينكه تا  همچنين س
زمانى كه امنيت در اقتصاد كشور نباشد سرمايه نيز نمى تواند آنجا مستقر شود، 
گفت:« تمام تالش ما اين است كه فعاالن اقتصادى بتوانند با آرامش و امنيت به 
فعاليت خود ادامه دهند. » به گفته علوى، امنيت و سالمت دو عامل مهم اقتصاد 
كشور است. وى با اشاره به اينكه سرمايه گذارى در كشور نيز امنيت را با خود به 
همراه مى آورد، گفت: « بايد تا آنجا كه مى توانيم سرمايه گذار خارجى جذب كنيم.

ــت وارد بازار  ــت نمى كنيم، زيرا ممكن اس ــرمايه دار حماي  علوى افزود: ما از س
ــرمايه گذار حمايت مى كنيم كه با  ــود؛ ما از س سكه، ارز، مسكن، خودرو و... ش
ــور رقم بزند.» از سوى ديگر، على  سرمايه گذارى در توليد، اشتغال را براى كش
عسكرى رييس سازمان امور مالياتى با انتقاد از اينكه برخى افراد ساالنه 4 هزار 
ــن اعداد ارتباط  ــا پرونده مالياتى آنها با اي ميليارد تومان گردش مالى دارند ام
ــاف پرونده مالياتى ندارند. اين افراد  منطقى ندارد، گفت:«  256هزار نفر از اصن
حتى اگر داراى معافيت مالياتى باشند بايد پرونده خود را تشكيل دهند. » وى در 
مورد اصالح قانون مالياتى گفت: « در قانون مالياتى جديد گفته ايم كه ماليات 
ــاغل خرد را مقطوع كنيم چراكه نزديك به يك ميليون و 500 هزار مودى  مش

مالياتى مشاغل خرد داريم كه اينها دفتر و دستكى نياز ندارند.»
 عسكرى همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى درباره سياست هاى 
ــداد مالياتى بودجه هنوز  مالياتى بودجه 95 گفت:«  اگرچه پيش بينى هاى اع
نهايى نشده است اما به طور قطع درآمدهاى مالياتى سال آينده از امسال باالتر 

نخواهد بود.»
 وى افزود: « در پيش نويس بودجه سال 95 كل كشور پيش بينى رشد ماليات ها 
از پيش بينى رشد امسال كمتر است كه البته به مفهوم كاهش عدد قدر مطلق 

ماليات ها نيست و تنها ميزان رشد آن كمتر خواهد بود.»

شروع كسب وكار راحت تر مى شوددولت كوچكتر مى شود يا بزرگتر ؟!

ــما طرح فروش قسطى  دولت از هجدهم آبان ماه رس
كاالها را با وام دولتى آغاز كرد. مرحله اول هم با فروش 
قسطى خودرو با وام 16 درصدى و بازپرداخت 4 ساله 
شروع شد. بعد هم قرار بود كه به موازات آن، همه چيز 
ــطى كاال فراهم شود. در  براى اجراى طرح فروش قس
واقع دولت مى خواست با ارايه وام 12 درصدى فروش 
ــاى توليد و فروش  ــه را براى تحريك تقاض كاال، زمين

كاالهاى در انبار مانده توليدكنندگان فراهم كند.
آن گونه كه آمارها مى گويند، بيش از 9 هزار ميليارد 
تومان كاال در انبارها مانده است كه بخشى از آن البته 
با اجراى طرح فروش اعتبارى خودرو، به زودى تخليه 
خواهد شد. اما هنوز تكليف اجراى طرح فروش اعتبارى 
لوازم خانگى مشخص نيست. حبيب  اله انصارى، رييس 
انجمن لوازم خانگى پيشتراعالم كرده بود كه اطالعات 
الزم در مورد كارخانه هاى توليدكننده لوازم خانگى به 
وزارت صنعت ارائه شده كه بايد در اختيار بانك مركزى 
قرار گيرد، تا بر اساس آن، تخصيص اعتبار جهت اجراى 
مرحله دوم بسته خروج از ركود صورت گيرد. البته اين 
را هم خبر داد كه فهرستى ديگر از توليدكنندگان لوازم 
خانگى متقاضى شركت در طرح فروش اعتبارى كاال 

به وزارت صنعت ارائه شده است.
ــرايطى بود كه بانك مركزى بايد  اين گفته وى در ش
دستگاه هاى خودپرداز را هم براى حضور در اين طرح 

آماده سازى كند و در نهايت هر دارنده كارتى، بتواند با 
كشيدن كارت خود در اين دستگاه ها، از وام نهفته در 
آن استفاده كرده و به اين ترتيب، شرايط براى اجرايى 
ــاز وكارى كه تا اين  ــدن طرح دولت فراهم شود. س ش
لحظه تدارك ديده نشده است. برخى از فروشندگان 
هم هنوز از چگونگى اجراى اين طرح بى اطالع هستند 
ــن زودى ها، طرح آغاز نخواهد  و بر اين باورند كه به اي
شد؛ چراكه آنها كه به نوعى مجريان اصلى اجراى اين 
ــات اين طرح در  ــتند، هنوز خبرى از جزئي طرح هس

اختيار ندارند.
اما نكته حائز اهميت اين است كه اكنون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت درگاه پذيرش توليدكنندگان جديد را 
بسته است و ديگر هيچ توليدكننده اى را براى شركت 
در اين طرح پذيرش نمى كند؛ در حالى كه طبق گفته 
وزير صنعت، معدن و تجارت هر توليدكننده اى كه از 
استانداردهاى الزم براى حضور در اين طرح برخوردار 

باشد، مى تواند در اين طرح مشاركت كند.
از سوى ديگر، بانك مركزى هم طى روزهاى گذشته 
ــت فروش كاالها  به شدت از بار تورمى كه ممكن اس
ــراز نگرانى كرده  ــد، اب ــته باش در قالب اين طرح داش
ــايد هم، همين عاملى باشد كه جلوى پياده  است و ش
ــازى اجراى اين طرح را گرفته باشد. برخى خبرها  س
حكايت از آن دارد كه بانك مركزى براى اجراى طرح 

كارت اعتبارى كه هنوز در مرحله مقدماتى قرار دارد، 
دغدغه هاى جدى دارد؛ چراكه با توجه به اينكه سقف 
ــت،  اعتبار براى هر فرد حداكثر 10 ميليون تومان اس
ــرح كارت اعتبارى در  ــه براى ط ميانگين اعتبارى ك
ــد رقمى بين پنج ميليون تا  گام اول تزريق خواهد ش
10 ميليون تومان خواهد بود و اين به معناى افزايش 
ــت كه نتيجه اى جز افزايش تورم در پى  نقدينگى اس

نخواهد داشت.
همين چند روز پيش بود كه على طيب نيا، وزير امور 
اقتصادى و دارايى وعده تورم تك رقمى در اواخر آذرماه 
را داد. او اين دستاورد را حاصل تالش حداقل دو ساله 
دولت دانسته و عنوان كرده كه بايد اين دستاورد بزرگ 
ــيدن به تورم تك رقمى است،  اقتصاد ايران را كه رس
ــيارى از فعاالن اقتصادى  حفظ كرد. موضوعى كه بس
آن را در شرايط ركودى فعلى، چندان قابل افتخار نمى 
ــان داده تورم با نقدينگى  دانند. به هرحال، تجربه نش
رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگى، بايد منتظر 
ــور بود. در واقع در مقابل هر ميزان  تورمى باال در كش
ــات در جامعه  ــد نقدينگى، بايد ارائه كاال و خدم رش
ــود، تورم را به  ــر اين توازن ايجاد نش افزايش يابد و اگ
ــته با  همراه دارد. حتى مجلس نيز طى روزهاى گذش
اعالم آثار تورمى اجراى طرح فروش قسطى كاال، عنوان 
كرده است كه با اجراى بسته جديد،  235 هزار ميليارد 

تومان به نقدينگى كشور اضافه مى شود.
ــتى دولت براى نيمه دوم 1394 با اتكا به  بسته سياس
اين تحليل كه مهم ترين مشكالت فعلى اقتصاد ايران 
براى خروج از ركود كمبود تقاضا و تنگناى مالى است، 
ــت از تنگناى مالى  ــك تقاضا و برون رف با هدف تحري
ــت هاى پولى، سياست هاى مالى  در سه حوزه سياس
ــت.   ايجاد بازار  و سياست هاى اعتبارى ارائه شده اس
بدهى و افزايش مخارج دولت از كانال بودجه در دسته 
سياست هاى مالى جا مى گيرد. در بخش اعتبارى نيز 
ــت هاى اعطاى وام ارزان قيمت و تنزيل اسناد  سياس
ــته را  ــد. نكته مثبت اين بس تجارى دنبال خواهد ش
مى توان در شناسايى درست مسأله كوتاه مدت و ارائه 
ــت و مديريت  ــراى تأمين مالى دول برخى راهكارها ب

سياست پولى دانست.
ــا دولت در  ــد و ديد كه آي ــد منتظر مان به هرحال باي
روزهاى آينده، اجراى طرح فروش اعتبارى كاالهاى 
ــاز خواهد كرد و اگر هم  بادوام با وام 12 درصدى را آغ
ــار تورمى آن  ــد، چقدر بر كنترل ب اين را اجرا مى كن

احاطه دارد.

ــت كه ايران، چينى ها را به دليل  آزادگان جنوبى ميدان پرمناقشه اى اس
ــركت هاى  ــريكى از بين ش خلف وعده از آن بيرون كرد و حاال به دنبال ش
ــهم خود را در كنار شريك عراقى از اين ميدان  نفتى بين المللى است تا س

افزايش دهد.
ــه ميدان ها ى  ــى آزادگان جنوبى از جمل ــدان نفت ــنا، مي به گزارش ايس
توسعه يافته اى است كه بين ايران و عراق مشترك است، عقب ماندن ايران 
از بهره بردارى از اين ميدان باعث شد كه سال گذشته عراق بهره بردارى از 

آزادگان جنوبى را به بيش از چهار برابر بهره بردارى ايران برساند.
ــدان غوار  ــران و پس از مي ــن ميدان نفتى اي ــدان آزادگان، بزرگ تري مي
ــومين ميدان بزرگ  ــعودى و ميدان بورقان در كويت، س ــتان س در عربس
ــاف ميدان آزادگان به سال 1376  ــود. اكتش نفتى جهان محسوب مى ش
ــر، در 100  ــعت 20 در 75 كيلومت ــدوده اى به وس باز مى گردد و در مح

كيلومترى غرب اهواز و در منطقه دشت آزادگان واقع شده  است.
ظرفيت اثبات شده اين ميدان 33 ميليارد بشكه تخمين زده شده بود. در 
سال 1378 اليه جديد نفتى با ظرفيت 2/2 ميليارد بشكه، در اين ميدان 
ــد. ميدان آزادگان داراى دو بخش شمالى و جنوبى است. از سال  كشف ش
ــكه نفت در روز  1387 توليد نفت از بخش جنوبى با ظرفيت 25 هزار بش
شروع شده است. بخش آزادگان شمالى در مجاورت ميدان مجنون عراق 

قرار دارد.
ــعه نفت (متن) به نمايندگى از شركت ملى نفت  شركت مهندسى و توس

ــعه ميدان مشترك آزادگان را با شركت  ايران در سال 1382 قرارداد توس
ــج ميليارد دالر  ــرارداد بيع متقابل و به مبلغ پن ژاپنى اينپكس در قالب ق

امضا كرد.
ــده بود كه توليد اوليه از ميدان  طبق اين قرارداد شركت ژاپنى متعهد ش
ــهريور 1386 با ظرفيت روزانه 50 هزار بشكه، در طى يك  آزادگان را تا ش
ــه سال برساند و در  ــال به بيش از 150 هزار بشكه در روز براى مدت س س
صورت توافق دو طرف سقف توليد به 260 هزار بشكه در روز براى مدت دو 

سال افزايش پيدا كند.
اما بعد از بدقولى ژاپنى ها در اجراى تعهداتشان بخش جنوبى آزادگان در 
ــعه ميدان آزادگان جنوبى به ارزش 2,5  مهرماه سال 1388، قرارداد توس
ميليارد دالر در قالب بيع متقابل بين شركت ملى نفت ايران و شركت ملى 
ــد و در نهايت با توجه به تغييرهاى اعمال شده در طرح  نفت چين امضا ش
جامع توسعه (MDP)، عمليات اجرايى اين طرح از شهريور سال 1391 
 (RMDP) همزمان با تصويب طرح جامع تجديد نظر شده توسعه ميدان

آغاز شد.
ــعه آزادگان جنوبى دو فاز  در قالب طرح مشترك ايران و چين براى توس
ــعه، توليد320 هزار بشكه نفت  ــده بود، كه در فاز نخست توس تعريف ش
ــده بود و قرار بود كه  در روز و 197 ميليون فوت مكعب گاز پيش بينى ش
اين ميزان توليد با حفر 185 حلقه چاه، 52 ماه پس از تصويب طرح جامع 
ــعه ميدان محقق شود. همچنين افزايش توليد نفت  تجديد نظر شده توس

ــكه نيز در فاز دوم توسعه ميدان مدنظر  اين ميدان به روزانه 600 هزار بش
ــدن تعهدات از سوى  ــال بعد و با اجرا نش ــت. اما حدود چهار س قرار داش
ــركت چينى، نارضايتى ها نيز از عملكرد طرف چينى باال گرفت تا آنجا  ش
 CNPCI كه مديرعامل شركت مهندسى و توسعه نفت از عملكرد شركت
در توسعه ميدان آزادگان جنوبى، ابراز نارضايى كرده و تأخير در توسعه را 

غير قابل قابل قبول دانست.
تأخيرهاى طرف چينى در اجراى تعهداتش به حدى بود كه پس از گذشت 
ــال از انعقاد قرارداد، چينى ها از مجموع 185 حلقه چاهى  حدود چهار س
ــعه اين ميدان به بهره بردارى  ــاس برنامه در فاز نخست توس كه بايد براس

مى رساندند، تنها هفت حلقه چاه حفارى كرده بودند.
ــركت ملى نفت ايران  ــه ركن الدين جوادى، مديرعامل ش بنابراين به گفت
تذكرهاى مكرر كتبى و شفاهى و در نهايت اخطاريه اى كتبى به پيمانكار 
ــرد پيمانكار  ــد، اما اين اخطارها تأثيرى در عملك ــركت ابالغ ش چينى ش
چينى نداشت و بنابراين حدود يك ماه پس از فرصت 90 روزه اى كه براى 
تجديدنظر در روند پروژه به اين شركت داده شده بود، سال گذشته شركت 
ملى نفت چين از آزادگان جنوبى خلع يد و اخراج شد و سپس شركت ملى 
حفارى ايران براى استقرار 10 دكل جديد حفارى در اين ميدان مشترك 
نفتى با عراق اعالم آمادگى كرد. اين در حالى بود كه در همان زمان، عراق با 
برداشت روزانه 210 هزار بشكه نفت از ميدان آزادگان جنوبى بيش از چهار 

برابر ايران از اين ميدان مشترك نفتى برداشت مى كرد.

ــا پيمانكاران خارجى در  ــكالت ايران ب وزير نفت، نيز با درنظر گرفتن مش
بهره بردارى از آزادگان جنوبى و عقب افتادن ايران از عراق در بهره بردارى 
ــتفاده از  از اين ميدان، اعالم كرده بود كه آزادگان جنوبى از اين پس با اس

توان داخلى توسعه مى يابد.
ــدن اميدها به لغو تحريم هاى بين المللى عليه ايران و  اما حاال با پررنگ ش
ــركت هاى نفتى بين المللى شناخته شده در ايران  ايجاد امكان فعاليت ش
ــوى ايران براى  ــدل قراردادهاى نفتى جديد از س و همچنين با طراحى م
ــت ميادينى قرار گرفت  پيمانكاران خارجى، آزادگان جنوبى نيز در فهرس

كه آماده پذيرش شريك خارجى است.

چه كسى جاى خالى چينى ها را در آزادگان جنوبى پر مى كند؟

آزادسازى بليط هواپيما ربطى به
 قيمت هاى نجومى اخيرندارد 

انتقال فناورى هاى روز جهان در دوازدهمين 
همايش بين المللى صنعت پتروشيمى

بانك هاى آمريكايى در راه
 مناطق آزاد ايران

درخواست انجمن روغن نباتى براى افزايش 
20 هزار تنى سقف واردات روغن پالم

ــتباه  ــازي بليت هواپيما ها را با چارتراش عباس آخوندي با تاكيد بر اينكه آثار آزاد س
ــان  ــا  از دي ماه خودش را نش ــت هواپيم ــازي بلي ــت: « اثرات آزادس گرفته اند گف
ــت  ــت.» اين در حالى اس ــن قيمت ها به صورت فصلي اس ــد داد، چرا كه تعيي خواه
ــازى  ــيدن به اهداف موردنظر در آزادس ــان معتقدند براى رس كه برخى از كارشناس
ــاى خود در  ــت ه ــخت گرفته و سياس ــت هواپيما، دولت بايد تصميماتى س نرخ بلي
ــركت هاى  ــان كند. زيرا معتقدند جايگاه برخى ش قبال ايرالين هاى مختلف را يكس
ــت. وزير راه و شهر سازى  ــاختار سياست گذارى موجود متفاوت اس هواپيمايى در س
ــاره كرده بود كه ايران در زمينه تجارت بين المللى در مصاحبه هاى گذشته خود اش
 گام هاى مؤثرى برداشته و  الزم است جايگاه ايران را در اين زمينه ارتقا داد. به همين 

منظور بايد صنعت هوانوردى را نوسازى كرد.
ــازي صنعت هوانوردي سه   عباس آخوندى در اين رابطه به خبرآنالين گفت: « نوس
ــت. مرحله بعدي افزايش سرمايه است  مرحله دارد  كه آزاد سازى مرحله نخست اس
ــركت هاي هوايي مجبور به خريد هواپيما خواهند بود.» اما خبر آزاد  و در گام سوم ش
سازى نرخ بليت با مشكالتى همراه شده  كه اعتراض هاى زياد مردم از جمله مهم ترين 
آنهاست. برخى خبرها  حاكى از آن بود كه با نزديك شدن به ايام شهادت امام رضا (ع) 
بليت پروازهاى تهران-مشهد حتى به 900 هزار تومان رسيد .كار به جايى رسيد كه 

برخى از رسانه ها اين مشكل را با آزادسازى نرخ بليت ها مرتبط مى دانستند.
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه قيمت بليت 900 هزارتوماني هواپيما  ارتباطي با 
آزادسازي بليت هواپيما ندارد، گفت:« اين موضوع به پرواز هاي چارتري ارتباط پيدا 

مي كند كه اتفاقاً با آزادسازي بليت اين موضوع از بين مي رود.»

مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى با اشاره به اين كه در دوازدهمين همايش 
بين المللى صنعت پتروشيمى ايران، طرح هاى توسعه اى به سرمايه گذاران معرفى مى 
شود، گفت: انتقال دانش فنى و نيز ورود فناورى هاى روز جهان از ديگر دستاوردهاى 
اين همايش خواهد بود. به گزارش روابط عمومى شركت ملى صنايع پتروشيمى، عباس 
شعرى مقدم در آستانه برگزارى بزرگترين رويداد صنعت پتروشيمى ايران اظهار كرد: 
« همايش امسال IPF با توجه به شرايط كنونى كشور و آمادگى شركت هاى خارجى 
براى حضور دوباره در صنعت پتروشيمى كشورمان مى تواند بسيار تأثير گذار باشد. » 
وى افزود: « حضور گسترده شركت هاى خارجى نشان از اهميت صنعت پتروشيمى 
ايران براى آنها دارد و در اين همايش، مذاكره هاى مختلفى با شركت هاى خارجى انجام 
خواهد شد تا پس از رفع تحريم ها شرايط براى حضور عالقه مندان به حضور در صنعت 
پتروشيمى كشورمان تبيين شود.» شعرى مقدم تصريح كرد: « اين همايش يكى از 
موفقيت ترين همايش ها در عرصه بين المللى است و مى توان با بزرگان اين صنعت 
افزون بر معرفى طرح هاى توسعه اى كه نيازمند سرمايه گذارى هستند، براى توسعه 
ــاورى هاى روز جهان رايزنى و گفت  همكارى ها براى انتقال دانش فنى و نيز ورود فن
وگو كرد.» مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ادامه داد: « روند رو به رشد توسعه 
ــيمى ايران با برگزارى همايش IPF و تبادل نظر و ارائه دستاوردهاى  صنعت پتروش
كارشناسان ايرانى در كنار شركت كنندگان خارجى، بدون ترديد با جديت بيشترى 
تداوم خواهد يافت.» وى با بيان اين كه برگزارى موفق يازدهمين همايش پتروشيمى 
ايران نشان داد همگام با سياست هاى دولت تدبير و اميد، روند ديپلماسى انرژى كشور 
رو به رشد است، گفت:« امسال نيز در دوازدهمين همايش IPF بر اساس پيش بينى 
ها، اين رويداد مهم دستاوردهاى خوبى را در مسير توسعه صنعت پتروشيمى ايران به 

دنبال خواهد داشت.»

مدير بانك و بيمه شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى درباره ايجاد شعب 
بانك هاى آمريكايى در ايران گفت: فعًال از آمريكا هيچ درخواستى براى ايجاد 
شعب بانكى در مناطق آزاد نداريم ولى با برطرف شدن تحريم ها مى توان در 

زمينه ايجاد شعب بانك هاى كشورهاى ديگر در مناطق آزاد صحبت كرد. 
ــورهايى كه بعد از  ــنا، اظهار كرد:  « تمام كش ناصر خرمالى در گفت وگو با ايس
ــته اى، در قالب هيأت هاى تجارى به ايران سفر كردند اكثراً تمايل  توافق هس
ــرمايه گذارى را از طريق مناطق آزاد ايران تجربه كنند و  ــتند كه ابتدا س داش
عالقه مندى خودشان را در حوزه هاى پتروشيمى، فوالد و برخى صنايع ديگر 
ــت و  نيز ابراز كردند». وى افزود:« البته همه اين ها منوط به رفع تحريم هاس
بايد اين موضوع نهايى شود و با برطرف شدن تحريم ها مى توان در اين زمينه 
صحبت كرد.» خرمالى در بخشى از سخنان خود گفت: « با توجه به مذاكراتى 
كه با رييس كل بانك مركزى و با حضور دبير شوراى عالى مناطق آزاد داشتيم؛ 
ــان دريافت  موافقت اوليه براى ايجاد مركز مالى بين المللى در كيش را از ايش
ــت اين مركز براى اولين بار در اين جزيره ايجاد شود.» مدير  كرديم و قرار اس
بانك و بيمه شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: « با توجه به اينكه 
ــت اولويت دبيرخانه مناطق  مركز مالى بين المللى نهاد بزرگ و بين المللى اس
آزاد اين بود كه اين مركز فعًال در كيش ايجاد شود. البته بانك هاى برون مرزى 
ــد.» وى همچنين  ــاير مناطق آزاد را نيز دارن ــيس در س قابليت ايجاد و تأس
ــررات بيمه در مناطق آزاد را نيز در چند  تاكيدكرد: « پيش نويس بازنگرى مق

ماه گذشته به بانك مركزى ارائه كرديم كه هنوز پاسخى داده نشده است.»

انجمن توليدكنندگان روغن نباتى در نامه اى به مديركل نظارت و ارزيابى فرآورد ه هاى 
ــقف واردات روغن پالم را خواستار  خوراكى وزارت بهداشت، افزايش 20 هزار تنى س
شد. پس از افشاى موضوع مصرف روغن پالم در صنايع لبنى از سوى وزير بهداشت در 
سال گذشته، سقف واردات روغن پالم ساالنه 420 هزار تن تعيين شد و بر اين اساس از 

1,4 ميليون تن روغن مصرفى در كشور حدود 30 درصد به پالم اختصاص يافت.
ــينى،  ــن خليلى، رييس انجمن روغن نباتى در نامه اى به هدايت حس حال ابوالحس
مديركل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى خوراكى و آشاميدنى وزارت بهداشت افزايش 

20 هزار تنى سقف واردات روغن پالم را خواستار شده است.
در نامه رييس انجمن روغن نباتى با تاريخ 11 آبان ماه آمده است:

آقاى دكتر هدايت حسينى
مدير كل محترم نظارت و ارزيابى غذايى، آرايشى و بهداشتى

ــعه صادرات روغن نباتى، خواهشمند است  احتراماً پيرو مذاكره تلفنى به منظور توس
موافقت خود را براى واردات 20 هزار تن روغن پالم خارج از سقف مصوب توليد ساليانه 
ــت كه اين انجمن تعهدات الزم براى استفاده اين روغن  اعالم فرماييد. شايان ذكر اس
صرفاً به منظور صادرات را به آن اداره كل خواهد سپرد.هم اكنون  هدايت حسينى از 
سمت خود بركنار و بهروز جنت جايگزين وى شده است. ديناروند، رييس سازمان غذا 
و دارو اخيراً گفته بود: يك موقع در روغن مصرفى خانوار 35 درصد اسيد چرب ترانس 
وجود داشت كه هر يك درصد از اين اسيد، ميزان ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى را 
2 درصد افزايش مى دهد. به گفته وى، 80 هزار نفر در سال به همين دليل مى ميرند و 

در حال حاضر به شدت در معرض قاچاق و تقلب هستيم.

طرح فروش اقساطى كاال روى كاغذ مانده 
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دنياى ديگرى در زير درياها جارى است. 
ــر دريا  ــمت جديدى از قع ــال قس محققان هرس
ــداران مختلفى پيدا  ــتجو مى كنند و جان را جس

مى كنند. 
ــن گردالى و  ــديدى كه به اي ما به خاطر عالقه ش
ــرى به  ــودات روى آن داريم، هر از گاهى س موج

شگفتى هاى اطراف مان مى زنيم تا به خودمان و 
شما يادآورى كنيم، زندگى هيجان انگيزتر از آن 

است كه در حال حاضر مى بينيم.
ــن  تري ــب  عجي از  ــا  ت  10 ــر  زي ــت  ليس  
ــان معرفى  ــا را بهت ــاق دري ــر اعم موجودات قع

مى كند.

مـاهى دنـدان نيـش

مـاهى دم شـالقى

ايـزوپـاد عظيـم الجثـه

خورشيد ماهى اقيانوس  گـرزه مـاهـى  كوسه دهان گنده

اژدهـامـاهى سيـاه آرام

سـرپـاور شيشـه اى

مـارمـاهى پلكـانى

 فـوتبـال مـاهـى

اين ماهى نامش را از دندان عجيبش گرفته است كه درواقع بزرگ ترين دندان در ميان ماهى هاى 
اقيانوس، به نسبت سايز بدن است. به خاطر ظاهر عجيبش، اين ماهى به ماهى آدمخوار معروف است.

اين گونه از ماهى تنها كمى باالتر از كف اقيانوس زندگى مى كند. به آرامى شنا مى كند و در بستر 
دريا دنبال شكار مى گردد. اين ماهى عالوه براينكه ظاهر عجيبى دارد خيلى هم بو مى دهد!

ايزوپاد عظيم الجثه بدون شك يكى از عجيب ترين جانداران زير درياست وبزرگ ترين عضو خانواده ى ايزوپادهاست. گروهى از سخت پوستان 
نزديك به خرچنگ ها.

خورشيدماهى اقيانوس بزرگ ترين ماهى استخوان دار شناخته شده است. اين نوع ماهى 3متر است و در تمام 
اقيانوس هاى گرمسيرى وجود دارد.

گرزه ماهى يكى از درنده ترين ماهى هاى درياست. دندان هاى نيش او در دهانش جا نمى گيرند و به سمت چشم هايش خم 
مى شوند. گفته مى شود كه اين ماهى از اين دندان هاى تيز براى حمله به قربانيانش در سرعت هاى باال استفاده مى كند.

اسم اين كوسه همه چيز را مى گويد: كوسه اى كه دهان بسيار بزرگى دارد. سر آن گرد با آرواره هاى بيرون زده 
است. طول متوسط اين كوسه 4متر ونيم است و وزن متوسط آن 750كيلوگرم.

ماده ى اين گونه 61سانتى متر است و دندان هاى جلوزده و ريش بلندى دارند. نرها بسيار كوچكند، حدود8سانتى متر و قهوه اى هستند. دندان 
و معده هم ندارند. نرها قادر به غذا خوردن نيستند ولى به اندازه ى جفت شان عمر مى كنند.

اين ماهى با ظاهر جالب در اعماق متوسط اقيانوس يافت مى شود. جايى كه آب هاى نيمه روشن 
باعث استتار بدن شيشه اى مانندشان مى شود.

ــانتى متر طول  ــش دارد. اين گونه تا 80س ــن در انتهاى دم ــدن درازى با عضو روش اين ماهى ب
دارد. 

يك حقيقت جالب راجع به اين ماهى ها اين است كه چند نر توسط يك ماده محافظت مى شوند. يك فوتبال ماهى 
ماده به تنهايى به چند نر غذا مى رساند. نرها وظيفه ى خاصى جز وفادار بودن به ماده ندارند!

عجيب تـرين مـوجودات قعـر دريـا
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ــكل هاى  رييس هيات مديره كانون معلولين توانا گفت: وظيفه تش
ــت بلكه  ــردن پول و اعطاى آن به معلوالن نيس مردم نهاد، جمع ك
ــرده و در اين رابطه نظرات  بايد بر اجراى قوانين معلوالن نظارت ك
كارشناسى ارائه كند. ، سيدمحمد موسوى در مراسم گراميداشت روز 
جهانى معلوالن در دفتر سازمان ملل متحد در تهران افزود: براساس 
كنوانسيون حقوق معلوالن ، دولت بايد بستر شكوفايى استعدادهاى 
ــكل هاى مردم نهاد نيز بر آن نظارت  ــازد و تش معلوالن را فراهم س
كنند.وى خاطرنشان كرد: بايد به معلوالنى كه فرصت رشد نداشته 
اند ، شغل داد و معلوالن محصل را نيز به گونه اى حمايت كرد تا از 
افق فكر خود براى مديريت جامعه استفاده كنند ؛ مشكل مديريت 
جامعه را معلوالن مى توانند برطرف كنند چون از قدرت انديشيدن 
ــتند.رييس هيات مديره كانون معلولين توانا  بااليى برخوردار هس
ــت، اضافه كرد: ما معلوالن ،  ــمى اس كه خود داراى معلوليت جس
مى توانيم جامعه را راهبرى كنيم؛ نبايد معلول را در تخت و ويلچر 
ــكوفايى و بالندگى را فراهم  مچاله كرد بلكه بايد براى آنان بستر ش
آوريم.موسوى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به حضورش 
در دفتر سازمان ملل متحد در تهران، نسبت به ايجاد معلوليت هاى 
ــد جلوى جنگ  ــى از جنگ دولت ها، اعتراض كرد و گفت:باي ناش
افروزى كشورهاى قدرت طلب را گرفت تا انسان ها، معلول نشوند.

موسوى با اشاره به قانون جامع معلوالن افزود: اعتراض هاى زيادى 
به اين قانون داريم اما با اين وجود اين قانون ، خوب است ؛ اين قانون 
15 ماده خوب دارد اما در شانزدهمين ماده ، شرط اجراى تمام مواد 
قبلى را داشتن بودجه ذكر مى كند.وى با گاليه از حمايت هاى كم 
ــتى از معلوالن ادامه داد: براى معلوالن فقط مستمرى كمى  بهزيس
در نظر گرفته شده و چند سال است كه در نوبت گرفتن ويلچر قرار 
داريم؛ هزينه يك پماد زخم بستر يا ديگر لوازم مورد نياز معلوالن دو 

تا چهار برابر مستمرى ماهانه آنان است.

رييس هيات مديره كانون معلولين توانا:

ما نظارت بر اجراى قوانين معلوالن 
را مى خواهيم نه جمع آورى پول و 

اعطاى آن به معلولين

خبر
ــر بچه به خاطر  خبر بخيه زدن و باز كردن بخيه هاى پس
ــريال طنز است و نه يك  يك مشت پول، نه بخشى از س
شايعه! خبرى است كه دل هموطنان را بدرد آورده است.

ــايد اگر تصاوير بخيه زدن چانه يك كودك و بعد باز   ش
كردن بخيه ها بالفاصله، از يكى از شبكه هاى صدا و سيما 
پخش مى شد، همه فكر مى كرديم كه باز مهران مديرى 
برنامه اى ساخته تا با شوخى با پزشكان و پرستاران كمى 

مردم را بخنداند.
كمتر كسى است كه در وهله اول باور كند كه يك پرستار 
و پزشك چانه پاره شده كودكى را بخيه بزند، بعد كه كار 
ــد و وقتى جواب  ــد از مادر كودك طلب پول كن تمام ش
«ندارم» را بشنود، همانجا بخيه هاى كودك را باز كرده 
ــن اتفاق نه يك  ــود رها كند.اما اي و كودك را به حال خ
ــاخته مهران مديرى است و نه در كشورى  كليپ طنز س
ــت. اين اتفاقى  ــعه نيافته رخ داده اس عقب افتاده و توس
ــعه يافته كشور رخ  ــت كه در يكى از استان هاى توس اس
ــر از پايتخت ندارد  ــر امكانات چيزى كمت داده كه از نظ
ــالم را هم يدك  ــى جهان اس ــوان پايتخت فرهنگ و عن

مى كشد.
ــيه كلى  ــريال در حاش همين چند وقت پيش بود كه س
حاشيه ساز شد و پزشكان، جراحان و پرستاران همگى 
نسبت به آن موضع گرفتند و كار را به جايى رساندن كه 
پخش اين سريال متوقف شد. جامعه پزشكى و پرستارى 
ــريال را با اين  ــردادند و جلوى پخش يك س فريادها س
توجيه كه جامعه پزشكى را زير سوال برده، اعتماد مردم 
ــزاران بهانه ديگر  ــكى را از بين برده و ه به جامعه پزش
گرفتند.حال كه نه كسى به جامعه پزشكى بى احترامى 
كرده، نه كسى پرستارى را به علت سهل انگارى در انجام 
وظيفه مورد تمسخر قرار داده است چرا اين جامعه دست 
به كارى مى زند كه خنده  مردم را برانگيزد، خنده اى كه 
ــت و تنها خنده اى تلخ است به  اين بار از سر شادى نيس

كردار عده اى كه كوچك ترين انتقادها را برنمى تابند.
ــن چنينى آدم  ــكوت اين جامعه در قبال كارهاى اي س
ــان  ــده مى اندازد كه منافع عده اى چقدر برايش را به خن
مهم است كه كوچك ترين انتقادها را تحمل نمى كنند 
ــت بيانيه صادر مى كنند اما در مقابل عملى  و بيانيه پش
چنين غير انسانى، غير اخالقى و غير فرهنگى در پايتخت 

فرهنگى جهان اسالم سكوت كرده اند.
آيا اكنون جاى آن نبود آنها كه دست به شكايت شان از 
منتقدان عالى است، بيانيه اى صادر مى كردند و اين عمل 
غير انسانى را محكوم مى كردند؟ آيا نمى توانستند حداقل 
در اين قضيه خود را همراه مردم نشان دهند؟ مگر پول 
چهار يا پنج بخيه چقدر مى شود كه عده اى اخالق را زير 

پاى خود به خاطر يك مشت تومان له كردند.
رمز اخالق خوب

ــور يلدا  اكنون اين ماجرا ما را به ياد صحبت هاى پروفس
مى اندازد كه فروتنانه در مورد اخالق در پزشكى صحبت 
ــكان از خيلى جهات  ــد بگوييم كه پزش كرد و گفت: باي

كم دارند كه بيشتر مربوط به مسائل انسانى است چرا كه 
ــده و مسائل انسانى را فراموش  آنها دچار غرور و تكبر ش
مى كنند و رابطه اشان با انسان ها به هم مى خورد. همه اين 
اتفاقات در حالى رخ مى دهد كه انسان علم را براى خدمت 
به انسان مى آموزد و در غير اين صورت اگر پروفسور دهر 

هم باشد به درد نمى خورد.
پروفسور يلدا با بيان اينكه امروزه خيلى در مورد اخالق 
ــه صحبت  ــود اين هم ــت: با وج ــود، گف صحبت مى ش
آن چه كم است عمل است خيلى ها حرف هاى قشنگى 
ــم اين عمل يعنى  مى زنند اما در عمل چيزى نمى بيني
ايجاد رابطه بين پزشك و بيمار كه موضوع خيلى مهمى

 است.
وى با انتقاد از كسانى كه تصور مى كنند با علم همه چيز 
ــود، گفت: مريضى با كمردرد پيش 10 دكتر  تمام مى ش
مى رود اما در آخر يكى را انتخاب كرده و با آن رابطه برقرار 
مى كند همه اين اتفاقات به علت اخالق خوب دكتر است.

ــان ها بايد در روابط  پروفسور يلدا خاطر نشان كرد: انس
علمى «من» را فراموش كرده و به جاى آن «ما» بگذارند 

و بگويند چى به نفع ما و مردم ما است نه به نفع من.
ــتانى كه آماده  ــكرش باقى است كه دوس حال جاى ش
شكايت هستند، از پروفسور كهنسال و فروتنى مانند يلدا 
ــور ساكن آلمان با او  شكايتى نكردند و نسبت به پروفس

برخورد تندى نداشتند.
حلقه مفقوده جامعه پزشكى

ــور على گرجى،  ــود كه پروفس ــال پيش ب حدود يك س
رييس مركز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان با اشاره 
ــكان قديمى گفت: زمانى الگوى ما دكتر  به الگوى پزش
«شيخ» نامى بود كه در مشهد طبابت مى كرد وى براى 
آنكه مستضعف هم بتواند هزينه درمان را بپردازند يك 
پاتيل در مطب قرار داده بود تا افراد سكه هاى خود را در 
آن بيندازند.وى ادامه داد: مردم مستضعف سرهاى شيشه 
ــابه را جمع آورى مى كردند و به جاى پول در داخل  نوش
ــك آنها را جمع آورى  اين پاتيل مى انداختند و اين پزش
ــتريل كردن مجدداجلوى در مطب  مى كرد و پس از اس

به زمين مى ريخت تا مستضعفان ديگر آنها را بردارند.
گرجى با اظهار تأسف از وضعيت كنونى جامعه پزشكى 
گفت: اكنون اگر از يك جوان بپرسيد كه مى خواهيد چه 
ــى و در چرايى آن نيز  ــته اى بخوانى مى گويد جراح رش

تأكيد مى كند «چون پول در آن است».
ــتر آلمان  ــگاه مونس ــوم اعصاب دانش ــز عل رييس مرك
خاطر نشان كرد: مشكل پزشكى ما نه بيمارستان است 
ــتان هاى  و نه تجهيزات چرا كه تجهيزاتى كه در بيمارس
ــت با اندك تفاوتى در ايران نيز وجود  آلمان موجود اس
دارد؛ مشكل اين است كه پزشكان ما دل به كار نمى دهند 

ــت الزم را براى كار  ــكارى نمى كنند و وق با يكديگر هم
ــكى  نمى گذارند.به گفته  وى حلقه مفقوده  جامعه  پزش
امروز اخالق است و تا زمانى  كه اين مساله درست نشود 
بهترين امكانات و بهترين اموال پزشكى نيز براى كشور 
هيچ فايد ه اى در پى نخواهند داشت.گرجى در پاسخ به 
اين سوال كه آيا سيستم بايد فرد را ملزم به اخالق مدارى 
ــته باشد  ــتم اجبارى را نبايد داش كند گفت: خير سيس
ــتم به آنها ارزش داده مى شود  بلكه مسائلى كه در سيس
خود به خود مهم مى شوند و همه آن را رعايت مى كنند. 
ــكى كنونى ما پول داراى اهميت است  در سيستم پزش
به طورى كه پزشك موفق را پزشكى مى دانند كه درآمد 

باالترى داشته باشد.
نمى دانم سرنوشت شكايت جامعه پزشكى از على گرجى 
ــات رخ داده در  ــيد، اما هرچه مى گذرد اتفاق به كجا رس
ــانه اى مى شود،  ــه و كنار كه تنها اندكى از آنها رس گوش

مشخص مى كند كه پشت پرده اين شكايت ها چيست.
دستور پيگيرى سريع

حال جاى شكرش باقى است هنوز هم هستند پزشكانى 
ــان را كه  كه مردم بتوانند به آنها اعتماد كنند و جان ش
مهم ترين داشته هر انسانى است، با اطمينان در اختيار 

آنها قرار دهند.
ــه براى  ــول ك ــه براى پ ــده اى كه ن ــوز ع ــتند هن هس
ــه خوب  ــد و چ ــت مى كنن ــانيت طباط ــرافت و انس ش
ــه به قول  ــم آنچنان ك ــب بگويي ــت كه به آنها طبي اس

على اكبر واليتى آنها طبيب جان و طبيب روح هستند.
ــيج جامعه پزشكى استان  ــن حجتى، مسوول بس محس
ــكى اين  ــيج جامعه پزش ــازمان بس ــان موضع س اصفه
ــبت به اين پديده غيراخالقى را بسيار جدى  استان نس
ــان كرد: موضوعى كه براى  و محكم دانست و خاطرنش
ــرفى اصفهانى پيش  اين پسر 4 ساله در بيمارستان اش
ــتباه بوده است و بايد اين  آمد بسيار ناراحت كننده و اش
ــاله به طور جدى پيگيرى و حل شود.مسوول بسيج  مس
جامعه پزشكى استان اصفهان گفت: از طرفى هم آبروى 
ــت كه به همين خاطر تمامى عوامل  ــهر در ميان اس ش
پيگير موضوع هستند تا به سرانجام برسد و در گزارشات 
بعدى جزئيات بيشترى از جلسه دادگاه را به اطالع عموم 

خواهيم رساند.
خوشبختانه شخص وزير بهداشت نسبت به اين مسائل 
حساس است و حتى اگر نيمه هاى شب نيز از موضوعى 

مطلع شود، دستور پيگيرى سريع مى دهد.
به گفته سيدحسن هاشمى، وزير بهداشت ،متخلفان به 
ــده اند و تيم بازرسى ويژه وزارت  دستگاه قضا معرفى ش

بهداشت نيز در حال پيگيرى ماجراست وگرنه ....
در مورد اين گونه افراد استاد سخن سعدى بهترين كالم 

را دارد، آنجا كه مى فرمايد:
بنى آدم اعضاى يك پيكرند /كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

تو كز محنت ديگران بى غمى/ نشايد كه نامت نهند آدمى

دريچه

گويا هشت سال زمان الزم بود تا مسووالن وزارت آموزش و پرورش، مساله اعتياد 
بين دانش آموزان را بپذيرند و اين على اصغر فانى، وزير آموزش و پرورش بود كه پس 

از سال ها انكار دانش آموزان معتاد، اين مساله را به طور علنى اعالم كرد.
ــك درصد از  ــدر اعالم كرده بود، ي ــتاد مبارزه با مواد مخ ــاس آمارى كه س براس
ــداد دانش آموزان، عددى  ــا توجه به تع ــتند و اين آمار ب دانش آموزان معتاد هس
ــان مى دهد. همين آمار دليلى  حدود 130هزار دانش آموز معتاد را در كشور نش
ــد كه وزير آموزش و پرورش عنوان كند: «دانش آموز معتاد در مدارس هست،  ش
اما تعدادشان خيلى كمتر از چيزى است كه از منابع غيررسمى اعالم مى شود.» 
همچنين عليرضا جزينى، قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز پيش از 
اين گفته بود: «شيوع پديده اعتياد ميان دانش آموزان بسيار نگران كننده است و 
توقع ما در حوزه آموزش و پرورش بيش از اين است، زيرا مديران و معلمان مدارس 
در موضوع آگاه سازى حرف اول را مى زنند.» اسفنديار چهاربند، مديركل آموزش 
و پرورش شهر تهران در مورد آمار دانش آموزان معتاد اظهار كرد: «اعتياد، جامعه 
را تهديد مى كند و محدود به محيط مدرسه نيست. ضمن اينكه رويكرد در آموزش 
و پرورش، رويكرد پيشگيرى است و خانواده، دانش آموز و مربيان را تحت آموزش 
قرار مى دهيم.» او در نشست خبرى ديروزش كه قرار بود با محوريت «آسيب هاى 
ــائل آموزشى و رشته هاى تحصيلى  اجتماعى و كودكان كار» باشد بيشتر به مس
ــوند، گفت:  ــه ناچار به ترك تحصيل مى ش ــاره كودكان معتادى ك پرداخت درب
ــمى اى را از اعتياد دانش آموزان  ــى تاكنون گزارش رس «هيچ يك از مراجع قانون
ــده در اين باره وجود ندارد؛ آمارى از سوى  ارائه نداده اند و گزارش رسمى تاييد ش
نهادها اعالم مى شود كه از نظر آموزش و پرورش رسميت ندارد. از طرفى آموزش و 
پرورش با نگاه خوش بينانه و ساده به اين پديده نگاه نمى كند و اگر مواردى از اعتياد 

دانش آموزان مشاهده شود، به واحدهاى مشاوره ارجاع خواهد شد.»
مخدر صنعتى، مصرف را راحت كرده است

جعفر ابراهيمى،آموزگار و فعال صنفى در مورد وضعيت دانش آموزان معتاد معتقد 
است: «از گذشته تا امروز دانش آموز معتاد وجود داشته  اند و انكار دانش آموز معتاد 
نمى تواند مشكل آنان را حل كند، زيرا حقيقتى است كه در جامعه وجود دارد.» او 
با بيان اينكه من به عنوان معلمى كه در منطقه آسيب ديده تدريس مى كند بارها 
سرنوشت دانش آموزان معتاد را ديده ام، افزود: «در گذشته مصرف مواد مخدر به 
ــخت تر و كمتر بود؛ اما امروزه با وجود مواد روانگردان  ــنتى بود، س دليل اينكه س
ــتر از گذشته شده است، به خصوص در  و صنعتى، تعداد دانش آموزان معتاد بيش
مناطق آسيب پذير كه بيشتر دانش آموزان با خانواده معتاد زندگى مى كنند، اين 

موضوع بيشتر ديده مى شود.» 
ــت كه  ــتر و نصب آن تنها تبليغاتى اس ــت كه چاپ پوس جعفرى بر اين باور اس
ــگيرى از مصرف مخدر و  ــيب مى زند و هيچ كمكى به پيش به محيط زيست آس
ــت مسووالن آموزش و پرورش  درمان اعتياد دانش آموزان نمى كند. او معتقد اس
ــگيرى و آموزش در اين زمينه بكنند. او تاكيد  ــى ترى براى پيش بايد فكر اساس
ــتند تا  ــه مى فرس ــرد: «در مناطق محروم، خانواده ها دانش آموزان را به مدرس ك
ــند. حاال تصور كنيد دانش آموز كه براى دور ماندن  ساعتى را در محلى امن باش
ــدارد مواجه  ــى كه هيچ جذابيتى ن ــه مى آيد، با فضاي از محيط بيرون به مدرس

مى شود. 
ــوند.» جعفرى  ــه زده ش ــى از آنها از مدرس ــود برخ همين موضوع باعث مى ش
ــيب پذير،  ــق آس ــژه در مناط ــه به وي ــاى مدرس ــت دره ــه پش ــان اينك ــا بي ب
مواد مخدر و هزار و يك خطر در انتظار دانش آموزان است، معتقد است: «زمانى كه 
نه سرانه فضاى آموزشى و نه سرانه ورزشى مناسبى براى دانش آموزان در مدرسه 
وجود نداشته باشد، هر لحظه ممكن است به سمت خطرهايى كه پشت در مدرسه 

وجود دارد، كشيده شوند.»

گزارشى از وضعيت دانش آموزان معتاد
ــتگان مواد مخدر پشت ديوار مدرسه ها ــى بازنشس ــون عال ــاى كان ــان و اعض كارشناس

ــش از 70درصد  ــد بي ــور معتقدن ــى كش تأمين اجتماع
بازنشستگان و كارگران كشور زير خط فقر هستند، دريافتى 
ــرايط بدى  ــت و در ش آنها كمتر از يك ميليون تومان اس

زندگى مى كنند.
اين در حالي است كه پيش از اين سازمان تأمين اجتماعي 
ــور  ــتمري بگيران كش ــود 50 درصد مس ــرده ب تأييد ك
ــتمري را دريافت  ــتمزد و مس ــن حقوق و دس حداقل تري
ــتگي هم از  ــد و مديــرعــامل صندوق بازنشس مي كنن
ــتگان خبر داده  كاهش 47درصدي قدرت خريد بازنشس
ــتگان  بود.اما حاال عضو هيأت مديره كانون عالي بازنشس
ــور مي گويد 70درصد بازنشستگان  تأمين اجتماعي كش
ــتند و زير خط فقر قرار دارند.  و كارگران حداقل بگير هس
ــفره  ــنا توضيح داده س آن طور كه عليرضا اميري، به ايس
كارگران و بازنشستگان تهي است و آنان با مشقت روزگار 
ــوراي عالي كار، سازمان تأمين  مي گذرانند و وزير كار، ش
اجتماعي، مجلس و دولت بايد به وضعيت بغرنج كارگران و 

بازنشستگان رسيدگي كنند.
حقوق 300تا 710هزار توماني

رييس سابق كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي در 
ــتگان  اين باره مي گويد:«اينكه بيش از 70درصد بازنشس
و كارگران تأمين اجتماعي زير خط فقر هستند واقعيتي 

غيرقابل انكار است.»

علي اكبر خبازها وضعيت زندگي اين قشر چنين توضيح 
ــرايط موجود جامعه اگر كسي در  مي دهد: « با توجه به ش
ــهرها زير يك ميليون و 500هزار تومان درآمد داشته  ش
باشد با شرايط بحراني به لحاط معيشتي روبه رو مي شود، 
ــتگان  ــش از 70درصد بازنشس ــت كه بي اين در حالي اس
ــن اجتماعي از ــش بيمه تأمي و حتي كارگران تحت پوش
ــوق دريافت  ــزار تومان حق ــا 710ه ــزار تومان ت  300ه

مي كنند.»
ــتگان تأمين اجتماعي  رييس سابق كانون عالي بازنشس
ــرايط كارگران مي گويد: «وضع  ــب خواندن ش با نامناس
اقتصادي كشور مناسب نيست و وصولي تأمين اجتماعي 
در كارفرمايان پايين است و مشكل نقدينگي مشهود است 

و كارخانه ها روي به تعديل نيروي كار آورده  اند.»
اين اظهارات در حالي است كه به گفته سيدتقي نوربخش 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بيش از 40ميليون نفر 
ــش اين سازمان هستند  از جمعيت كل كشور تحت پوش
ــتمري بگيران  كه حدود 5ميليون نفر از اين تعداد را مس
ــتگان و  ــكيل مي دهند.يك عضو كانون عالي بازنشس تش
مستمري بگيران شهر تهران نيز در اين باره مي گويد:«بيش 
از 75درصد بازنشستگان و كارگران تأمين اجتماعي ماهانه 
زير يك ميليون تومان حقوق مي گيرند و اين بسيار غم انگيز 
است.حسين ايزدان با اعالم اينكه 65درصد از بازنشستگان 
سازمان تأمين اجتماعي حداقل بگير هستند و 10درصد 

ــد، توضيح  ــان حقوق مي گيرن ــك ميليون توم نيز زير ي
ــتگان كه با 10سال سابقه  ــياري از بازنشس مي دهد:« بس
بيمه پردازي و 60سال سن بازنشسته شده اند درصورتي كه 
عائله مند باشند حدود 300هزار تومان حقوق بازنشستگي 
ــال اخير به حداقل  ــت مي كنند.هيچ گاه در چند س درياف
حقوق و دستمزد كارگران و بازنشستگان توجهي نشده و 
افزايش حقوق همواره بدون توجه به نرخ واقعي تورم بوده 
ــزون قدرت خريد  ــت. همين امر موجب كاهش روزاف اس

بازنشستگان و كارگران شده است.»
سرنوشت نامعلوم 40ميليون بيمه شده

ــتمري بگيران  ــتگان و مس ــون عالي بازنشس رييس كان
ــازمان تأمين اجتماعي هم با اظهار نگراني از وضعيت  س
ــت سرنوشت 40  ــور، معتقد اس تأمين اجتماعي در كش
ميليون نفر تحت پوشش به وضعيت اين سازمان بستگي 
ــده از  ــته ش دارد.علي اكبر بيات با بيان اينكه بدهي انباش
دولت هاي قبل به اين دولت به ارث رسيده و دولت تدبير نيز 
بايد نسبت به بدهي سازمان در قالب راهكار و برنامه ريزي 
درست اقدام كند، مي گويد: «مهم ترين چالش اين سازمان 
ــت، دولت سهم حق بيمه  در حال حاضر بدهي دولت اس
ــد درحالي كه كارفرما  3 درصدي خود را پرداخت نمي كن
مكلف به پرداخت سهم 20 درصدي حق بيمه خود است.
همسان سازي  حقوق بازنشستگان نيز به بدهي دولت گره 
خورده است، هر زماني كه حرف از همسان سازي مي شود، 

ــود را پرداخت  ــت بدهي خ ــئوالن مي گويند كه دول مس
ــال  نمي كند و ما نيز نمي توانيم آن را اجرايي كنيم.»در س
94دولت افزايش 17درصدي حداقل بگيران و 15درصدي 
ــته ها را تصويب كرد اما همه انتقاد اين بود  ساير بازنشس
ــبتي با تورم ندارد. بايد منتظر ماند و  كه اين افزايش ها نس
ديد سال آينده دولت چه تصميمي براي اين افراد خواهد 

گرفت.

ــت: برخالف همه  ــگاه تهران گف عضو هيات علمى دانش
توصيه ها و الگوهاى دينى، مشاركت زنان در عرصه هاى 

مختلف سياسى با ظرفيت هاى اين قشر تناسبى ندارد.
الهه كواليى عضو هيات علمى دانشگاه تهران در سمينار 
ملى «زنان در تاريخ مجالس ايران» با اشاره به اينكه بايد 
ــكيل پارلمان  ــان را از آغاز تش ــا و تجربه هاى زن درس ه
ــى كنيم، گفت: در منطقه پس از روسيه،  در ايران بررس
ايرانيان نخستين تالش ها را براى برپايى مشروطيت انجام 
ــاركت سياسى زنان  دادند.وى افزود: دغدغه افزايش مش
يك دغدغه بين المللى است و مختص زنان ايرانى نيست. 
تالش هاى زيادى در اين زمينه انجام مى شود، اما به دليل 
وجود كليشه هاى جنسيتى، زنان در حوزه هاى مختلف 
سياسى، اجتماعى و اقتصادى به نتيجه مطلوب نمى رسند 
و از پتانسيل تحصيالت و دانش زنان بهره بردارى خوبى 
صورت نمى گيرد.عضو هيائت علمى دانشگاه تهران ادامه 
داد: زنان به عنوان شهروندان جامعه كه همه حقوق قانون 
اساسى را برخوردارند، از برخى مشاركت ها سهمى ندارند و 

برخالف همه توصيه ها و الگوهاى دينى در زمينه مشاركت 
ــى، اين حضور در عرصه هاى مختلف متناسب با  سياس
ظرفيت هاى زنان نيست.در ادامه سهيال جلودارزاده عضو 
اسبق هيات رئيسه مجلس با بيان اينكه در مجلس پنجم 
بين زنان از گروه هاى مختلف، همگرايى ايجاد شد، گفت: 
ــدن يكى از معضالت  نتيجه همگرايى ميان زنان، حل ش
ــاله  ــان بود؛ به طورى كه مس ــاى پيچيده زم و چالش ه
محاسبه مهريه به نرخ روز را با مشاركت زنان از جناح هاى 
ــا بيان اينكه در  مختلف مجلس پنجم حل كرديم.وى ب
مجلس ششم هم بخش زيادى از مطالبات زنان به عنوان 
مطالبات آحاد جامعه از جمله برخى قوانين ناعادالنه در 
ــزود: ممنوعيت  ــد، اف خصوص زنان و خانواده اصالح ش
ــمانى و  ــوغ عاطفى و جس ــن بل ــران زير س ازدواج دخت
ــارى از جمله موفقيت هاى  جلوگيرى از ازدواج هاى اجب
ــه  ــبق هيات رئيس ــم بود.عضو اس زنان در مجلس شش
مجلس ادامه داد: اصالح قانون حضانت كه موجب شرايط 
نامناسبى براى سرپرستى كودكان طالق مى شد، در اين 
دوره انجام شد.جلودارزاده با تاكيد بر اهميت حضور زنان 
ــالب، نيازمند  ــرد: ضرورت ادامه انق در مجلس اضافه ك
مشاركت فعال زنان در عرصه هاى سياسى به ويژه مجلس 
ــدى زنان  ــده حضور 30 درص ــت و براى مجلس آين اس

پيش بينى شده است.

ــرزمين خورشيد جمع آورى اجبارى  مديرعامل زنان س
«زنان معتاد» را بى فايده دانست.

ليال ارشددرباره جمع آورى زنان معتاد متجاهر در منطقه 
هرندى تهران گفت: آن طور كه تجربه نشان داده است؛ 
دستگير كردن و بگير و ببند در مواجه با معتادان متجاهر 
تا به حال نتيجه مثبتى در پى نداشته است.وى با اشاره به 
اينكه پيش از اين نيز اقداماتى از اين دست صورت گرفت 
ــس از پذيرش  ــه داد: بايد افراد پ كه بى نتيجه بود، ادام
ــتمر  در اماكن نگهدارى، حمايت هاى همه جانبه و مس
ــوند تا شرايط شان به گونه  اى  دريافت كرده و توانمند ش
تغيير كند كه به استقالل مالى و اقتصادى آنان بينجامد، 
ــه چرخه اعتياد و  ــن اقدامات؛ زنان دوباره ب زيرا بدون اي
ــد با تاكيد براينكه در بسيارى  آسيب باز مى گردند.ارش
موارد اين افراد چند ماه پس از دستگيرى بدون مهارت 
به خيابان ها بازمى گردند، اظهار كرد: در چنين شرايطى 
اين افراد اوردوز مى كنند كه به مرگ آنان منتهى مى شود،  
ــرادى براى  ــت كه چنين اف دليل اين اوردوز نيز آن اس
ــروم بوده اند و بعد با  مدتى به صورت اجبارى از مواد مح

مصرف زياد به دليل نياز و وابستگى كه به اين مواد دارند؛ 
اوردوز مى كنند.مديرعامل مركز زنان سرزمين خورشيد 
ــر اقداماتى همه  ــان كرد: به نظر مى آيد كه اگ خاطرنش
ــورت نگيرد و تنها هدف،  جانبه در خصوص اين زنان ص
ترك فيزيكى مواد مخدر و محرك بوده و اين زنان از نظر 
عاطفى، روانى، اجتماعى، فيزيكى و مهارتى مورد حمايت 
و درمان قرار نگيرند، اين چرخه تكرار مى شود.وى گفت: 
اگر نتوانيم اين افراد را براى يك زندگى معمول و متعادل 
ــراى مقابله با  ــن افراد مهارت الزم ب آماده كنيم و اگر اي
رفتارهاى نادرست خود را نياموزند و ياد نگيرند؛ چگونه 
درآمددزايى و اشتغال داشته باشند، باز هم چرخه باطل 
آسيب ها تكرار مى شود.ارشد با اشاره به افزايش روزافزون 
تعداد زنان معتاد و مشكالت مرتبط با آنها همچون امكان 
انتقال بيمارى از طريق آنان، باردارى هاى ناخواسته و تولد 
نوزادان با شرايط بسيار سخت ادامه داد: اين مسائل باعث 
ــده كه راهكارهاى زياد و متنوعى براى برخورد با اين  ش

زنان در دست نباشد.
ــه نظر من براى اينكه  اين مددكار اجتماعى بيان كرد: ب
بتوان اقدامات بهترى را براى اين گروه از زنان انجام داد، 
بسيار دير شده اما از طرف ديگر دستگيرى و به زور بردن 
اين زنان به كمپ هاى ترك اعتياد كه پس از مدتى نيز رها 

مى شوند، اقدام چندان مناسبى نيست.

عضو هيات علمى دانشگاه تهران:
مشاركت سياسى زنان متناسب با 

ظرفيت  آنان نيست

جمع آورى اجبارى 
«زنان معتاد» بى فايده است
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70 درصد بازنشستگان زير 
خط فقر هستند

به بهانه بازكردن بخيه هاى 
پسربچه از سوى پزشك؛

اخالقى 

كه اين روزهـا 

در پزشكـى 

مفقود شده است
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خبر 

رضا رفيع درباره استاد زرويى نصرآباد دلنوشته اى را منتشر كرده است. با 
هم اين دلنوشته را كه درسايت مشرق منتشر شده مى خوانيم :

ــب آگاهى كه  ــت دارم. ادي ــيار دوس ــى نصرآباد را بس ــل زروي  ابوالفض
ــن يعنى زنده  ــت. ديدن او براى م ــت اس طنزپردازى قدر و چيره دس
ــدن بخش زيادى از خاطرات گل آقايى. مگر مى شود ستون معروف ش

« تذكره المقامات» او را در هفته نامه گل آقا در دهه هفتاد فراموش كرد؟ 
او با اين ستون بود كه هم جان و جوهرى به گل آقا داد، هم قدرت و قوت 

خودش را در طنازى به نمايش گذاشت. 
متاسفانه در گل آقا هم با او خوب تا نشد و رفتن را بر ماندن ترجيح داد. 
ــرود و يك چندى نيز در حوض  ــت و س مدتى در همشهرى بود و نوش
ــت و اتفاقات  ــز آنجا را برعهده گرف ــووليت دفترطن و حوزه هنرى، مس
ــنواره بين المللى طنز مكتوب و شب شعرطنز  ــى همچون جش خوش
ــتمرار  ــاق دوم هنوز نيز ادامه و اس ــدان را رقم زد كه اين اتف درحلقه رن

دارد.
اما آن محيط نيز به او وفا نكرد و ترك يار و ديار كرد و اكنون سال هاست 
كه در كنج دنج احمدآباد مستوفى، دور از قيل و قال شهر، خلوت گزيده 
است. زرويى را دوست دارم؛ نه فقط به خاطر چيره دستى و احاطه اش در 
طنز معاصر؛ كه بيشتر به خاطر مرام و معرفتش كه در اين روزگار، حكم 
ــير مرغ پاك نكرده!… اگر مثنوى زالل و دلنشين  در ناياب را دارد و ش
«با معرفت هاى عالم» را سروده است؛ خودش نيز با تمام قوا در صدر اين 

بامعرفت ها قرار دارد. 
شعار نداده است، بر خالف برخى ها كه در شعرشان خوب شعار مى دهند، 
ــد و حقارت و خبث طينت هستند و اهل  اما خود دنيايى از حقد و حس

بدگويى و زيرآب زنى و دروغ و دغل.
ــى به ديدن چهره مغموم و محبوبش رفتيم  با دوست خوبم اميرقميش
ــيم و اين بار، ما بگوييم:  آى جماعت، چطوره حاالت  تا احوالش را بپرس
ــه از  ــى خم نش تون؟ قربون اون فهم و كماالت تون گردنتون پيش كس
سر بنده، سايه تون كم نشه… از لب تون خنده فرارى نشه خدا نكرده، 
ــما، دلم گرفته  ــه باز، يه هوا دلم گرفته امروز جون ش اشكى جارى نش
امروز… انگار دارم از خود ابوالفضلش مى پرسم و او خود به رضاى گل 

آقا مى گه: 
راست و حسينى ش، نمى دونم چرا بينى و بينى ش، نمى دونم چرا شاپركا 
ــدن غريب گزا هم آشناگز شدن… چند ساعتى از هر  به نيش مجهز ش
درى سخن مى گوييم و ابوالفضل هى پا مى شود چاى قندپهلو مى ريزد؛ 

گرم و صميمى و نوش آفرين.
حسرت مى خورم كه چرا بايد او به كنج اين سراى بى كسى كه كسى به 

در نمى زند، مبتال باشد؟… 
ــى رسمى ام در  ــتين روزهاى طنزنويس ديدار زرويى عزيز، مرا به نخس
مطبوعات مى برد؛ قريب 23 سال پيش  و سال هايى كه در گل آقا بودم. 
ابوالفضل سردبير ماهنامه گل آقا بود كه رفت و من كه آمدم، سردبير هفته 
ــتون تذكره المقاماتش خالى بود و خالى ماند؛  نامه اى شدم كه ديگر س

چون ابوالفضل نبود….. ابوالفضل قلمدار!

آى جماعت، چطوره حاالت تون؟

خبر  خبر 

انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس فيلم «كانون توجه» را به عنوان 
بهترين فيلم سال 2015 انتخاب كرد.

ــاره تحقيقات  ــاخته تام مك كارتى؛ فيلمى درب «كانون توجه» س
روزنامه نگارى است كه براى افشاى فساد در كليساى كاتوليك موفق 
به برنده جايزه پوليتزر شد. اين فيلم از سوى منتقدان لس آنجلس 
ــال را گرفت و جايزه بهترين فيملنامه را  نيز عنوان بهترين فيلم س

از آن خود كرد.
انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس از معتبرترين انجمن هاى منتقدان 
سينماي آمريكاست كه اغلب انتخاب هايى متفاوت با ديگر انجمن ها 
صورت مى دهد. تنها يك انتخاب از انتخاب هاى اين انجمن در 20 
ــكار بهترين فيلم سال شده  ــال اخير موفق به دريافت جايزه اس س

است.
ــه جايزه از منتقدان  ــب س ــم» موفق به كس «مد مكس: جاده خش
ــامل بهترين كارگردانى براى جرج ميلر و  ــد كه ش لس آنجلس ش
بهترين فيملبردارى و بهترين طراحى توليد بود. اين در حالى است 
كه انجمن ملي بازبيني فيلم آمريكا هفته پيش اين فيلم را به عنوان 
ــال انتخاب كرده و فيلم «كانون توجه» را به عنوان  بهترين فيلم س

فيلم دوم سال انتخاب كرده بود.
ــون نيز  ــن تيره چارلى كافمن و دوك جانس ــا» انيميش «آنوماليش
ــد و جوايز ديگرى نيز دريافت كرد كه  ــال ش ــن س بهترين انيميش
ــر بورول  ــاز آن كارت ــيقى متن براى آهنگس ــامل بهترين موس ش
ــين ــم «كارول» نيز تحس ــيقى فيل ــاخت موس ــراى س ــود. او ب ب

شد. 
جايزه بهترين بازيگرى بين مايكل فاسبندر براى بازى در نقش استيو 
جابز و شارلوت رمپلينگ به عنوان بهترين بازيگر زن براى بازى در 

درام «45 سال» تقسيم شد.
ــانون جايزه بهترين بازيگر مكمل را براى «99 خانه» برد  مايكل ش
ــيا ويكاندر جايزه بهترين زن مكمل را براى « اكس ماشينا»  و آليش

دريافت كرد. 
فيلم « ايمى» درباره زندگى ايمى واينهاوس ستاره فقيد موسيقى 
پاپ نيز به عنوان بهترين مستند سال انتخاب شد و «پسر شائول» 

جايزه بهترين فيلم خارجى را برد.
ــاخت  ــن كارگردان جديد را براى س ــان كوگلر نيز جايزه بهتري راي
ــى بالبوئا  ــانه راك ــه اى بر افس ــه ادام ــود كرد ك ــد» از آن خ «كري
ــه 1950  ــى در ده ــس كه رمانس ــاد هين ــت.«كارول» فيم ت اس
ــم نيويورك  ــدان فيل ــه منتق ــر حلق ــوان فيلم برت ــت و به عن اس
ــزه اى دريافت  ــس جاي ــدان لس آنجل ــود، از منتق ــده ب انتخاب ش

نكرد.
ــر دانماركى» و  ــته»، «دخت ــذت»، «بازگش ــون «ل فيلم هايى چ
ــى در  ــد، جاي ــددى گرفته ان ــز متع ــون جواي ــه تاكن ــاق» ك «ات
ــم  ــد و فيل ــت نياوردن ــه دس ــى ب ــدان لس آنجلس ــان منتق مي
ــيقى  ــو تنها براى موس ــن تارانتين ــت نفرت انگيز» كوئنتي «هش
ــيقى فيلم  ــزه دوم موس ــت جاي ــه درياف ــه موفق ب ــو موريكون اني

شد.

ــگرى  ــگاه ميراث فرهنگى و گردش دفتر كودك و نوجوان پژوهش
ــبت هفته  ــه مناس ــا (ايكوم) ب ــى موزه ه ــه مل ــكارى كميت با هم
ــا برگزار  ــى در موزه ه ــه نام قصه گوي ــى ب پژوهش، كارگاه آموزش

مى كند.
ــى  ــراث فرهنگ ــگاه مي ــى پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوزش  ــر آم ــئول دفت ــاش زاده مس ــال كف ــگرى، لي و گردش
ــث مطرح  ــگاه گفت: مباح ــوان پژوهش ــودك و نوج و پژوهش ك
ــده در اين كارگاه؛ تاريخچه اجمالى قصه گويى، انواع روايات در  ش
ــراث فرهنگى،  ــنايى با جنبه هاى گوناگون مي فرهنگ ايرانى، آش
ــده در موزه ها و اشكال نوين قصه گويى در  روش هاى خالق اجرا ش

جهان خواهد بود.
ــى اجرا  ــكل نوين ــن كارگاه به ش ــاى عملى اي ــزود: بخش ه وى اف
ــركت كنندگان ارائه خواهد  ــه ش ــد كه تجربه جديدى ب خواهد ش

داد.
ــن كارگاه قصه گوها،  ــه مخاطبين اي ــه اينك ــاره ب  كفاش زاده با اش
ــه اين حوزه  ــا و كليه عالقه مندان ب ــوزه داران، راهنمايان موزه ه م
ــاى ارتباط گيرى با كودكان  ــنايى با روش ه خواهند بود گفت: آش
از طريق ادبيات و قصه گويى براى موزه داران و همچنين آشنايى با 
جنبه هاى گوناگون موزه ها و امكانات موجود در آنها براى قصه گويان 
ــن موزه و  ــزايى در ارتباط بي ــد تاثير بس ــان كودك مى توان و مربي

ميراث فرهنگى با كودكان داشته باشد.
ــركت كنندگان نمونه هايى  ــى كارگاه ش ــزود: در بخش پايان وى اف
ــرا  ــى و اج ــه طراح ــى در صحن ــى و كارگاه ــورت عمل ــه ص را ب
ــاور عالى  ــن دوره محيط طباطبايى(مش ــاتيد اي خواهند كرد. اس
ــعود  ــگرى)، مس ــى و گردش ــراث فرهنگ ــگاه مي ــس پژوهش ريي
ــك هاى ملل) و ليال كفاش زاده خواهند  ناصرى(رييس موزه عروس

بود. 
ــاى هدفمندكودكان در  ــان توره ــن قصه گويان و راهنماي همچني
ــاوره و راهنمايى هاى بيشتر، در طول دوره  موزه ها جهت ارائه مش

حضور خواهند داشت.
ــركت كنندگان در اين دوره، از سوى كميته ملى موزه ها  به كليه ش

(ايكوم) گواهينامه داده خواهد شد.
ــا و  ــن قصه ه ــگاهى از بهتري ــى كارگاه، نمايش ــش جنب  در بخ
ــا خواهد  ــراى قصه گويى، برپ ــع ب ــودكان و نيز كتب منب كتب ك

شد.
ــخ 26 آذر ماه 1394 از  ــركت در اين دوره كه در تاري متقاضيان ش
ــود، مى توانند  ــگاه برگزار مى ش ــاعت 8 الى 16 درمحل پژوهش س
مبلغ 200 هزار ريال به شماره حساب 2172629002004، بانك 
ملى شعبه حج و زيارت كد 304، به نام پژوهشگاه ميراث فرهنگى 
ــر كودك و نوجوان  ــگرى واريز كرده و براى ثبت نام به دفت و گردش

پژوهشگاه مراجعه نمايند. 
ــماره  ــتر مى توانند با ش ــات بيش ــب اطالع ــراى كس ــن ب همچني
ــاس  ــى 718 و 725 تم ــاى 60- 66736452 داخل ــن ه تلف

بگيرند.

معرفى آثار برتر سال 2015 از سوى 
انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس

برگزارى كارگاه آموزشى قصه گويى 
در موزه ها

نمايشگاه  عكس «مسير عشق» به لبنان رسيد

رايزنى فرهنگى ايران در لبنان، نمايشگاهى ديگر از سلسله نمايشگاه هاى 
عكس پياده روى اربعين حسينى را  اين بار در شهر طيبه لبنان و با عنوان 

«مسير عشق» افتتاح كرد.
ــله  ــاح يكى ديگر از سلس ــم افتت ــنيم، مراس ــزارش خبرگزارى تس به گ
نمايشگاه هاى «مسير عشق» مربوط به تصاوير پياده روى اربعين حسين، به 
همت رايزنى فرهنگى كشورمان در شهر طيبه لبنان در محل سالن شهداى 

اين شهر برگزار شد.
اين مراسم با حضور على الزين، رييس اتحاديه شهردارى هاى جبل عامل، 
عباس دياب، شهردار شهر طيبه، شيخ فوائد حنجول، مسئول جنبش امل 
ــهر طيبه، محمد كوثرانى، مديرعامل جمعيت رسالت، غالمحسين  در ش
ــينى درقه، نماينده رايزنى فرهنگى ايران و بسيارى از شخصيت هاى  حس

فرهنگى شهر و عالقه مندان به هنر عكاسى افتتاح شد.
ــورمان در لبنان در  ــينى درقه، كارشناس فرهنگى كش غالمحسين حس
ــگ و قابل توجه  ــم، ضمن قدردانى از حضور پررن ــخنانى در اين مراس س
ــگاه، هدف از برپايى آن را   ــم افتتاح اين نمايش ــهر طيبه در مراس مردم ش
بسط و گسترش فرهنگ عاشورايى و آشنايى با چگونگى حركت عاشقان 
ــيار طوالنى و اينكه چطور دلباختگان  امام حسين (ع) از مسافت هاى بس
ــير از زائران پذيرايى مى كنند، اعالم و  ــين (ع) در طول مس عبداهللا الحس
ــاره  ــم بيان كرد. وى با اش مطالبى در اين خصوص براى حاضران در مراس

به حضور لبنانى ها در مراسم و راهپيمايى باشكوه عاشقان حسينى در روز 
اربعين گفت: شما در اين تصاوير، صحنه هايى را مشاهده خواهيد كرد كه پير، 
جوان و خردسال، براى رسيدن به حرم امام حسين (ع) از يكديگر سبقت 

مى گيرند.
ــم محمد كوثرانى، مديرعامل جمعيت رسالت  سخنران بعدى اين مراس
ــله  ــت و بيان نقش آن در برگزارى سلس ــن معرفى اين جمعي بود كه ضم
نمايشگاه هاى مختلف با كمك و همكارى شهردارى ها، از رايزنى فرهنگى 
ايران براى برگزارى اين نمايشگاه قدردانى كرد. در پايان نيز عباس دياب، 
شهردار شهر طيبه، ياد و خاطره سفير سابق ايران در لبنان، مرحوم غضنفر 
ركن آبادى، شهيد حسام خوشنوس و شهيد مصطفى چمران را گرامى داشت 

و با قرائت فاتحه اى بر روح بلند آن عزيزان، بازديد از نمايشگاه را آغاز كرد.
ــگاه حدود 80 عكس از مراسم راهپيمايى  بنا بر اعالم اين خبر، اين نمايش
ــى و دينى را  ــين (ع) در زيارت اربعين و برخى آثار فرهنگ ــقان حس عاش
دربرمى گيرد. عكس هاى به نمايش گذاشته شده در اين نمايشگاه، از آثار 
ــاهرخ، عكاس آيينى مشهور كشورمان و برخى دانشجويان  كمال الدين ش

عضو مؤسسه دانشجويان مسلمان جهان هستند.
سلسله نمايشگاه هاى «مسير عشق» حدود يك ماه است كه در شهرهاى 
مختلف لبنان از جمله بيروت، خيام، عيترون، نبطيه، ميس، الجبل و طيبه، 

برگزار شده است.

روابط عمومى رسانه ملى به مطلب منتشر شده در شماره 4690 روزنامه جوان 
با عنوان «كيميا، انقالب را ضعيف به تصوير كشيد» پاسخ داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در پاسخ به مطلب «كيميا، انقالب را ضعيف 
به تصوير كشيد» كه در تاريخ 94/9/9 روزنامه جوان به چاپ رسيده است؛ روابط 
عمومى رسانه ملى ضرورى مى داند كه توضيحاتى را براى تنوير افكار خوانندگان 

آن روزنامه ارائه كند.
1- مطلب مذكور كه به استناد نظرسنجى شوراى نظارت بر صدا و سيما به رشته 
ــريال مذكور كه با هدف  تحرير درآمده است، حكايت از آن دارد كه مردم از س
ــالمى ايران تهيه شده است،  بازنمايى عوامل شكل گيرى و پيروزى انقالب اس
رضايت ندارند و 8 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجى، عملكرد اين سريال 

را خوب عنوان كرده اند.
ــنجى هاى اينترنتى نمى توانند  ــد كه اوالً نتايج نظرس به اختصار بايد يادآور ش
ــوند، به گونه اى كه عنوان شود «مردم چندان رضايت  به جامعه تعميم داده ش

ندارند».
ثانياً؛ در نظرسنجى هاى اينترنتى بعضاً رأى دهى چندباره كاربران وجود دارد كه 

اين امر مى تواند ارزش علمى صحت نتايج آن را كاهش دهد.
ــايت ها انجام مى شود، نمى توان  ــنجى  الكترونيكى كه توسط س ثالثاً؛ در نظرس
ــخگو  ــاب كرد، چرا كه انتخاب جامعه پاس جامعه آمارى و حجم نمونه را انتخ
ــاب مى كند.  ــت كه ما را انتخ ــخگو اس ــت، بلكه پاس ــگر نيس برعهده پژوهش
ــايت تا حدود زيادى به تعداد  ازسويى تعداد پاسخگويان به نظر سنجى يك س

مراجعه كنندگان به سايت ارتباط دارد. بنابراين نبايد آن را به گونه اى بيان كرد 
كه نشانگر نظر مردم جامعه باشد، به ديگر معنى به لحاظ علمى نمى توان نتايج 
نظرسنجى هاى اينترنتى كه نه جامعه مورد بررسى آن مشخص شده و نه حجم 
نمونه اى بر آن ذكر شده است را مبناى موفقيت يا عدم موفقيت مثًال يك سريال 

در موضوعى كه به آن پرداخته است، دانست.
2- مقايسه اين سريال با سريال سال هاى دور از خانه كه به اوشين شهرت يافت 
ــه اوشين در زمانى كه دو شبكه تلويزيونى  قياس مع الفارغ است، چرا كه مقايس
ــيار كم بود؛ با كيميا كه  بيشتر وجود نداشت و حجم مجموعه هاى نمايشى بس
ــواره اى به روى آنتن رفته، هيچ مبناى  در يك رقابت نفس گير تلويزيونى و ماه
منطقى ندارد، ضمن آنكه با مقايسه سريال سال هاى دور از خانه به عنوان يك 
تجربه ژاپنى، نمى توان به اين نتيجه رسيد كه سريال كيميا به عنوان يك تجربه 
ــاختن بيننده در روايت تاريخى ضعيف بوده است چراكه در  ايرانى در همراه س
ــده و از آن زاويه، حوادث دوران انقالب  ــريال كيميا به بطن مردم مراجعه ش س

اسالمى به تصوير كشيده شده است.
واقعيت اين است كه سريال كيميا اولين تجربه ساخت سريال هاى بلند و 100 
ــت و براى تكرار اين تجربه سترگ و همراه ساختن  قسمتى در صدا و سيما اس
ــانه و فرهنگ است، هرچند  ــتر اهالى رس مخاطب با آن، نيازمند همراهى بيش
ــازمان  ــنجى مركز تحقيقات س ــى اين مجموعه تاكنون طبق نظرس برآيند كل
ــيما رضايت بخش بوده و مخاطبان زيادى را درگير داستان خود كرده  صدا وس
است كه اين موضوع اميد به توليد مجموعه هاى بلند را در آينده افزايش مى دهد.

دفـاع صـداوسيمـا از «كيـميا»

مستندسازى كه يك ماه با طالبان زندگى كرد عباسيان سال هاى سال در كشورهاى بحران زده از جمله افغانستان، 
ــمندى را توليد كرده  ــنى و ... سفر كرده و آثار ارزش عراق، لبنان، بوس
ــئوليت هايى از جمله مديرعاملى مؤسسه  ــت. وى همچنين مس اس
ــر و توزيع آثار  ــتاد مبارزه با تكثي ــانه هاي تصويري، دبير كلى س رس
غير مجاز محصوالت سمعي و بصري وزارت ارشاد و همچنين دبيرى 
سى و يكمين دوره جشنواره بين المللى فيلم فجر را نيز عهده دار بوده 

است.
ــيان را از نظر  در ادامه گفتگوى اختصاصى «فردا» با محمدرضا عباس

مى گذرانيم:
سينماى مستند در انقالب اسالمى چه جايگاهى دارد؟

ــالمى كرده هيچ يك از  ــتند به انقالب اس ــينماى مس خدمتى كه س
ــت و همه تصويرى كه از  ــاخه هاى فرهنگى هنرى ديگر نكرده اس ش
انقالب اسالمى داريم كارى از سينماى مستند است. مهمترين تصويرى 
كه همه ما از جنگ داريم از مستندسازى و بعد از آن سينما و تلويزيون 
ــقايق بر روى مردم  ــت به طور مثال تاثيرى كه مستند خنجر و ش اس
ــاخه هاى ادبى هنرى ما نتوانسته اين  گذاشت تا به االن هيچ يك از ش
كار را انجام بدهد يا مثال در مورد افغانستان تا اين حد كه مستندسازان 
ــاخه هاى هنرى كارى نكرده اند و  كار كرده اند فيلم سازان و ديگر ش
هيچ كس به اندازه مستندسازان ِدين خود را به انقالب ادا نكرده است.

چطور تا به االن مستندسـازان تا اين حد در كارشـان موفق 
بودند؟

يكى از مهمترين وظايف رسانه در وهله اول شناساندن مملكتمان به 
مردم خودمان است و در اين زمينه سينما بيشترين كوتاهى را انجام 
داده است به طورى كه تمام فيلم ها در يك آپارتمان ساخته مى شود 
و اگر آن فيلم سفيد باشد مربوط به باالى شهر و اگر سياه باشد مربوط 
ــينمايى را داريم  ــال هاى اخير كدام فيلم س ــهر است.س به پايين ش
ــد در اينجا  ــواحل ايران ارائه كرده باش كه يك تصوير از طبيعت يا س
ــد و در عين حال بيشترين  ــاز بار آن را به دوش مى كش نيز مستندس
ــرايط مستند فقط  ــود ولى با تمام اين ش بى توجهى هم به آن مى ش
به خاطر عزم جدى و عالقه شخصى برخى از مستندسازان موفق است. 
به صراحت مى توانم ادعا كنم تا به االن بنده تنها شخصى از ايران بودم 
كه توانستم يك ماه را با اجازه طالبان در مناطقشان تصويربردارى كنم 
ــنايى دارم به نوعى من از هر افغانى،  ــور آش و با نقطه به نقطه اين كش
افغانى تر هستم! بعد از آن حمله آمريكا به افغانستان رقم خورد و سفرم 
به ميان طالبان مربوط به پنج ماه پيش از واقعه 11 سپتامبر بود. سه ماه 
قبل از حمله آمريكا به عراق به منطقه كردستان عراق رفتم و با بارزانى 
گفتگويى اختصاصى داشتم همچنين با سران كرد عراق گفتگو كردم 
و تا به همين االن متن مصاحبه با جالل طالبانى در خصوص مشكالت 
ايران و كردها را دارم كه گفته است؛ "كردهاى عراق فقط كمتر از 100 
سال است كه با عرب هاى عراقى هستند ولى هزاران سال است كه ما 
با ايرانى ها هستيم مگر مى شود ما با ايرانى ها مشكل داشته باشيم و 

انقالب اسالمى بود كه خاورميانه را تكان داد" 
در ساخت يك مستند خوب بايد به چه نكاتى رعايت كرد؟

ــد يا در قالب  ــازى بوده باش ــت در قالب مستندس مستند ممكن اس
ــتندنگارى محسوب  گزارش و خبر؛ در هر صورت خبر نيز نوعى مس

ــرى قواعد دارد كه بايد متوجه  ــازى بحران يك س مى شود. مستندس
شويد چه موقع كجا حضور داشته باشيد و بايد اصولى را در آن رعايت 
كرد همچنين بايد به منطقه كامال آشنا بود و جغرافياى آن را بدانيم. 
ــاز بحران  جمع آورى اطالعات بايد در نقطه ابتدايى حركت مستندس
ــى خواهيم راجع به يك  ــم كه براى چه منظورى م قرار بگيرد و بداني
موضوع كار كنيم و بعد از آن شانس و تقدير و جسارت و كار با دوربين 

قرار مى گيرد.
ايجاد يـا وجود نهـادى تخصصـى بـراى اعـزام و حمايت از 

مستندسازان تا چه حد مى توانند موفق باشد؟
ــازى مشغول شدم هميشه به  از سال 73 و زمانى كه به كار مستندس
ــد تا به محض اينكه  ــته باش دنبال اين بودم كه نهادى بايد وجود داش
ــه اعزام كند خبرگزارى هاى  بحرانى پيش آمد گروهى را به آن منطق
دولتى ما چنين كارى انجام نمى دهند و هميشه مستندسازان به دنبال 
ايجاد يك دفتر گزارش هاى ويژه بودند تا به محض رخداد اتفاقى، تمام 
بساط سفر براى اعزام به آن منطقه مهيا باشد البته در يك دوره زمانى 
چنين كارى را در مركز گسترش سينماى تجربى انجام داديم و در آن 
ــد كه از جمله آنها مى توان به  ــرى كار ارزشمند توليد ش دفتر يك س
مستندهاى"قانا"و"سفر سرزمين خسته عرب به افغانستان" اشاره كرد.

در كشور ما وضعيت آموزش به فيلم سـازان و مستندسازان 
چگونه است؟

ــيما ارائه كردم و  ــازمان صدا و س ــال پيش طرحى را به س چندين س
ــازندگان  ــد آموزش بدهيد و س ــما خودتان فردى را بياوري گفتم ش

ــاخت فيلم را  ــان در س ــف كنيد تا 50 درصد ظرفيت ش فيلم را موظ
ــازمان نيز با آن  ــازمان اختصاص بدهند و س به افراد آموزش ديده س
ــازمان  ــد كند و در اين ميان س ــاله منعق فرد قراردادى 10 يا 15 س
تصميم گيرنده باشد كه آن فرد كجا و با چه قيمتى بازى كند و به طبع 

آن در حيطه مستند سازى نيز اين موضوع وجود دارد.
يكى از آثار شما مستند "قانا" است چه اتفاقى افتاد كه تا اين 

حد معروف شد؟
ــالى از جنگ بوسنى  مستند بايد قصه داشته باشد. هم اكنون 20 س
مى گذرد و اين كشور حدود دو ميليون نفر جمعيت دارد كه هر يك از 
آنها مى توانند براى ساخت يك مستند قصه اى باشند چرا كه ساخت 
چنين مستندى اولويت استراتژيك ما است به طورى كه مستند قانا 
10 سال پس از رخداد آن حمله ساخته شد و تا اين حد تاثيرگذار بود 
و اگر االن هم از آن فيلم ساخته شود باز هم تاثيرگذار خواهد بود و قانا 
ــاخته شده است و در  ــرائيلى ترين فيلمى است كه در ايران س ضداس
آن شعارى داده نشده و به طور كامال مستند جنايت اسرائيل را نشان 
ــت چراكه غربى ها قبول ندارند كه اسرائيل جنايت مى كند و  داده اس
مى گويند اسرائيل فقط از خودش دفاع مى كند و اين مستند به خوبى 
ثابت مى كند با برنامه قبلى كشتار قانا اتفاق افتاده است تا جايى كه به 
فيجى هاى حاضر در صحنه گفته شده بود كه قرار است حمله اى صورت 
ــت كه مورد حمله قرار بگيرند و آنها نيز در پناهگاه  بگيرد و ممكن اس
زيرزمينى پناه گرفته بودند و اين وظيفه مستندسازان است كه از اين 

قبيل مسائل را زنده كنند و نگذارند كه فراموش شود.
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خبر اخبار كوتاه

امام جمعه شهركرد گفت: ايجاد چالش در مجلس خبرگان به ستون اصلى نظام 
آسيب مى رساند.

ــالم محمدعلى نكونام اظهار كرد: نماز، روزه، جهاد، موضع سياسى،  حجت االس
نگرش، انتخاب و جهت گيرى اگر با واليت باشد آنگاه زندگى مؤمن با حق است.

ــاس عدل،  ــه دولت مردان در همه دوره ها بايد تعامل بر اس وى با بيان اينكه هم
صداقت و عمل به وعده را سرلوحه زندگى خودشان قرار دهند، ادامه داد: زندگى 
ــته هاى  ــيم، خوب تحليل كنيم و منافع و خواس ائمه اطهار (ع) را خوب بشناس

خودمان را در آن دخيل نكنيم.
امام جمعه شهركرد تأكيد كرد: برخى آمدن امام رضا (ع) به مشهد را دليلى بر اين 
مى دانند كه اسالم دين منطق و گفت وگو است اما بايد بدانيم ايشان با پاى خود 
ــان نيامد و به جبر مأمون وارد خراسان شد، نبايد كارهايى كه خودمان  به خراس
مى خواهيم انجام دهيم و به نفع ماست به ائمه اطهار (ع) نسبت دهيم و شأن آنها را 
پايين بياوريم. وى با اشاره به 26 آذر روز حمل و نقل افزود: بايد به كسانى كه در اين 
زمينه فعاليت مى كنند خسته نباشيد گفت و اين روز را به آنها تبريك مى گوييم.

امام جمعه شهركرد به هفته پژوهش اشاره و بيان داشت: پژوهش در جامعه بسيار 
مهم است و شرايط امروز اقتضا مى كند كه پژوهش مبناى كارمان باشد و بايد به 

توسعه علم و فناورى در سايه پژوهش توجه جدى شود.
ــتان در حوزه پژوهش را خوب عنوان و خاطرنشان كرد: آنچه  نكونام عملكرد اس

صورت گرفته با آنچه بايد بشود فاصله زيادى دارد.
ــاره به فرمايش مقام معظم رهبرى و اينكه دولت بايد اقتصاد  وى در ادامه با اش
مقاومتى را فرماندهى كند، اضافه كرد: با شعار كار درست نمى شود و بايد با عمل 

وارد اين عرصه شويم.
ــه ما نمى توانيم به  ــال و بختيارى با تأكيد بر اينك نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــيم، افزود: اتكا به افرادى كه به اشكال مختلف بهانه جويى  بيگانگان متكى باش

مى كنند و به دنبال پيدا كردن راه فرار هستند كار صحيحى نيست.
نكونام با بيان اينكه در آستانه انتخابات هستيم گفت: روز به روز به آزمون ديگرى 
ــترك بين انتخابات مجلس شوراى اسالمى و  ــويم، يك نكته مش نزديك مى ش
خبرگان رهبرى وجود دارد و آن اينكه بكوشيم نمايندگانى را انتخاب كنيم كه به 

وظايفشان كامًال آگاه باشند.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى تأكيد كرد: وظيفه هيچ كدام از اين دو 

مجلس، اجرايى نيست كه البته مجلس شوراى اسالمى حق نظارت دارد.
ــوب بدانيم در انتخاب هايمان تأثير  وى با بين اينكه اگر وظايف نمايندگان را خ
مى گذارد، ادامه داد: بايد مجالسى شكل دهيم كه براى نظام چالش برانگيز نباشد 

به ويژه براى مجلس خبرگان رهبرى.
نكونام ايجاد چالش در مجلس شوراى اسالمى را با وساطت رهبرى قابل حل عنوان 
و خاطرنشان كرد: اما اگر در مجلس خبرگان چالشى ايجاد شود به ستون اصلى 

نظام و انقالب آسيب مى رسد.
ــت و بيان داشت:  بايد  وى دقت در انتخاب خبرگان رهبرى را بسيار مهم دانس

تالش كنيم افرادى صادق با واليت انتخاب كنيم.

ــتان  ــاورزى اس ــازمان جهادكش ــاورزى س ــع كش ــر صناي  مدي
چهارمحال و بختيارى از رونمايى محصوالت توليدى دانش بنيان دو 

كارخانه صنايع كشاورزى در اين استان خبر داد.
طهمورث فتاحى گفت: به مناسبت هفته پژوهش از محصوالت دو 
كارخانه صنايع تبديلى كه با استفاده ازتكنولوژى دانش بنيان توليد 

شده اند، رونمايى شد.
ــرآورى و توليد  ــه ف ــوالت در زمين ــرد: اين محص ــى اظهارك فتاح
ــت با كيفيت برتر براى  چيپس ميوه و توليد فرآورده هاى نوين مال
ــده  ــادرات توليد وعرضه ش ــى داخلى و ص ــازار مصرف مصرف در ب

است.
ــط بخش خصوصى و با حمايت  وى بيان كرد: اين كارخانجات توس

صنايع كشاورزى استان راه اندازى شده اند.
ــازمان جهادكشاورزى استان چهارمحال  مدير صنايع كشاورزى س
و بختيارى اظهار داشت: اين دو كارخانه صنايع غذايى و كشاورزى 
ــجان واقع  ــهرك صنعتى هفش ــهركرد و ش در شهرك صنعتى ش

هستند.

ــتان چهارمحال و بختياري از توقيف محموله  فرمانده انتظامي اس
لوازم آشپزخانه قاچاق با مدارك جعلي به ارزش هشت ميليارد ريال 

در محور ياسوج- لردگان، خبر داد. 
ــت خبري مبني  ــه دنبال درياف ــردار نورعلي ياري اظهار كرد: ب س
ــتان، مأموران  ــاي مواصالتي اس ــل كاالي قاچاق از محوره بر حم
ــتان لردگان، طرح مبارزه با قاچاق كاال را در محور   انتظامي شهرس

ياسوج – لردگان به مرحله اجرا گذاشتند. 
ــي، يك دستگاه  ــت و بازرس وى افزود: مأموران حين عمليات ايس

كاميون كشنده حامل بار را متوقف كردند. 
يارى خاطر نشان كرد: با توقيف اين كاميون، مأموران هنگام بررسي 

مدارك بار متوجه شدند كه برگ سبز ارائه شده جعلي است. 
ــزار و 300 كارتن،  ــودرو يك ه ــي از اين خ به گفته وي، در بازرس
ــت ميليارد ريال، كشف  ــپزخانه قاچاق به ارزش هش انواع لوازم آش

شد. 
ــوم مردم  ــع قضايي از عم ــي متهم به مرج ــاره به معرف ياري با اش
ــريع و  ــان كاال را براي اقدام س ــت هرگونه فعاليت قاچاقچي خواس
ضربتي پليس، به تلفن يا پيامك 110، فوريت هاي پليسي، گزارش 

كنند.

امام جمعه شهركرد:

ايجاد چالش در مجلس خبرگان به 
ستون اصلى نظام آسيب مى رساند

در چهارمحال و بختيارى؛

توليدات دانش بنيان 2 كارخانه 
حوزه صنايع كشاورزى رونمايى شد

توقيف كاالي قاچاق 
هشت ميلياردي در استان 

مفاد آراء
9/353 آگهى مفاد آراء(قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سند رسمى )هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان
آگهى مفاد آراءقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط هيئت حل اختالف مستقر 
در ثبت جوشــقان صادر گرديده ودر اجراى ماده 3قانون مذكور در دو نوبت 
به فاصله 15روز از طريق روزنامه هاى كثير االنتشــار و محلى آگهى ميشود 
تا شخص يا اشخاصى كه به آراءمذكور اعتراض دارند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك جوشقان 
تسليم ورسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمــوده و گواهى تقديم 
دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
را ارائه نكند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد صدور 
سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمى باشد  .                                                                      
1- راى شــماره   139460302119000283مورخ 1394/09/08- اقاى محمد 
ارباب  فرزند ماشا اله  به شماره ملى 1262654483 يكدانگ مشاع از ششدانگ 
يكدرب باغ محصور پالك شــماره 55 فرعى  از 30 اصلى  واقع دربخش ثبتى 

جوشقان به مساحت 5407,86 متر مربع.    
2-راى شــماره  139460302119000286مورخ 1394/09/08- اقاى محمد 
ارباب  فرزند ماشــا اله  به شــماره ملى 1262654483 دو سهم و نيم مشاع از 
شش سهم ششدانگ يكدرب باغ محصور پالك شماره يك  فرعى  از 29 اصلى  

واقع دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 17500 متر مربع.
3-راى شــماره  139460302119000285مورخ 1394/09/08- اقاى محمد 
ارباب  فرزند ماشا اله  به شماره ملى 1262654483 يكدانگ مشاع از ششدانگ 
يكدرب باغ محصور پالك شــماره 38  فرعى  از 30 اصلى  واقع دربخش ثبتى 

جوشقان به مساحت 28600 متر مربع.
4-راى شــماره  139460302119000284مــورخ 1394/09/08- اقــاى 
محمد ارباب  فرزند ماشــا اله  به شــماره ملى 1262654483 سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ يكدرب باغ محصور پالك شــماره 10  فرعى  از 28 اصلى  واقع 

دربخش ثبتى جوشقان به مساحت 1579,90 متر مربع.
5-راى شــماره  139460302119000281مورخ 1394/09/08- اقاى ســيد 
مجتبى شفيعى زاده  فرزند سيد داود   به شماره ملى 1260756696 ششدانگ 
يكباب خانه پالك شماره 2334  فرعى  از يك اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان 

به مساحت 201,40 متر مربع.
6-راى شــماره  139460302119000179مــورخ 1394/06/04- اقــاى 
محمدعبدالهى  فرزند رضا به شماره ملى 1260858014 ششدانگ باغ مزروعى 
محصور پالك شماره 832 فرعى  از 21 اصلى  واقع دربخش ثبتى جوشقان به 

مساحت 670,96 متر مربع.
7-راى شماره  139460302119000282مورخ 1394/09/08- خانم صديقه 
عارضى   فرزند على عباس  به شــماره ملى 1262655749 ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى  پالك شــماره934  فرعــى  از 21 اصلى  واقــع دربخش ثبتى 

جوشقان به مساحت 1983,07 متر مربع.
تاريخ انتشار نوبت اول يكشنبه 22 / 09  /1394

تاريخ انتشار نوبت دوم دوشنبه  07  /10 /1394
زهره زرگرى كفيل ثبت اسناد وامالك جوشقان       

تحديد حدود اختصاصى
9/290 شــماره:1394/04/143202 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ قطعه 
زمين محصور مشجر تقريبا شش قفيزى معروف باغچه پايينه به پالك شماره 
2032 فرعى از شماره 100- اصلى واقع در طامه جز بخش 9 حوزه ثبت نطنز كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى سيد رضا شمس زاده واقفى فرزند سيد 
هاجى در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است 
اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 

حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1394/10/14 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشار:1394/9/22 م الف:274 

محمدرضا اكبرى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
مزايده

8 شــماره آگهــى: 139403902004000214 شــماره پرونــده:  /555
9100400200400488 آگهى مزايده پرونده كالســه 9101291 ششــدانگ 
اعيانى يكدســتگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم ســمت جنوب شرقى پالك 
19269 (نوزده هزار و دويست و شصت و نه) فرعى به مساحت 134/37 متر 
مربع، بانضمام 3/50 متر مربع تراس مسقف در حد شرقى و تراس مسقفى در 
حد جنوب به مســاحت 4/58 متر مربع كه جزء مســاحت كل محاسبه گرديده، 
بانضمام ششدانگ يكباب انبارى پالك 16 فرعى به مساحت 3/84 متر مربع و با 
حق العبور از پاركينگ شماره 13 بانضمام ششدانگ اعيانى يك واحد پاركينگ 
شــماره 16 به مســاحت 12/50 متر مربع، انبارى هاى 19 و 20 و 21 از مورد 
ثبت حق العبور دارد با قدرالســهم از مشاعات مربوطه و عرصه مشاعى پالك 
28/2304 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان، بــه آدرس اصفهان، خانه اصفهان، 
خيابان بنفشــه شــمالى، نبش خيابان علوى نژاد، مجتمع مسكونى پالك 7 كه 
سند مالكيت آن در يك جلد در صفحه 431 دفتر 900 بنام آقاى اصغر حسينى 
خوراسگانى ثبت و صادر شده است و طبق نامه 92/4/1-103/92/1105/36 
اداره ثبت منطقه غرب اصفهان حدود و مشــخصات به موجب صورتجلســه 
تفكيكى 15705-88/5/26 ثبت اصفهان عبارتست از: شماال اول در پنج قسمت 
كه قسمت دوم شرقى و قسمت چهارم غربى است به ترتيب به طول هاى 2/28 
و 1/03 و3/89 و 1/06 و 1/37 متر ديوار اشتراكى اســت با آپارتمان 19268 
فرعى دوم، در دو قسمت كه قسمت اول شرقى است به ترتيب به طول هاى 0/63 
و 2/08 متر پنجره و ديواريســت به نورگير مشاعى شرقا: به طول 10/22 متر 
ديوار به ديوار قطعات 31 و 32 تفكيكى جنوبا: در شش قسمت، قسمتهاى دوم 
و پنجم شرقى و قسمت ســوم بصورت پخى شكل است به ترتيب به طول هاى 
1/55 و 1/43 و 0/53 و 2/71 و 1/40 و 6/03 متر پنجره و ديواريست به فضاى 
حياط مشاعى غربا: اول در دو قسمت كه قسمتهاى دوم به صورت پخ است به 
ترتيب به طول هاى 12/03 و 0/43 متر ديوار اشتراكى است با آپارتمان 19270 
فرعى دوم در پنج قسمت كه قسمتهاى اول و چهارم شمالى است و قسمت دوم 
به صورت پخ است به ترتيب به طول هاى 0/08 و 1/24 و 0/34 و 0/29 و 0/95 
متر درب و ديواريســت به راه پله و آسانسور. مشاعى *حدود انبارى شماره 
16* شماال: اول به طول 0/98 متر ديواريست اشتراكى با انبارى شماره 15 و 
دوم در سه قسمت كه قسمت اول شرقى و قســمت دوم به صورت پخ است به 
ترتيب به طول هاى 0/07 و 0/80 و 0/07 درب و ديواريست به راهرو مشاعى 
انبارها شرقا: به طول 1/85 متر ديوار اشتراكى است با انبارى شماره 17 جنوبا: 
به طول 1/66 متر ديواريست اشتراكى با انبارى شماره 21 غربا: به طول 2/51 
متر ديواريست به تحتانى پياده رو خيابان با حق العبور از پاركينگ شماره 13 
حدود پاركينگ شماره 16 *شــماال: به طول 5 متر خط مستقيم مفروض است 
به پاركينگ شماره 13 شــرقا: به طول 2/50 متر خط مستقيم مفروض است به 
فضاى مشــاعى پاركينگ جنوبا: به طول 5 متر خط مستقيم مفروض است به 
فضاى مشــاعى پاركينگ غربا: به طول 2/50 متر خط مستقيم مفروض است 
به فضاى مشــاعى پاركينگ، انباريهاى 19 و 20 و 21 از مورد ثبت حق العبور 
دارد. كه طبق نظر كارشناس رسمى پالك فوق به صورت يكدستگاه آپارتمان 
مســكونى واقع در طبقه چهارم جنوب شرق ســاختمان با اسكلت بتون آرمه، 
ســقف تيرچه بلوك، پنجره ها آلومينيوم، دربهاى داخلــى چوبى، بدنه داخلى 
گچكارى و نقاشى و گچبرى سقف، كابينت آشپزخانه ام دى اف، كف سراميك، 
به مســاحت 134/37 متر مربع، داراى انبارى، پاركينگ و آسانسور، سيستم 
گرمايش پكيج و ســرمايش كولر آبى، داراى انشــعابات آب و فاضالب، برق، 
گاز و فاقد بيمه مى باشد طبق سند رهنى شــماره 70319-88/6/9 دفتر اسناد 
رسمى 85 اصفهان بابت بدهى شركت فرآورده هاى پروتئينى بهشيدان در رهن 

بانك صادرات اصفهان واقع مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 
94/10/20 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
شرقى – چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده مى شود. مزايده از مبلغ پايه 
4/800/000/000 ريال (چهار ميليارد و هشتصد ميليون ريال) شروع و به هر 
كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به 
ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس 
از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 94/9/22 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحاً جهت شركت در جلسه 
مزايده چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان بابت پرونده كالسه فوق به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت 
شناسايى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان 
وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك 

سپرده نمايد.م الف: 23240 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
مزايده

9/69 اجراى احكام شعبه هفتم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در پرونده 
اجرايى كالسه 94/258 ح ج/7 له آقاى يوسف داستان پور حسين آبادى با وكالت 
آقاى محمدرضا رمضانى و عليه 1- آقاى حسن يزدانى دهنوى فرزند محمود 
2- طلعت مفيد فرزند غالمرضا 3- اصغر يزدانى دهنوى فرزند محمود 4- احمد 
يزدانى دهنوى فرزند محمود 5- عزت يزدانى دهنوى فرزند محمود 6- فاطمه 
يزدانى دهنوى فرزند محمود 7- خديجه محمدى فرزند رضا 8- بتول يزدانى 
دهنوى فرزند محمود و بخواسته فروش  ششدانگ يكباب مغازه تجارى داراى 
پالك ثبتى شماره 4804/7 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به لحاظ غير قابل افراز 
بودن جلسه مزايده اى را براى روز يكشنبه مورخ 94/10/6 ساعت 10 الى 11 
صبح در محل اجراى شعبه هفتم دادگاه حقوقى واقع در اصفهان، خيابان شهيد 
نيكبخت، 200 متر پايين تر ساختمان مركزى دادگسترى، جنب بيمه پارسيان، 
دايره اجراى احــكام حقوقى، طبقه چهارم، واحد 8 برگزار نمايد كه بر اســاس 
نظريه كارشناس رسمى دادگسترى پالك مذكور به صورت يكباب مغازه واقع 
در اصفهان، خيابان چهارباغ پايين، روبــروى بانك صادرات، نبش كوچه حق 
وردى (شماره 35)، مغازه سومى به كدپستى 8148643141 مى باشد كه داراى 
درب كركره اى قديمى و كف مغازه موزائيك و ديوارها تا قســمتى سراميك و 
مابقى از چوب مى باشد كه با ديوار باربر و سقف چوبى احداث شده است داراى 
عرصه در حدود 27 متر مربع و قسمتى از مغازه در ضلع شرقى بالكنى به متراژ 
حدود 7/80 متر مربع احداث شده كه طبق كپى نقشه هوايى ارائه شده در حدود 
5/5 متر مربع در ضلع شرقى در مسير گذر واقع مى باشد و عقب نشينى دارد. 
كه از شمال و جنوب به ديوار اشتراكى از شرق به گذر 3/25 مترى و از غرب به 
خيابان چهارباغ پايين منتهى مى گردد. مغازه مذكور هيچگونه فعاليت كســبى 
ندارد و خالى مى باشد. لذا با توجه به موارد مذكور ارزش ششدانگ مغازه فوق 
الذكر با مشــخصات مندرج به مبلغ 9/100/000/000 ريال (نه مييارد و يكصد 
ميليون ريال) ارزيابى مى گردد. مزايده از قيمت پايه شــروع مى شود و برنده 
مزايده فرد يا افرادى هســتند  كه باالترين قيمت كارشناسى را پيشنهاد نمايند 
و 10 درصد از مبلغ كارشناســى را نقدا به همراه داشــته باشند. طالبين خريد 
مى توانند 5 روز قبل از جلســه مزايده از پالك ثبتى فوق الذكر بازديد نمايند. م 

الف24383 مدير اجراى احكام شعبه 7 دادگاه حقوقى اصفهان 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

9/351 شــماره آگهــى: 139403902127000020 شــماره پرونــده: 
9004002127000061 بر اساس پرونده اجرائى به شماره بايگانى 9000064 
تمامت ششدانگ يكباب كارخانه سنگبرى شماره هفتاد و يك فرعى از يكصد و 
هفتاد و سه اصلى بخش يك ثبتى شهرضا به مساحت پنج هزار متر مربع مورد 
ثبت صفحه 370 دفتر 398 با حدود ربعه ذيل: شماال به طول 100 متر ديواريست 

به كارخانه نيمه تمام پالك 173/70 شرقا به طول 50 متر ديواريست به كارخانه 
پالك 173/69 جنوبا به طول 100 متر ديواريست به ديوار سردخانه 173/72 
غربا به طول 50 متر درب و ديواريســت به پيــاده رو خيابان 20 مترى حقوق 
ارتفاقى ندارد به نام شــركت تعاونى ســنگبرى راهور ثبت و سند صادر شده 
است. با جميع توابع و ضمائم و ملحقات و مشتركات و منصوبات آن كه موجب 
سند رهنى شــماره 119642 مورخ 1386/02/03 دفتر اســناد رسمى شماره 
12 اصفهان از طرف شركت مذكور در رهن بانك تجارت شعبه اصفهان قرار 
گرفته و به علت عدم پرداخت بدهى بستانكار تقاضاى صدور اجرائيه نموده و 
پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بســتانكار باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحى قانون ثبت و آئين نامه اصالحى مربوطه ششــدانگ پالك مذكور 
مورد ارزيابى قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمى توســط مامور اجرا 
و برگ ارزيابى كارشناس رسمى دادگســترى بدين شرح توصيف و ارزيابى 
گرديد. مورد بازديد كارخانه ســنگبرى است كه به مســاحت 5000 متر مربع 
عرصه و اعيانى آن شامل ساختمانهايى به شرح ذيل مى باشد. 1- سالن سوله 
به مساحت 1200 متر مربع با ديوارهاى باربر آجرى و سقف پليت و بدون درب 
و پنجره و كف بتن است 2- ســاختمان داخل سوله به مساحت 26 متر مربع با 
ســقف تير آهن و آجر و بدنه آجر لفتون و درب و پنجره فلزى و كف ســنگ و 
پله اى با پروفيل است. 3- ساختمان مسكونى به مساحت 121 متر مربع داراى 
حياطى به مساحت 25/2 متر مربع مى باشد و درب و پنجره فلزى و نماى حياط 
سنگ و سقف تيرآهن و آجر و سطوح بدنه يك متر سنگ و بقيه گچ و آشپزخانه 
تمام سنگ و بدون كابينت و كف سراميك و دربهاى داخل چوبى است 4- اتاق 
كارگران به مســاحت 73/2 متر مربع داراى ايوان و درب و پنجره فلزى و بدنه 
گچ و نما سنگ و سقف تيرچه و بلوك مى باشد. 5- آشپزخانه به مساحت حدود 
30 متر مربع با سقف تيرچه و بلوك و درب و پنجره فلزى و كف سنگ مى باشد. 
6- محوطه كه اطراف آن ديوار آجرى و كف آن آسفالت مى باشد. كه با توجه به 
موقعيت و ابعاد و كاربرى و قدمت ســاختمان و نوع مصالح به كار رفته در آن 
و عرضه و تقاضا و قيمتهاى معامالتى در منطقه و جميع عوامل موثر ديگر به 
مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون ريال ارزيابى شده است. و طبق اعالم بانك 
فاقد بيمه مى باشد. در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 1394/11/5 در شــعبه اجراى ثبت اسناد شــهرضا تشكيل مى گردد. از 
طريق مزايده به فروش مى رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينى نشده 
اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل مى گردد و مزايده از مبلغ 
كارشناسى شــش ميليارد و پانصد ميليون ريال شــروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى و به هر كس كه خريدار باشد فروخته مى شود طالبين مى توانند قبل 
از تشكيل جلســه از مورد مزايده به آدرس: شهرضا اصفهان شهرك صنعتى 
سپهرآباد خيابان سوم جنوبى پالك 3 كد پستى 8637131581 بازديد به عمل 
آورند الزم به ذكر اســت كه كليه هزينه هاى قانونى اعــم از هزينه هاى انتقال 
سند در دفاتر اسناد رسمى و ماليات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير هزينه هاى متعلقه 
بر عهده برنده مزايده مى باشد.اين آگهى يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان در تاريخ 1394/09/22 درج و منتشر مى گردد.يوسفيان مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شهرضا
ابالغ وقت رسيدگى

9/374 در خصوص پرونده كالســه 94-1378 خواهان عليرضا حق شــناس 
دادخواســتى مبنى بر الزام خوانده به پرداخت هشــت ميليون ريال به طرفيت 
مجيد تحتى پور- على ناز اطراوش تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 
94/10/21 ســاعت 10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:25813 شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ــت: جذب  ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــن  ــم تري ــتغال مه ــاد اش ــرمايه گذاران و ايج س

اولويت هاى استان هستند.
ــتان اظهار  ــوراى اشتغال اس قاسم سليمانى در ش
ــته اى بزرگ ترين مسأله  داشت: پس از توافق هس
ــتغال براى  ــرمايه گذار و ايجاد اش ــور جذب س كش
ــن قاعده جدا  ــتان ما نيز از اي ــت كه اس جوانان اس
ــتا الزم است همه مسووالن  نيست و در همين راس
استان با همدلى و وفاق براى جذب سرمايه گذاران 

تالش كنند.
ــانى  ــرمايه گذار كار آس ــا بيان اينكه جذب س وى ب
ــتگاه هاى اجرايى استان  نيست، افزود: مديران دس
بايد در مورد تأمين زيرساخت ها هماهنگى و همدلى 
بيشترى با يكديگر داشته باشند تا سرمايه گذارانى 
ــرمايه گذارى در استان داوطلب شده اند  كه براى س

به راحتى از استان نروند.
ــى  ــارى همراه ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس

ــتان را خواستار شد و  سرمايه گذاران با مديران اس
ــا موعد مقرر  ــر مديرى قولى بدهد و ت بيان كرد: اگ
ــاند، مورد قبول نيست  و معين كار را به نتيجه نرس

ــان مى دهد كه اصول رعايت نشده  و اين مسأله نش
است.

ــان كرد: رعايت قانون همراه با  ــليمانى خاطرنش س
ــرمايه گذار نقش زيادى در توسعه استان  جذب س
دارد و مديران استان نبايد اجازه دهند به بهانه هاى 
ــرا كه اين  ــى پروژه ها راكد بمانند چ كوچك و واه

مسأله از روند رو به توسعه استان مى كاهد.
وى تأكيد كرد: روشن بينى و تعصب مديران نسبت 
ــتان، موجب حركت قوى در جهت اشتغال و  به اس

توسعه استان مى شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى در ادامه به ديدار با 
ــاره كرد و گفت: در ديدار با  وزير جهادكشاورزى اش
ــاورزى حاشيه  ــاورزى در مورد كش وزير جهاد كش
زاينده رود صحبت شد كه ايشان از بخش كشاورزى 
ــن رو اميدواريم در  ــد از همي ــتان حمايت كردن اس
آينده اى نزديك شاهد تحوالت خوبى در اين زمينه 

باشيم.

معاون استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: منشور 
ــتان تدوين شده  اخالقى و حقوقى انتخابات در اس
ــتان ها و  ــتادهاى انتخاباتى شهرس ــار س و در اختي

كانديداها قرار گرفته است.
خدابخش مرادى در نشست با اصحاب رسانه، اظهار 
داشت: منشور اخالقى و حقوقى انتخابات استان به 
منظور ترويج اخالق مدارى و توجه به قانون و براى 
تحقق شعار رعايت اخالق، راستگويى، امانت دارى 
ــتادهاى  ــتان تدوين و بين س و قانون مدارى در اس

انتخاباتى توزيع شده است.
وى با بيان اينكه سه ركن، انتخابات را به سالمت و 
نشاط مى رساند، افزود: دو ركن انتخابات، مجريان 
و هيأت هاى نظارتى هستند كه بايد مبناى كارشان 
قانون و رعايت اصل بى طرفى و توجه به عدالت باشد.
ــتاندار  ــى و اجتماعى اس ــى، امنيت ــاون سياس مع
چهارمحال و بختيارى بيان كرد: ركن سوم انتخابات، 
مردم است چرا كه مردم در برگزارى انتخابات نقش 
محورى دارند از همين رو الزم است همه افراد واجد 
شرايط با آگاهى به قانون و شناخت كامل كانديداها 

در انتخابات شركت كنند.
مرادى تصريح كرد: براى ايجاد فضاى نشاط در حوزه 
ــال گذشته، 20 نشست با حضور  انتخابات از يك س
ــار مختلف جامعه  ــتاندار، مديران مرتبط و اقش اس
ــت چرا كه انتخابات مردم ساالرى  ــده اس برگزار ش

دينى را تحقق مى بخشد.
ــتان با 6  ــتاد انتخابات اس ــاره به اينكه س وى با اش
ــده  است،  ــكيل ش كميته در تاريخ 6 خرداد ماه تش
ــتيبانى،  ــاى مالى و پش ــان كرد:كميته ه خاطرنش
تبليغات و اطالع رسانى، فناورى و اطالعات، امنيت، 
ــتعالمات و كميته حقوقى به دستور  حراست و اس
ــتاندار در تاريخ مذكور تشكيل شده  كه تاكنون  اس

16 جلسه و 141 مصوبه داشته است.
ــتاندار  ــى و اجتماعى اس ــى، امنيت ــاون سياس مع
ــوزه  ــه داد: در ح ــارى ادام ــال و بختي چهارمح
ــده و در  ــت انتخابات تدابير الزم پيش بينى ش امني
ــده                                       ــاى خوبى انجام ش ــاير حوزه ها نيز تالش ه س
ــالم تر برگزار كردن انتخابات،  به گونه اى كه براى س
آسيب شناسى انتخابات گذشته صورت گرفته است 

تا با بهره گيرى از تجربيات گذشته، بتوانيم انتخابات 
باشكوه ترى را در 7 اسفند ماه برگزار كنيم.

ــبكه هاى اجتماعى و  مرادى در مورد استفاده از ش
فضاى مجازى براى تبليغات بيان كرد: هر گونه تبليغ 
قبل از زمان قانونى خالف قوانين انتخابات است و با 

افراد خاطى در اين زمنيه برخورد مى شود.
وى تأكيد كرد: فضاى مجازى بايد با محوريت اخالق 
و رعايت شئونات اجتماعى باشد تا فضاى آرامش در 
ــود چرا كه نياز امروز جامعه، حفظ  جامعه برقرار ش
همدلى و وحدت است و در همين  راستا هيأت هاى 
نظارتى و امنيتى اقدامات الزم در خصوص تبليغات 

در فضاى مجازى را انجام مى دهند.
ــتاندار  ــى و اجتماعى اس ــى، امنيت ــاون سياس مع
ــه اينكه بيش از  ــاره ب چهارمحال و بختيارى با اش
ــهم دارند،  11 هزار نفر در امر برگزارى انتخابات س
بيان كرد:700 شعبه ثبت نام و اخذ رأى در شهرها، 
ــتان وجود دارد كه  ــتاها و مناطق عشايرى اس روس
ــعبه سيار  ــعبه ثابت و 219 ش از اين تعداد 481 ش

هستند.

قاسم سليمانى در شوراى اشتغال استان؛ 

جذب سرمايه گذار ، مهم ترين اولويت چهارمحال و بختيارى است

معاون استاندار خبر داد:

تدوين منشور اخالقى و حقوقى انتخابات در چهارمحال و بختيارى 
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معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
فروش شش هزار میلیاردی محصوالت دانش بنیان کشور در سال 
گذشته که هزار و 700 میلیارد آن حاصل تالش شرکت های پارک 

فناوری پردیس بوده خبر داد.
دکتر عل��ی وطنی تازه تری��ن اقدام��ات و برنامه ه��ای معاونت و 
ستادهای توسعه فناوری را در راستای گسترش فناوری و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردهای فناورانه 

آنها تشریح کرد.
وی با اش��اره ب��ه مش��کالت تش��کیل ش��رکت های دانش بنیان 
اظهار داشت: در حالی که در مرداد ماه س��ال 92 تنها دو شرکت 
دانش بنیان تشخیص صالحیت شده بودند، در مرداد ماه سال 93 
تعداد آنها به 156 شرکت و در مرداد سال 1394 به بیش از هزار و 
600 شرکت و در آبان ماه سال جاری به هزار و 850 شرکت دانش 

بنیان افزایش یافته است.
وطنی، ش��رکت های دانش بنیان را شامل س��ه نوع نوپا، تولیدی 
و صنعتی دانس��ت و ادام��ه داد: قان��ون حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان که در سال 1389 به تصویب رسید و در سال 1392 
احیا شد. البته برای تسریع در تش��کیل شرکت های دانش بنیان 
برخی کمبودها و نارسایی ها وجود دارند که باید ضمن شناسایی 

آنها برای رفعشان تالش کرد.
وی، تسریع و کاهش زمان تشخیص صالحیت دانش بنیان شدن 
شرکت ها و کاهش ریس��ک بازگشت تس��هیالت را از مهم ترین 
چالش های شرکت های دانش بنیان ذکر کرد و گفت: برخی تصور 
می کنند که چون درصد بهره تس��هیالت کم اس��ت باید تقاضای 
 حداکثری خود را ارائه دهند و این در حالی اس��ت ک��ه آنها باید 
بر اساس نیاز خود دریافت تس��هیالت را خواستار شوند. البته این 
مساله در برخی شرکت ها دیده می شود و عمده شرکت ها تمایل 
ندارند که بیش از نیازشان درخواس��ت وام دهند، چون باید آن را 

پس بدهند.
محصوالت دانش بنی�ان، منبع نیمی از GDP کش�ور در 

افق چشم انداز
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
 تضمی��ن ب��ازار را از عمده تری��ن درخواس��ت های ش��رکت های 
دان��ش بنیان ذکر ک��رد و گفت: بای��د رس��انه ها و خبرگزاری ها، 
مسوولین و شهروندان از نهضت تولید محصوالت دانش بنیان در 
داخل حمایت کنند و این امر اجتناب ناپذیر اس��ت چون در سند 
چشم انداز و در افق 1404، 50 درصد از GDP کشور باید از محل 

فروش محصوالت دانش بنیان تامین شود.
وطنی با تاکید بر این که با تعداد شرکت های دانش بنیان موجود 
قادر به فروش 600 میلیارد دالر محصول تا سال 1404 نخواهیم 
بود، ادامه داد: برای رسیدن به این هدف نیاز است تا شرکت های 

بزرگ تولیدی و صنعتی نیز در این عرصه وارد شوند.
چند شرکت  مشمول معافیت مالیاتی و گمرکی شدند؟

وطنی با بیان این ک��ه از تعداد هزار و 624 ش��رکت دانش بنیان 
مش��مول قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، تعداد 406 
شرکت مش��مول معافیت مالیاتی ش��دند، اظهار داش��ت: از این 
تعداد، 144 شرکت )35 درصد( نوپا و 262 شرکت )64/5درصد( 
تولیدی هستند و ش��رکت های بزرگ صنعتی از پرداخت مالیات 

معاف نمی باشند.
وی با تاکید بر این که در س��ال 
1394 تع��داد 21 ش��رکت از 
معافیت های گمرگی برخوردار 
ش��دند، اظه��ار داش��ت: از این 
تعداد، یک ش��رکت برای انجام 
فرآیندهای مهندسی معکوس، 
9 ش��رکت برای س��اخت نمونه 
اولیه، چهار شرکت برای تولید 
و  آزمایش��گاهی  تجهی��زات 
هفت ش��رکت نیز برای ساخت 
ماشین های خط تولید مشمول 

معافیت واردات گمرکی شدند.
تنه�ا س�ه س�تاد توس�عه 
فن�اوری، ردی�ف بودج�ه 

مستقل دارند
معاون توس��عه فناوری معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت 
جمه��وری در ادامه به بررس��ی 
عملک��رد س��تادهای توس��عه 
فناوری این معاون��ت پرداخت 

و با تاکید بر این که در حال حاضر تعداد 13 ستاد توسعه فناوری 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعال هستند گفت: از 
این تعداد ستاد تنها سه ستاد توسعه فناوری نانو، زیست فناوری و 

علوم شناختی دارای ردیف بودجه مستقل هستند.
ایران، پیش�گام تولید علم نانو، زیس�ت فناوری و هوایی 

در منطقه
وی با اش��اره به تولیدات علمی ایران در برخی از حوزه های علمی 
گفت: ایران از نظ��ر تولید علم در زمینه نان��و در خاورمیانه دارای 
جایگاه اول و در س��طح جه��ان دارای رتبه هفتم اس��ت و از نظر 
تولیدات علمی در زیست فناوری در حال حاضر در منطقه جایگاه 

اول و در سطح جهان جایگاه 14 را به خود اختصاص داده است.
وطنی اضافه کرد: ایران از نظر تولی��دات علمی گیاهان دارویی و 
طب سنتی در حال حاضر در منطقه خاورمیانه دارای جایگاه دوم 
و در سطح جهان رتبه 14 و از نظر تولیدات علمی در حوزه هوایی و 
هوانوردی در منطقه خاورمیانه دارای جایگاه اول و در سطح جهان 

رتبه 12 را به خود اختصاص داده است.
مشکل ستاد توس�عه فناوری آب، خاک و خشکسالی در 

تامین اراضی طرح های پایلوت
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
بیان اینکه ستاد توسعه فناوری آب، خاک و خشکسالی که برای 
اجرای پایلوت  طرح های خود با مشکالت زیادی دست به گریبان 
است، گفت: برای توسعه فناوری نیاز به اجرای پایلوت داریم و در 

این راستا برای طرحی که بهره بردار آن سازمان جنگل ها و مراتع 
بود، در ابتدا تقاضای در اختیار قرار دادن پنج هزار هکتار اراضی به 
این سازمان را ارائه دادیم که موافقت نشد و پس از آن با پیشنهاد 
واگذاری هزار هکتار اراضی موافقت نش��د و در نهایت با واگذاری 

500 هکتار موافقت شد.
آغاز آزمایش پایلوت پنج فن�اوری مالچ های بیولوژیک از 

مهرماه امسال
وطنی با تاکی��د بر این که تحقیق��ات مربوط به توس��عه فناوری 
خریدنی نیست و باید تست های میدانی انجام شود، اظهار داشت: 
با در اختیار قرار دادن پنج هکتار به این ستاد، اجرای طرح پایلوت 
پنج نوع فناوری در پنج منطقه به وسعت 100هکتار در خوزستان 
تصویب ش��د و اجرای آن نیز بر حس��ب نظر کارشناسان سازمان 

جنگل ها و مراتع از اول مهرماه سال جاری شروع شده است.
وی در تبیین عملکرد ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و 
میکروالکترونیک با تاکید بر اینکه کشور در زمینه تولیدات علمی 
 اطالعات، ارتباط��ات و الکترونیک در خاورمیانه مق��ام اول و در 
س��طح جهان دارای جایگاه 15 را دارد، یادآور شد: یکی از مراکز 
مورد حمایت معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری مرکز 
نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات اس��ت که در سال 1393 در 

دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد.
هفت محص�ول فناوری اطالع�ات و ارتباطات در آس�تانه 

ورود به بازار

65 ش��غل  وطن��ی، ایج��اد 
تخصصی در باالترین س��طح، 
ج��ذب 10 دانش��جوی برت��ر 
دکت��ری دانش��گاه صنعت��ی 
ش��ریف، ثب��ت چهار ش��رکت 
فناورانه دانش بنی��ان، پایلوت 
14 محص��ول با فن��اوری باال، 
آماده سازی هفت محصول برای 
ورود به بازار، عق��د 33میلیارد 
ری��ال ق��رارداد، هم��کاری با 
بنیاده��ای ت��راز اول جهانی، 
اقدام جه��ت ایج��اد هلدینگ 
فن��اوری ICT ب��ا حمای��ت 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی، 
س��اخت  تفاهم نام��ه   عق��د 
برج فناوری با همکاری دانشگاه 
و معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمه��وری توس��ط 
ش��رکت هم��راه اول از جمله 
فعالیت های این مرکز ذکر کرد.
ای�ران در رتبه س�وم تولید 

علم عصب شناسی شناختی در منطقه
وی، رتبه ایران از نظر تولیدات علمی در ش��اخه عصب شناس��ی 
ش��ناختی را در دنیا 33 و در منطقه خاورمیانه س��وم ذکر کرد و 
یادآور شد: کنترل س��امانه  های عصبی با استفاده از اپتو ژنتیک، 
طراحی، شبیه  سازی و پیاده  سازی واحد دریافت و ارسالی داده در 
قطعات قابل کاشت و طراحی و ساخت سامانه FNIRS و استفاده 
از آن برای بهینه سازی توان بخش��ی عصبی بعد از آسیب مغزی 
با اس��تفاده از ربات های توانبخش��ی و در کنار بازی های رایانه ای 

هوشمند از جمله دستاوردهای مهم این ستاد به شمار می رود.
به گفته وطنی، این س��تاد همچنین تمهیدات الزم را برای ایجاد 
زیرساخت استقرار و بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

مغز فراهم کرده است.
پیش�تازی ایران در تولید علم منطقه در حوزه انرژی های 

تجدیدپذیر
معاون توس��عه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
جایگاه ایران از نظ��ر تولیدات علمی س��لول های بنی��ادی را در 
خاورمیانه، دوم و در س��طح جهان، بیست و هش��تم عنوان کرد 
و اظهار داش��ت: ای��ران از نظر تولی��د علم در زمین��ه انرژی های 
تجدیدپذیر در حال حاضر در س��طح جه��ان دارای رتبه 14 و در 

منطقه خاورمیانه دارای جایگاه اول است.
به گفته وی پوشش دهی و به  کارگیری اینترکانکت پیل سوختی 
اکسید جامد، کسب دانش فنی تبدیل زباله های شهری به انرژی 

با استفاده از فناوری پالسما، ساخت پیل سوختی اکسید جامد با 
الکترودهای نانو ساختار با هدف افزایش بازدهی و کاهش قیمت 
تمام شده پیل و طراحی و ساخت س��امانه پیل سوختی پلیمری 
دما باال با توان 1 کیلو وات از دس��تاوردهای ستاد توسعه فناوری 

انرژی های تجدیدپذیر به شمار می رود.
حضور دولت در بخش تجاری سازی، آری یا نه!؟

وطنی با اشاره به پارادوکس ایجاد شده در زمینه عدم حضور دولت 
در بخش تجاری س��ازی و خال بازار با تاکید بر این که باید در این 
زمینه فرهنگ ملی کشور را تقویت کرد، اظهار داشت: میزان بازار 
در حوزه های مختلف متفاوت است. در صنعت نفت بیش از 600 
شرکت سازنده تجهیزات  داریم و ستاد نفت و گاز درصدد حمایت 
و پشتیبانی از این ش��رکت ها است و از س��وی دیگر خریدار این 

تجهیزات، وزارت نفت با ماهیت دولتی است.
 وی اضاف��ه ک��رد: ای��ن س��تاد ب��ا ش��رکت های مل��ی مناط��ق 
نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران، مدیریت اس��تان خوزستان 
و شرکت های س��ازنده تجهیزات و مواد شیمیایی در تعامل است 
 تا ش��رکت های تولید کننده، تجهیزات با کیفی��ت تولید کنند و 

صنعت نفت هم خریدار محصوالت استاندارد آنها باشد.
وطنی با رد این ادعا که بازار کامال در اختیار دولت اس��ت، اظهار 
داشت: شرکت هایی مانند شرکت های مسافربری و لوازم خانگی 
خصوصی در کشور ایجاد ش��ده اند و برخی از صنایع تولید کننده 
خصوصی لوازم صوتی و تصویری دارای برچسب A هستند ضمن 

آنکه موفق به صادرات محصوالت خود نیز شده اند.
وی با اشاره به تجربه حضور بخش خصوصی در صنایع دارو سازی و 
آرایشی و بهداشتی خاطر نشان کرد: هر جا که برای تجاری سازی، 
بخش دولتی ورود پیدا کند ممکن اس��ت موجب شکست شود، 
 از این رو در حوزه تجاری س��ازی چاره ای جز عدم دخالت دولت 

نداریم.
سهم 40 درصدی دانش آموختگان دانشگاه ها از بیکاران

وطنی گفت: بر اس��اس آمارهای س��ازمان آمار ای��ران، باالترین 
رقم درصد کل بیکاری در یک اس��تان کش��ور در س��ال 1390 
حدود 16 درصد بوده و در س��ایر اس��تان ها کمت��ر از این میزان 
اس��ت. در حالی که در بس��یاری از اس��تان های کش��ور بیش از 
 40 درصد از اف��راد بیکار از می��ان دانش آموختگان دانش��گاهی 

هستند.
وطنی با تاکید بر اینکه ما باید تصمیم خود را در رابطه با محصوالت 
تولید داخل دارای اس��تاندارد و قابل رقابت با محصوالت تولیدی 
مشابه س��اخت خارج بگیریم، اظهار داش��ت: ما نباید سنگرهای 
اقتصادی را باز بگذاریم تا س��ایر کشورها بدون ضابطه وارد کشور 
شوند و آنها را اش��غال کنند. بدون ش��ک ادامه این روند منجر به 
تضعیف تولید محصوالت داخلی دارای استاندارد و با کیفیت شده 

و در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.
وی تصوی��ب نامه هیات وزی��ران در خصوص فهرس��ت تکمیلی 
ممنوعیت خرید کااله��ای خارجی دارای مش��ابه تولید داخلی 
توسط دستگاه های دولتی را گام مهمی در این راستا عنوان و ابراز 
امیدواری کرد که با تالش تولید کنندگان داخل و ش��رکت های 
دانش بنیان هر سال این فهرس��ت به نفع تولید محصوالت داخل 

افزایش یابد.
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معاون توسعه فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری:

فروشششهزارمیلیاردیمحصوالتدانشبنیان

 پژوهشگران دانش��گاه ش��یراز با همکاری صنایع اپتیک 
اصفهان موفق به س��اخت نمونه  آزمایش��گاهی دس��تگاه 
آشکارس��از امواج مادون قرمز با هدف بومی سازی دانش 

فنی ساخت این دستگاه شدند.
اشعه  مادون قرمز، بخشی از طیف الکترومغناطیسی است 
که هر جسم با توجه به دمایی که دارد، آن را از خود ساطع 

می کند اما با چشم قابل رؤیت نیست. 
 بدین ترتیب اجس��امی را که در ش��رایط عادی با چش��م 
غیر مسلح نمی توان رویت کرد، به کمک این اشعه می توان 

آشکارسازی و از آنها تصویربرداری کرد. 
از این رو، ضرورت ساخت قطعه ای که قادر به آشکارسازی 

امواج مادون قرمز باشد برکسی پوشیده نیست. 
حامد دهدشتی جهرمی، مجری این طرح دانشگاهی بیان 
کرد: فناوری ساخت این آشکارس��ازها در حال حاضر در 
کشور موجود نیست، بنابراین نظر به کاربردهای گسترده 
و نیاز روز افزون صنایع مختلف به این محصول، هدف این 

پروژه دستیابی به فناوری ساخت این قطعه به صورت کامال 
بومی بوده اس��ت.وی افزود: از آنجا که نمونه  آزمایشگاهی 
این محصول ساخته شده و با موفقیت آزمایش شده است، 
بنابراین امکان تجاری سازی آن دور از انتظار نخواهد بود. 
بدین ترتیب می توان از آن در صنایعی از قبیل نفت و گاز، 
خطوط انتقال نیرو، مخابرات نوری، تصویربرداری پزشکی، 

نجوم و زیست فناوری بهره گرفت.
دهدش��تی جهرمی روش س��اخت ای��ن آشکارس��از را با 
نمونه های متداول مقایس��ه و بیان کرد: امروزه اس��تفاده 
از ساختارهای کوانتمی برای ساخت آشکارسازهای نوری 

مادون قرمز مورد توجه قرار گرفته اند.
به گفته وی، این آشکارسازهای نوری تا چند سال گذشته 
عمدتا با استفاده از مواد گران قیمت و با روش های سخت 
و پر هزینه نظیر لیتوگرافی نوری س��اخته می ش��دند که 
هزینه  بس��یار باالی این روش ها و سختی کار، سمی بودن 
مواد مورد اس��تفاده، محققان را به س��اخت این ادوات با 

 روش تولید ارزان، آس��ان و با قابلیت تولید انبوه تش��ویق 
کرد.

وی ادامه داد: در نتیجه در چند س��ال اخیر س��اخت این 
آشکارسازهای نوری با اس��تفاده از نقاط کوانتمی  مطرح 
شد که برپایه  کامپوزیت نانو کریستال ها و پلیمرهای آلی 

ساخته و تولید می شوند. 
در این طرح نیز از همین روش استفاده شده است.

دهدش��تی جهرمی اظهار داشت: بر اس��اس نتایج حاصل 
شده، استفاده از نانوس��اختارهای نقاط کوانتومی در این 
 قطعه باع��ث بهبود عملکرد پاس��خ آن و همچنین کاهش 

نویز گرمایی آن شده است. 
ع��الوه برای��ن نانومواد اس��تفاده ش��ده در س��اختار این 
آشکارس��از باعث حذف قطعات جانبی جهت خنک کاری 
این محصول، از طریق افزایش دمای کاری آن شده است. 

این امر موجب می ش��ود قیمت محصول نهایی به ش��دت 
کاهش یابد.

در قالب نمونه آزمایشگاهی محقق شد؛

ساخت دستگاه آشکارساز اشعه  مادون قرمز توسط محققان ایرانی

یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به ساخت و تولید کیتهای تشخیص هویت افراد یا کیت 
تعیین طرحواره انسان ش��د این کیت ها ارزان تر از نمونه خارجی است و به راحتی جایگزین 

می شود.
محمد احس��ان امینی یکی از محققان یک ش��رکت دانش بنیان با بی��ان اینکه تعیین هویت 
 مولکولی یک��ی از دس��تاوردهای ژنتی��ک مولوکولی ط��ی 20 س��ال اخیر اس��ت، گفت: از 
انگش��ت نگاری »دی ان ای« افراد، به عنوان یک ابزار موفق برای تشخیص هویت در پزشکی 

قانونی، پلیس جنایی، ژنتیک پزشکی، باستان شناسی و ... استفاده می شود.
وی افزود: از آنجایی که در آزمایشگاه ژنتیک سازمان پزشکی قانونی و ناجا از 16 مدل کیت های 

خارجی استفاده می شود به این فکر افتادیم که این کیت ها را بومی سازی کنیم.
 امینی با بیان اینکه در این شرکت موفق ش��دیم کیت های تعیین طرحواره )پروفایل( انسان 
به منظور تشخیص هویت تولید کنیم، عنوان کرد: کیت های تشخیص هویت که در این شرکت 
تولید می شوند به راحتی می تواند جایگزین کیت های خارجی شوند و هیچ گونه تداخلی در 

تجزیه و تحلیل نتایج قبلی به دست آمده ایجاد نکنند.
وی با تاکید بر اینکه صفر تا صد س��اخت این کیت ها توسط محققان این شرکت انجام گرفته 

است، گفت: هدف از تولید این کیت ها افزایش کیفیت سطح پزشکی است.
امینی اظهار داش��ت: این کیت از ابتدای 94 تولید شده ولی دو س��ال است که این شرکت در 
 زمینه ساخت کیت ها  فعالیت می کند. این کیت ها از لحاظ قیمتی نصف نمونه های خارجی 

هستند.
وی گفت: کیت تشخیص هویت افراد تولید ش��ده در این شرکت، با بررسی 17 محل ژنتیکی 
امکان تهیه س��ریع و دقیق پروفایل افراد را فراهم می آورد و قابلیت تشخیص دو فرد با نسبت 

پدر و فرزندی را نیز دارد.

 باریک ترین ماده جهان که بتوان آن را با دست برداش��ت و خم کرد توسط محققان دانشگاه 
پنسیلوانیا و با حضور یک محقق ایرانی ساخته شد.

از این دستاورد می توان به عنوان پیشرفتی چشمگیر در مهندسی و طراحی ساختارها یاد کرد.
این ماده که ش��اید بهتر باش��د آن را صفحه بنامیم و هزاران بار از ورقه کاغذ نازک تر است از 

اکسید آلومینیوم ساخته شده و جالب اینکه تنها 25 تا 100 میکرون ضخامت دارد.
چالشی که محققان در ارائه این نوآوری با آن روبرو بوده اند این بوده که ماده ای تولید کنند که 
قابلیت دستکاری شدن را داشته باشد و در عین حال بدون نیاز به هیچ گونه حمایت فیزیکی 

بتواند یکپارچگی خود را حفظ کند.
به عقیده محققان، وقتی درباره مواد در مقیاس نانویی صحبت می کنیم باید انتظار ساختارهای 
مستحکم تری را نسبت به آنچه در ذهن داریم داشته باشیم اما وقتی یک گام به جلو برداشته 
 و می خواهیم آنها را در دنیای میکرو مورد اس��تفاده قرار دهیم کار دشوار می شود زیرا امکان 

از هم فروپاشی ساختار یکپارچه آنها وجود دارد.
آنچه که دکتر دوامی و همکارانش در دانشگاه پنسیلوانیا ارائه کرده اند پاسخی به این چالش 
بوده زیرا صفحه باریکی که تنها چن��د میکرون ضخامت دارد را به گونه ای س��اخته اند که با 

استفاده از انگشتان دست می توان برداشت و به راحتی خم کرد.
از مهم ترین کاربردهای این نوآوری می توان به توسعه صنعت هوانوردی اشاره کرد جایی که 

»سبک بودن« ساختارها به عنوان فاکتور تعیین کننده در نظر گرفته می شود.
پیشتر ساختارهایی نظیر صفحات بس��یار باریک گرافنی با ویژگی های مشابه دستاورد اخیر 
 دکتر دوامی ارائه شده اند اما اس��تفاده از آنها تنها در شرایط کنترل ش��ده امکانپذیر است با 
این حال بهره گیری از صفحه باریکی که در دانشگاه پنسیلوانیا ساخته شده چنین محدودیتی 

را ندارد.

محققان با همکاری دکتر کیوان دوامی، محقق فوق دکترای دانشگاه پنسیلوانیا و دانش آموخته دانشگاه 
تهران، با استفاده از صفحات موجدار اکسید آلومینیوم، نازکترین صفحه جهان را با ضخامت یک هزارم یک 
کاغذ تولید کرده اند که حتی پس از خم شدن توسط دست انسان نیز به حالت اولیه خود بازخواهد گشت.

مواد نازک مشابه اگر روی یک چارچوب کشیده نشده یا با ماده ای دیگر پشتیبانی نشوند، به سرعت جمع 
شده و بدشکل می شوند. حتی گرافن که نازکتر از این صفحه است نیز جمع می شود.باقیماندن در حالت 
اولیه بدون نیز به پشتیبانی اضافی به این ماده و دیگر مواد طراحی شده به این شکل اجازه خواهد داد تا در 
صنایع هوانوردی و دیگر کاربردهای ساختاری که وزن کم در اولویت قرار دارد، مورد استفاده قرار بگیرند.

در این فناوری از شیار به جای قاب برای سفت و مستقل نگهداش��تن ماده استفاده شده است. صفحات 
محققان بین 25 تا 100 نانومتر ضخامت داشته و از اکس��یدآلومینیوم ساخته شده است.شیار صفحات 
 به آنها س��ختی فزاینده ای ارائه می کند. سایر غش��اها با خم کردن از یک سو، تا می ش��وند اما صفحات 

النه زنبوری به شکل سخت باقی می مانند. این امر باعث جلوگیری از لوله شدن آن می شود.

در یک شرکت دانش بنیان؛

کیت های ایرانی تشخیص هویت ساخته شد
با قابلیت خم شدن با دست؛

باریک ترین ماده دنیا توسط یک ایرانی ساخته شد ساخت نازک ترین صفحه جهان با همکاری محقق ایرانی
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رییس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان:

بقاع متبرکه در زمینه گردشگری 
ظرفیت باالیی دارند

پنج هزار و 225 س��ال پس از هبوط آدم، توسط همای 
چهر آزاد دختر بهم��ن کیانی پور اس��فندیار رویین تن 
ساخته شد و نام آن را چهرآزادگان و یا گلبادگان نامید، 
اما هم زمان با اواسط حکومت سلسه هخامنشی، کاربری 
آن به پادگان تغیر یافت و بر همین مبنا عده ای معتقدند 
نام اولیه این ش��هر گردپادگان بوده و عده ای دیگر آن را 

گردپادگان به معنای کوهپایه می دانند.
گلپایگان در دوران بعد از اس��ام از مناطق آباد و معتبر 
کشور بود، اما این شهر اوج آبادانی را در زمان سلجوقیان 
به خود می بیند و هنوز نیز آثار تاریخی متعددی را از آن 
زمان همچون مناره، بازار و مس��جد جام��ع در دل خود 
جای داده است. این تنها بخش کوچکی از مواردی است 
که گلپایگان، این شهر سرد وگرم چشیده روزگار در طول 
ادوار مختلف به خود دیده است و هرچه بر سن تاریخی 
آن افزوده می شود عجایب زیادی را از دل خود می شکافد 

و در معرض دید همگان قرار می دهد.
کتیبه های تاریخی، حمام ها، گنبدها و... تعدادی از آثار 
تاریخی این شهرستان است که اغلب به دلیل در معرض 
دید بودن، همه از آن اطاع دارند و شاید به جز آنچه که 
تا به امروز از تاریخ طوالنی این خطه به دست آمده موارد 
دیگری باشد که سال های بعد رخ خود را بر همگان نشان 
دهد. اما آنچه ک��ه امروز تا حدودی اهمی��ت پیدا کرده 
سنگ نگاره های تاریخی منطقه »کوچری« است که به 
دلیل سد سازی در این قسمت از گلپایگان حدود 600 
سنگ نگاره زیر آب خواهد رفت و نمی توان برای نجات 

آنها کاری کرد و زیر آب، خاک خواهند شد.
 می گوین��د »ه��ر دم از ای��ن ب��اغ ب��ری می رس��د /

 تازه ت��ر از تازه ت��ری می رس��د« این حکای��ت منطقه 
»کوچری«گلپایگان اس��ت که تا به امروز تصور می شد 
سنگ نگاره ها، این دست نبشته های تاریخی و با ارزش، 
قدمت چند هزار ساله این خطه را به ناچار با خود به زیر 
آب می برند و نفس آن را می گیرند، اما اکنون صحبت از 
محوطه هایی تاریخی است، محوطه هایی که تعداد آنها به 
عدد 57 عدد می رسد و دو مورد از آنها خاطرات تاریخی 
دیرینه و هر آنچه را که با چش��م دل از این خطه به خود 
دیده اند به داخل سدی خواهند برد که می خواهد با آب 

سرشاخه های دز، کام مردمان قم را شیرین کند.
پسندیده بود پیش از انجام امور مطالعاتی برای احداث 
این سد، قدمت تاریخی این منطقه مشخص می شد، زیرا 
قطعاً مس��ووالن وقت اگر با چنین تاریخ عظیمی در این 
خطه مواجه می شدند مس��یر دیگری برای شیرینی کام 
مردمان قم انتخاب می کردند، راهی را که هم بتوان قم را 
از آب شیرین سیراب کرد و هم اینکه تاریخ مردمان یک 
خطه این گونه از بین نرود، چرا که می دانیم همواره این 
تاریخ بوده اس��ت که چراغی برای راه آیندگان محسوب 
می ش��ود و چه درد آور اس��ت لحظاتی که مردمان یک 
منطقه شاهد از بین رفتن قسمتی از تاریخ زادگاه مادری 
خود باش��ند و کاری جز نگاه کردن و آه حسرت از سینه 

بیرون دادن از دستشان برنیاید.
با وجود آث��ار تاریخ��ی و میراث��ی متعدد شهرس��تان، 

نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گلپایگان، بودجه کمتری نس��بت به یک اداره در اختیار 
دارد، اما اگر مسووالن مربوطه زودتر از این گوشه چشمی 
به این شهرستان داشتند و در زمان مطالعات احداث سد 
کوچری میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
شهرس��تان فعال بود،  امیدوارانه تر به حفظ آثار تاریخی 

این منطقه می توانستیم نگاه کنیم.
اکنون نیز به دنبال کشف محوطه های تاریخی در منطقه 
کوچری گلپایگان، یک اس��تاد تاریخ دانش��گاه اصفهان 
گفت: منطقه کوچری در گلپای��گان از مناطق قدیمی و 
غنی است که دارای ش��کارگاه های خوب و آب فراوانی 
بوده است و آثار هنری صخره ای موجود در این منطقه به 

هفت هزار سال پیش بر می گردد.
مسعود کثیری افزود: با انجام کاوش هایی در این مدت، 
مشخص شد که آثار باستانی زیادی در این منطقه بوده 
که به دوران قبل از اسام خصوصاً هزاره های اول قبل از 
میاد و برخی هم به دوران اسامی بر می گردد که کاوش 
این موارد می تواند در جذب گردشگر مفید و یک تحول 

اساسی در اقتصاد منطقه به وجود بیاورد.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: نوع دفن اس��کلت ها و 
معابری که کش��ف شده اس��ت نش��ان می دهد که این 
محوطه قطعاً مربوط به دوران قبل از اسام و به احتمال 
زیاد متعلق به کسانی بوده  که اعتقاد به آیین میترائیسم 
داشتند، همچنین شواهدی از جمله اینکه اسکلت ها به 
سمت خورشید دفن شده اند و اینکه کنار اسکلت ها ظرف 

و تعدادی از وسایل ابتدایی زندگی وجود دارد؛ خود نشان 
از آیین میترائیسم است.

کثیری خاطرنشان کرد: نوع اسکلت ها، نوع دفن و اندازه 
جسد نشان می دهد که این اجس��اد قطعاً متعلق به نژاد 
آریایی بودند، همچنین باتوجه به طول اس��تخوان ران، 
نوع جمجمه و ... می توان فهمید ک��ه دارای هیکل های 

قوی و بزرگی بودند .
وی ادامه داد: این اجس��اد متعلق به مهاج��ران آریایی 
ابتدایی بودند که وارد ایران ش��دند، قبل از اینکه نس��ل 
ایرانی ها با نژاد س��امی مخلوط ش��ود و هی��کل و جثه 
امروزی به وجود آید. اجساد متعلق به اشکانیان است که 

از نژادهای خالص آریایی محسوب می شود.
این استاد دانشگاه اصفهان گفت: یکسری مواد مذاب در 
این منطقه نیز وجود دارد که نشان می دهد این افراد در 
این منطقه دارای کوره ذوب بودند و عاوه بر برخورداری 

از دانش ذوب فلزات صنایع فلزی تولید می کردند.
همچنین مس��وول نمایندگی می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرس��تان گلپایگان گفت: شروع 
پروژه سد کوچری در سال 1384 زده شد، اما بهتر بود که 
در همان دوره مطالعات فرهنگی، کاوش، باستان شناسی 

و مردم شناسی آن انجام می شد.
مهدی نوبخت ادامه داد: از س��ال 89 مکاتباتی را با آب 
منطقه ای تهران برای کاوش ای��ن منطقه انجام دادیم و 
آب منطقه ای تهران اعام کرد ب��رای این کار بودجه ای 
اختصاص داده نشده و از پذیرفتن این مسوولیت سرباز 
زدند، اما نهایتاً در س��ال 1390اقدامات به نتیجه خوبی 

رسید.
وی خاطرنشان کرد: تیم باس��تان شناسی از ابتدای تاج 
سد مخزنی کوچری تا ورودی آب از روستای عباس آباد 
را مورد بررسی قرار دارد و به 500 صفحه نتایج مطالعاتی 
دس��ت پیدا کردند و عملیات کاوش آن نیز از اوایل مهر 
ماه س��ال جاری تاکنون به طول انجامید ک��ه ثمره آن 

شناسایی 57 محوطه تاریخی است.
مس��وول نمایندگی میراث فرهنگی شهرس��تان افزود: 
14 محوطه باس��تانی دارای تپه و گورس��تان است که 
از این تعدای دو مورد بعد از آبگیری کامل س��د، به زیر 
آب خواهن��د رفت. در محوط��ه 103 و 104 کد گذاری 
ش��ده مطالعات باستان شناسی، یک س��کونتگاه موقت 
عش��ایری، یک گورس��تان مربوط به دوره اش��کانیان و 
چهار قبر چهار چینه ای س��نگی و دو گ��ور خمره ای که 
 دارای اس��کلت و اس��تخوان است، کش��ف و شناسایی

 شد.
نوبخت اضافه کرد: 9 ظرف س��فالی شامل یک سبو، دو 
ابریق، تنگ آویز، لیوان، پیاله و کاس��ه که متعلق به دو 
هزار و 500 سال پیش است در کنار اجساد دفن شده بود، 
زیرا در آن زمان افراد معتقد بودند باید وس��ایل ابتدایی 
زندگی را همراه با مردگان دفن کنند تا بتوانند به زندگی 

پس از مرگ ادامه دهند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه فاورجان گفت: وقف عمل ماندگاری است 
 که هیچگاه مورد تعرض قرار نخواهد گرفت و هرکس��ی با هر سرمایه مالی 

می تواند در این امر خداپسندانه شرکت نماید.
احمد آزادگی نائینی رییس اداره اوقاف و امور خیریه فاورجان در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه فاورجان که به مناس��بت هفته وقف انجام 
داد گفت: وقف عمل ماندگاری اس��ت که هیچگاه مورد تعرض قرار نخواهد 
گرفت و هرکسی با هر سرمایه مالی می تواند در این امر خداپسندانه شرکت 
نماید. وی افزود: این که برخی فکر می کنند فق��ط افراد با تمکن مالی می 
توانند در سنت وقف شرکت نمایند امر درستی نیست و ما طرح هایی داریم 
که افراد با وضعیت مالی ضعیف تر هم می توانند در زمره واقفین قرار گیرند. 
ما سرمایه های اندک را با توجه به نیت واقفین جمع آوری می نماییم و زمانی 
که به یک سرمایه متناسب رسید آن را با نام خود شخص به نام نماینده مقام 
معظم رهبری وقف می نماییم. آزادگی همچنین با اش��اره به این مسأله که 
موقوفات و بقاع متبرکه از پتانس��یل باالیی در امر سرمایه گذاری برخوردار 
است خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت بقاع متبرکه در امر گردشگری به 
خصوص گردشگری مذهبی، سرمایه گذاران می توانند به ما رجوع کنند تا 
با اطاع بیشتر از زمینه هایی که می توانند با اداره اوقاف همکاری نمایند از 

روند سهل و ساده ما در این زمینه آگاهی پیدا نمایند.
وی همچنین با اش��اره به س��امانه الکترونیک موقوفات و بقاع متبرکه نیز 
اظهار کرد: این سامانه در سراسر کشور به سیستم کامپیوتری متصل است 
و مزایای متعددی دارد ک��ه از جمله آنها می توان به ای��ن موضوع که تمام 
اطاعات موقوفات و بقاع متبرکه در آن ثبت اس��ت از نقش��ه GIS تا دیگر 

اطاعات این اماکن که می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فاورجان با اشاره به این مسأله که 
حتی پزشکی که در هفته مقداری از وقت خود را برای امور خیریه می گذارد 
نیز به نوعی وقف انجام داده است گفت: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
فاورجان همه روزه در خدمت کل مردم شهرس��تان اس��ت تا به سوواالت 
آنها در زمینه وقف و امور خیر پاس��خ دهد و همچنین از تمام پیشنهادات و 
انتقادات این عزیزان جهت مدیریت بهتر اماکن و بقاع متبرکه  شهرس��تان 

استقبال می نماید.

به دنبال کشف حجاب و رفتارهای هنجارشکنانه برخی گردشگران در کویر 
مرنجاب آران و بیدگل، حکم ممنوعیت حضور تورهای مختلط گردشگری 

در این منطقه صادر شد.
 دیار مؤمنان کاشان و دارالقرآن آران و بیدگل از یک سو به دلیل پیشینه 
اعتقادی و مردمان با باورهای دینی مس��تحکم، مناطقی مذهبی به شمار 
می روند و از س��ویی دیگر به دلیل برخورداری از می��راث فرهنگی غنی و 
جاذبه های گردشگری کم نظیر شهری گردشگرپذیر محسوب می شود که 
این وجه دوگانه آنان را در عین عاقه به پذیرایی از میهمانان خطه ش��ان، 

نگران برخی از ناهنجاری های این عرصه می کند.
کویر مرنجاب به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی شهرستان آران و بیدگل، 
از جمله مناطقی به شمار می رود که هر ساله پذیرای انبوهی از گردشگران 
داخلی و خارجی است؛ اما در میان این گردشگران بی شمار، توریست هایی 
هس��تند که بی توجه ب��ه اقتضائ��ات فرهنگ��ی و اعتقادی خط��ه آران و 
 بیدگل، با خلق ناهنجاری ه��ای اخاقی قلب میزبان��ان خویش را به درد

 می آورند.
منطقه گردش��گری مرنج��اب یا باید به ط��ور کلی و صحیح س��اماندهی 
ش��ود و یا به طور کامل بسته و از ورود گردش��گران ممانعت شود. مسایل 

فرهنگی گردش��گران کویر مرنجاب سال هاس��ت که قشر مذهبی منطقه 
کاش��ان و آران و بیدگل را آزرده خاط��ر کرده و زمزمه مام��ت را بر لبان 
آنان جاری س��اخته ام��ا به دلیل کث��رت بی��ان و عدم توجه مس��ووالن 
دس��تگاه های فرهنگ��ی و نظارت��ی، نق��دی کلیش��ه ای و ام��ری عادی 
جلوه  می کرد ام��ا حادثه اخی��ر در کوی��ر مرنجاب موجب ش��د تا عزمی 
 جدی برای مقابل��ه با این اخاق س��تیزی ها در میان مس��ئوالن به وجود

 آید.
ماجرای کشف حجاب روز هشتم محرم توس��ط برخی گردشگران آنقدر 
قبیح بود که جمعی از آران و بیدگلی ها به خصوص خانواده های ش��هدای 

این منطقه را به تجمع اعتراض آمیز وادار کند.
امام جمعه آران و بیدگل در واکنش به این اتفاق و در پاس��خ به معترضان 
عنوان کرد: »منطقه گردش��گری مرنجاب یا باید به ط��ور کلی و صحیح 
ساماندهی شود و یا به طور کامل بسته و از ورود گردشگران ممانعت شود«.

آیت اله موسوی همچنین به نهادهای مسوول هشدار داد که در صورت عدم 
ساماندهی منطقه گردشگری مرنجاب، برای بسته شدن این منطقه منتظر 

مصوبه و قانونی نبوده و به وظیفه شرعی خود عمل می کنیم.
پس از این واکنش ها در سطح شهرستان آران و بیدگل، محسن تاج افروز، 

دادستان دادس��رای عمومی و انقاب آران و بیدگل طی نامه ای خطاب به 
فرماندهی انتظامی این شهرستان ورود تورهای مختلط به آران و بیدگل، 
 مرنجاب و شهر زیرزمینی نوش آباد)اویی( را ممنوع و طی نامه اعام کرد:

»با توجه به دستور رییس کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر برخورد 
قاطع با متخلفان و تورهای مختلط )زن و مرد( در منطقه مرنجاب و نظر به 
اینکه مختلط بودن زن و مرد در تورها باعث هنجا شکنی ارزش های دینی 
و انقابی می ش��ود و حتی برخی خانم ها اقدام به کشف حجاب در منطقه 
 مرنجاب نموده اند، برخورد با این ناهنجاری نیاز به آگاه سازی و اطاع رسانی

 دارد. مقتضی است به تمامی آژانس ها و میراث فرهنگی و لیدرهای محلی 
به صورت کتبی اباغ شود از تاریخ 23 آذرماه س��ال جاری ورود تورهای 
مختلط به شهرستان، مرنجاب و شهر نوش آباد )زیرزمینی( ممنوع است و 
در صورت مشاهده، نسبت به توقیف وسایل نقلیه و برخورد قانونی و قضایی 

اقدام خواهد شد.
به تمام��ی عوامل انتظامی اب��اغ ش��ود از تاریخ 22 آذرماه س��ال جاری 
)بع��د از م��اه صف��ر( ضم��ن هوش��یاری در ایام حض��ور گردش��گران و 
توره��ا، ب��ا حض��ور در مح��ل ورودی شهرس��تان در صورت مش��اهده 
 تورهای مختل��ط تذکرات قانون��ی داده ش��ود و از ورود آنه��ا جلوگیری

 به عمل آید.
در صورت تبعیت نکردن نسبت به توقیف وسایل نقلیه آنها و برخورد قانونی 
با افراد دخیل و صاحبان تورها و لیدرها و مس��ووالن آنها اقدام و مراتب به 
سرعت جهت س��یر مراحل قانونی و قضایی به دادسرای عمومی و انقاب 

آران و بیدگل گزارش شود«.

رونوش��ت این نامه به رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان، امام جمعه 
 و رییس س��تاد اجرایی ام��ر به مع��روف و نه��ی از منک��ر آران و بیدگل

 آیت اله موسوی، فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و دبیر ستاد اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر، و رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل 
جهت اباغ ب��ه تمامی آژانس  ها، توره��ا و لیدرها و نیز ش��هردار نوش آباد 

ارسال شده است.
حال باید دی��د آیا این تصمیم بر س��ریال ناهنجاری ه��ای اخاقی برخی 
گردش��گران در کویر مرنجاب خاتمه می دهد یا تنه��ا تصمیمی مقطعی 
 برای فروکش کردن احساس��ات جریحه دار ش��ده م��ردم مذهبی منطقه 

است.
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رییس شورای اسالمی روستای تاریخی ابیانه خبر داد:

تصویب و ابالغ طرح های روستای 
تاریخی ابیانه

رییس اداره اوقاف شهرضا خبر داد:

وجود 728 موقوفه ثبت شده
 در شهرضا

رییس اداره اوقاف و امور خیریه خوانسارخبر داد:

فعالیت ۱۰ پایگاه تربیت حافظان قرآن کریم 
در خوانسار

امام جمعه موقت نجف آباد:

تفرقه مسلمانان، مشرکان را گستاخ
 کرده است

رییس شورای اسامی روستای ابیانه گفت: پس از سال ها انتظار طرح هادی 
روستای تاریخی ابیانه تصویب و اباغ شد.

 رضا علی رضایی اظهار کرد: طرح هادی روس��تای تاریخی ابیانه از سال 82 
توسط کارشناس��ان میراث فرهنگی و کارشناس��ان فنی مهندسی مطالعه 
و نوشته ش��د. وی افزود: این طرح در س��ال 88 در کارگروه مربوطه استان 

اصفهان تصویب ولیکن به علت پاره ای مشکات اباغ نشد.
رییس ش��ورای ابیانه تصریح ک��رد: مج��دداً در تیرماه س��ال 92 و پس از 
پیگیری ه��ای الزم از طریق مراجع قانون��ی طرح در کارگروه اس��تانداری 
مطرح و تصویب ش��د ولی باز هم اباغ نش��د. وی بیان کرد: باألخره پس از 
کش وقوس های فراوان و پیگیری همه مسئووالن اجرایی از جمله فرماندار 
شهرستان نطنز و استاندار اصفهان این طرح در روزهای گذشته تصویب و به 

فرمانداری شهرستان نطنز اباغ شد.
علیرضایی بیان کرد: از جمله ویژگی های طرح هادی روستای ابیانه این است 
که تمام ساخت وسازهای روستا باید طبق نقشه طرح انجام گیرد و هیچ کس 
نمی تواند خارج از ط��رح کاری انجام دهد. وی در مورد س��ایر ویژگی های 
طرح هادی ابیانه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این روستا منحصربه فرد 
است سعی شده در طرح و ساخت وسازهای آینده ظاهر روستای ابیانه هیچ 
تغییری نداشته باشد و چنانچه ساخت وسازی انجام شد براساس معماری 

سنتی روستای ابیانه باشد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا گفت: در حال حاضر 728 موقوفه 
در شهرضا وجود دارد که 593 مورد از آنها تصرفی بوده و تحت نظارت اداره 

اوقاف شهرضا است.
  حجت االسام رضا ابراهیمی در س��خنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه 
این هفته شهرضا با اش��اره به وجود 728 موقوفه در شهرضا، گفت: در حال 
حاضر در شهرضا 593 موقوفه متصرفی وجود دارد که تحت نظر اداره اوقاف 
 و امور خیریه است و 135 موقوفه نیز به صورت غیرمتصرفی منفعتی اداره

 می شود.
وی با اشاره به وجود 279 مسجد، 42 حسینیه و چهار مدرسه علمیه وقف در 
شهرستان شهرضا، اظهار کرد: در شهرستان شهرضا 272 موقوفه متصرفی 
منفعتی وجود دارد که در ح��دود 80 درصد از این موقوف��ات برای برپایی 

مجالس روضه خوانی اختصاص  یافته است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا با اشاره به ثبت هشت موقوفه جدید 
در سال 94 در شهرضا، خاطرنشان کرد: در سال جاری در منطقه سروستان 
ش��هرضا، هفت واحد آپارتمان به منظ��ور روضه خوانی امام  حس��ین )ع( و 

حضرت زهرا )س( و نیز تهیه جهیزیه نوعروسان وقف شده  است.
ابراهیمی با بیان اینکه در حال  حاضر در شهرس��تان ش��هرضا 1394 عدد 
رقبات متصرفی منفعتی وجود دارد، اظه��ار کرد: از این تعداد رقبات، 321 

عدد انتفاعی و 1073 رقبه نیز منفعتی است.

حجت االسام نصیراالسامی گفت: مربیان دوره های تربیت حافظان قرآن 
کریم با گذراندن دوره های پژوهشی و علمی موفق به اخذ گواهینامه معتبر 

از سازمان اوقاف و امور خیریه شده اند.
حجت االس��ام عباس نصیراالسامی با اش��اره به لبیک گویی به فرمایش 
رهبر انقاب مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم در کش��ور اظهار 
کرد: در زمینه تربیت حافظان قرآن کریم، اداره اوقاف و امور خیریه خوانسار 
 اقدام به برپای��ی 10 پایگاه قرآنی در ش��هر و روس��تاهای خوانس��ار کرده 

است.
وی افزود: برای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی مربیان کاس های طرح تربیت 
حفاظ، این مربیان در دوره مرکز تربیت مربی قرآن س��ازمان اوقاف و امور 

خیریه قم حضور یافته اند.
وی خاطرنشان کرد: این مربیان ضمن سپری کردن دوره مذکور گواهینامه 

معتبر سازمان اوقاف را از مرکز تربیت مربی قرآن اخذ کرده اند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه خوانس��ار در ادامه با اش��اره به برنامه های 
هفته وقف در خوانسار گفت: مهم ترین برنامه های هفته گرامیداشت وقف 
برگزاری محفل انس با قرآن کریم وتجلیل از برترین های قرآنی شهرستان، 
تجلیل از واقفین، برپایی ایستگاه همه واقف باشیم، غبارروبی ضریح امامزاده 
احمد، دیدار با علمای شهرستان، برگزاری انجمن یاوران وقف و افتتاح برخی 

از پروژه های اوقاف در خوانسار است.

امام جمعه موقت نجف آباد گفت: س��رمایه گذاری چندین دهه قبل انگلس��تان 
به عنوان پیر استعمار بر روی تفکر وهابیت س��عودی، امروز با مجموعه اقدامات 
داعش که س��خت ترین ضرب��ات را بر پیک��ر جامعه اس��امی وارد م��ی کند به 
 ثمر نشس��ته و همین تفرقه دش��منان را بی��ش از پیش در مقابله با اس��ام ناب 
بی پروا و گستاخ کرده است.حجت االس��ام ایوبی، اظهار داشت: تفرقه و جنگ 
 داخلی بین مس��لمانان همچون آفتی نابود کننده تمامی هس��تی و ارزش های 
 جامعه اس��امی را تهدید می کند و همین ضعف باعث ش��ده ت��ا یک کاندیدای 
ریاس��ت جمهوری آمریکا وقیحانه به خود جرأت دهد موضوع جلوگیری از ورود 
مس��لمانان به آمریکا را مطرح کند. وی، با اش��اره به اهمیت باالی فضای مجازی 
خاطر نشان کرد: متأسفانه به دالیل مختلف در حال حاضر از وضعیت خوبی در این 
عرصه برخوردار نیستیم و در غیاب حرکت ها و برنامه ریزی های بومی و ارزشی، 
 بعضاً شاهد جوالن شبکه های مجازی هستیم که عمده مطالب آنها بر محوریت 
ضربه زدن به اعتقادات ناب جوانان و به ویژه شیعه قرار گرفته است. خطیب موقت 
نماز جمعه نجف آباد، با اشاره به لزوم آسیب شناسی کم رنگ شدن حضور نسل 
جوان و نوجوان در برخی ویژه برنامه های مذهبی نسبت به سال های اول انقاب 
افزود: شهرستانی مانند نجف آباد که در بیشتر عرصه ها خود را به عنوان پیشتاز 
استان و حتی کش��ور مطرح کرده، متأس��فانه فاقد حتی یک وقف اختصاصی در 
مسایل قرآنی است که این امر بایستی زنگ خطر را برای دلسوزان و خیرین این 

دیار به صدا درآورد. 

ورود » توریست  مختلـط«  در مرنجاب ممـنوع شـد

چهرآزادگـانخـاکمیشـود
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دريچه

خبرنكته ها

در گذشته تنظيم ميزان منيزيم روزانه كار ساده اى بود و فقط با خوردن 
غذا منيزيم مورد نياز بدن شما تامين مى شد. 

اين ماده معدنى در خاك به وفور يافت مى شد اما در حال حاضر به دليل 
فرسايش و فعاليت هاى كشاورزى مدرن به سختى در خاك كشاورزى 

يافت مى شود.
رژيم غذايى استاندارد به شدت در طول چند دهه گذشته تغيير كرده 
ــالمتى شده است كه اين  است و باعث افزايش مشكالت و خطرات س

مشكالت به ندرت در گذشته ديده مى شد. 
ــايع  ــذى در بين مردم ش ــواد مغ ــن م ــود مزم ــال حاضر كمب در ح

است. 
ــت و متاسفانه  ــايع ترين كمبودهاى مواد مغذى اس منيزيم يكى از ش
ــت اين در حالى  ــوار اس ــيار دش جبران اين كمبود با منابع غذايى بس
است كه بدن در بسيارى از فرآيندهاى مهم به شدت به منيزيم متكى 

است.
ــبزيجات تيره برگ دار،  منيزيم به طور طبيعى در مواد غذايى مانند س
آجيل، دانه ها و حبوبات وجود دارد مواد غذايى كه امروزه رژيم غذايى 
ناسالم ما را تشكيل مى دهند فاقد منيزم هستند به همين دليل شما در 

مكمل هاى غذايى آن را دريافت مى كنيد.
26 نشانه كمبود منيزيم در بدن:

ــردگى، و  ــم اضطراب، افس ــبيه به عالئ ــخصيتى اغلب ش تغييرات ش
اختالالت خلقى ديگر

تشنج و لرزش
سرگيجه و سردرگمى

عفونت مثانه
از دست دادن حافظه

ــديد، احتباس مايعات، و  ــنگى ش ــت تش ــيم: ممكن اس كمبود پتاس
تحريك پذيرى موجب:

ــون باال،  ــار خ ــى، فش ــكالت قلب ــرن، مش ــى، ميگ ــى عضالن گرفتگ
ــار خون باال، كمبود  ــم، بيمارى كبد و كليه، فش لخته شدن خون، آس

كلسيم،  بيمارى هاى روده و...
سندرم رينود: سردى انگشتان دست و پا، تغيير رنگ در پوست به علت 

تغييرات دما و بى حسى در اندام.
ــرف نمى كنيد، بايد بدانيد  ــما هر روز به اندازه كافى منيزيم مص اگر ش

آسيب بزرگى به بدن خود مى زنيد. 
ــد و واكنش هاى  ــت در بيش از 300 فرآين زيرا از اين ماده معدنى اس

شيميايى بدن استفاده مى شود.
ــما  ــاى غنى از منيزيم به رژيم غذايى مى تواند به ش اضافه كردن غذاه

كمك كند سطح منيزيم بدن خود را افزايش دهيد. 
ــد، اينجاست كه  هر چند كه اغلب ميزان كافى منيزيم به بدن نمى رس
ــما مى توانيد  ــط مى آيد. با مكمل حاوى منيزيم، ش پاى مكمل به وس

هر روز يك كپسول مصرف كنيد. 
بسيارى از مكمل ها حاوى چاق كننده ها مانند گندم، مواد نگهدارنده، 
لبنيات، گلوتن و شكر هستند. يك مكمل غذايى حاوى 500 ميلى گرم 

منيزيم روزانه است.

ــرو ماهى يكى از پر مصرف ترين غذاهاى دريايى دنياست و مى تواند  كنس
داراى سمى مهلك و خطرناك باشد.

اگر چه كنسرو ماهى يكى از پر مصرف ترين و محبوب ترين غذاهاى دريايى 
دنياست، اما امروز از اين خوراكى گرفته تا انواع خورشت و خوراك به صورت 
ــود. اين غذاها همان قدر كه مى توانند سالم و مقوى  ــروى توليد مى ش كنس
ــند. نه تنها ماهى كه همه غذاهاى  باشند، مى توانند مسموم و خطرناك باش
كنسرو شده، به دليل شرايط تهيه و نبود هوا در داخل قوطى مستعد توليد 
نوعى باكترى هستند كه سمى مهلك و بسيار خطرناك وارد غذا مى كند. شما 

مى توانيد قبل از بازكردن در قوطى از سالمت آن مطمئن شويد.
ــت.  ــخ توليد و انقضا آن اس ــالمت هر غذايى تاري ــانه براى س 1- اولين نش
تازه ترين محصوالت را بخريد و اگر قرار است كنسرو خريدارى شده مدت ها 
ــد. توجه به  در انبار بماند، توجه كنيد كه تاريخ انقضاى آن رو به پايان نباش
عالئم بهداشتى مثل پروانه توليد از وزارت بهداشت هم يكى از مواردى است 

كه حين خريد هر محصول غذايى بايد به آن توجه كنيد.
ــالم بودن  ــول اطمينان از س ــراى حص ــاده و قطعى ب ــيار س 2- يك راه بس
ــروى ديگر (جز كمپوت ميوه) اين است كه  كنسرو ماهى يا هر غذاى كنس
ــانيد. باكترى  خطرناك داخل  ــدت 20 دقيقه در آب بجوش حتما آن را به م
كنسرو در اين مدت به طور كامل از بين رفته و غذاى شما سالم خواهد بود. 
ممكن است در فرايند توليد، حمل و جابه جايى يا نگهدارى در فروشگاه ماده 
غذايى داخل قوطى كنسرو فاسد شده باشد. اگر بعد از 20 دقيقه جوشيدن 

متوجه شديد كه غذا طعم و رنگ طبيعى ندارد، حتما آن را دور بريزيد.
ــته بندى غذاى كنسروى بايد كامال  3- قوطى يا ظرف هاى آلومينيومى بس
ــند. مطمئن باشيد كوچك ترين نشتى  سالم، بدون زنگ زدگى و نشتى باش
غذا به بيرون از قوطى كل غذا را فاسد كرده است و چنين محصولى را مصرف 

نكنيد.
4- اگر تعداد زيادى كنسرو ماهى يا غذاى كنسروى خريده ايد، آنها را در جاى 
خشك و تاريكى مثل كابينت انبار كنيد. اين مواد در بيرون از يخچال فاسد 
ــوند، اما رطوبت داخل يخچال مى تواند باعث زنگ زدگى بسته غذا و  نمى ش
در نتيجه فساد آن شود. اگر از غذاى كنسروى چيزى باقى ماند، آن را در يك 

ظرف شيشه اى در دار داخل يخچال نگهداريد.

رييس شوراى ملى زيتون ضمن تاكيد بر اينكه مردم «روغن زيتون 
ــته»، «زيتون سياه» و «روغن زيتون  تصفيه شده»، «زيتون بى هس
ــن زيتون به  ــش تعرفه واردات روغ ــرف نكنند، از كاه پوماس» مص

چهار درصد خبر داد.
ــرف اين  ــت ممنوعيت مص ــريح عل ــر در تش ــد بلندنظ ــيد احم س
ــان  ــوالت در فرآيند توليدش ــن محص ــرد: اي ــوالت اظهار ك محص
ــال وقتى  ــه عنوان مث ــوند، ب ــتاندارد مى ش ــار تغييرات غير اس دچ
ــلول دانه هاى  ــدار زيادى از س ــته گيرى مق ــتگاه ها هنگام هس دس
ــى دانه ها در  ــود تا وقت ــاره مى كنند كه اين باعث مى ش زيتون را پ
ــن و عصاره زيتون  ــرو ها قرار مى گيرند روغ محلول آب نمك كنس
ــطح قوطى قرار مى گيرند كه  به علت اختالف چگالى با آب روى س
ــا را مصرف خواهند  ــرو ه مردم در نهايت فقط آب و تفاله اين كنس

كرد.
ــم بايد گفت  ــون پوماس ه ــوص روغن زيت ــه داد: در خص  وى ادام
ــود كه در كيفيت  ــتفاده مى ش كه در توليد اين روغن از هگزان اس
ــن محصول در  ــبختانه اي ــر منفى مى گذارد كه خوش محصول تاثي
ــورت قاچاق  ــت ولى به ص ــور ما ممنوع اس ــتاندارد كش قوانين اس
ــوان توصيه  ــه هيچ عن ــه خريد آن ب ــود ك در مغازه ها يافت مى ش

نمى شود.
ــردم براى  ــه م ــه ما ب ــت: توصي ــى زيتون گف ــوراى مل ــس ش ريي
ــاى  ــن ه ــتفاده از روغ ــون اس ــالم زيت ــوالت س ــرف محص مص
ــى زيتون  ــبز طبيع ــن) و دانه هاى س ــترا ويرجي ــر (اكس ــوق بك ف

است.
ــياه نيز با آنكه در كشور هايى مثل ايتاليا  به گزارش ايسنا، زيتون س
ــود، اما اين محصوالت به صورت طبيعى در  ــت مى ش و اسپانيا كش
ــكل قاچاق در بازار موجود است  بازار ايران وجود ندارد و آنچه به ش
ــت كه در فرآيند هاى شيميايى رنگ سياه به  زيتون هاى سبزى اس

خود گرفته اند.

عالئم هشدار دهنده 
كمبود منيزيم در بدن

چگونه از سالمت كنسرو ماهى 
مطمئن شويم

هشدار در مورد مصرف 
روغن زيتون تصفيه شده

بيشتر بدانيم

ــال است كه  ميوه عناب به عنوان داروى گياهى هزاران س
ــيايى استفاده مى شود. اين  در چين و ديگر كشورهاى آس
ــيار مغذى و با ويتامين ها و مواد معدنى مختلف  ميوه بس

همراه است.
ــالمتى: عناب Zizyphus درختچه يا  وب سايت رژيم س
ــت كه ميوه آن در پزشكى استفاده مى  درخت كوچكى اس

شود.
خواص ميوه عناب

مزاياى ميوه عناب به طور عمده توسط مواد مغذى موجود 
در آن ارائه شده است.

ــم و صفرا را كاهش  ــنگى را افزايش و بلغ 1- ميوه كال تش
مى دهد.

ــه عنوان داروى  ــت از آن ب 2- از آنجا كه ميوه لعاب دار اس
گياهى براى درمان گلو درد استفاده مى كند.

3- از آنجا كه اين ميوه سرشار از ويتامين  A، C و پتاسيم 
ــتم ايمنى بدن مى شود  است بنابراين سبب تقويت سيس
بنابر اين به پيشگيرى از سرماخوردگى شايع و سرفه كمك 

مى كند.
4- عناب به شكل گيرى و نگهدارى جريان خون، هورمون 
ــت، مو، آنزيم هاى بدن و  بدن، استخوان ها، عضالت، پوس

انتقال دهنده هاى عصبى كمك مى كند.
5- همچنين با 18 تا از 24 اسيد آمينه مهم همراه است اين 
به شكل گيرى بيش از 50،000 پروتئين در بدن كمك مى 

كند. و در واقع باعث بهبود روند زخم مى شود.
ــتم عصبى و به  ــكين دهنده بر روى سيس 6- عناب اثر تس

عنوان يك آرام بخش طبيعى عمل مى كند.
7- عناب استرس و اضطراب را تسكين مى دهد.

8- ميوه عناب به كاهش فشار خون كمك مى كند.
9- ميوه عناب سيستم ايمنى بدن شما افزايش مى دهد.

ــارى هاى كبدى كمك  10- عناب به درمان برخى از بيم
مى كند. 

عناب به علت خواص آنتى اكسيدان از كبد در برابر آسيب 
محافظت مى كند.

ــتفاده مى  ــراى درمان كم خونى و پورپورا اس 11- عناب ب
شود.

ــيدان است و در به تأخير  12- اين داراى خواص آنتى اكس
انداختن روند پيرى پوست كمك مى كند.

ــت كه  ــن مزاياى ميوه عناب اين اس 13- يكى از مهم تري
مانع از رشد و جنبش راديكال هاى آزاد مى شود ويتامين 

C يك آنتى اكسيدان خوب است و به كنترل رشد سلول هاى تومور سرطانى 
كمك مى كند.

14- تصفيه كننده خون است و به هضم غذا كمك مى كند.
15- ميوه رسيده شيرين، ترش است عطر، طعم آن براى هضم خوب نيست  

در دوزهاى زياد باعث اسهال مى شود.
16- هنگامى كه عصاره عناب با گياهان خاصى مانند زنجبيل، شيرين بيان و 

نعناع تركيب شود درد عضالت گلو را آرام مى كند.
17- عصاره عناب در كنترل ( تب ) در سرماخوردگى و آنفوالنزا مفيد است.

18- خواص ضد سرطان زايى دارد.

ــراى مهار تومور و  ــاره آب از ميوه عناب ب ــه به مطالعه اخير، عص 19- با توج
سلول هايى كه مى تواند به سرطان خون منجر شود موثر خواهد بود.

ــت براى كاهش  20- عصاره عناب نيز براى توليد محصوالت مراقبت از پوس
ــوختگى  ــورم و براى رهايى از آفتاب س ــكى، قرمزى، ت چين و چروك، خش

استفاده مى شود.
ساير كاربردهاى اين ميوه شامل:

21- ميوه رسيده خشك، ملين ماليم و بلعم آور است.
22- دانه ميوه قابض، نيروبخش قلب و مغز و به رفع تشنگى كمك مى كند.

23- دانه آن به هضم كمك مى كند.
ــه عناب مى تواند  ــيميايى موجود در دان 24- آلكالوئيدهاى و ديگر مواد ش

ــر اضطراب و به حفاظت آنتى  ــما در خالص شدن از ش به ش
اكسيدان از سلول كمك كند.

ــت كه دانه آن نيز اثر آرام بخش و به  ــده اس 25- گزارش ش
عنوان يك خواب آور توصيه مى شود.

26- پماد تهيه شده از دانه با برخى از روغن هاى شيرين كه 
به صورت محلى ساخته شده است به عنوان يك مرهم رقيق 

در روماتيسم استفاده مى شود.
27- خواص ضد سل نيز براى آن مطرح شده است.

ــتفراغ و  28- عناب همچنين براى جلوگيرى از تهوع و اس
براى تسكين درد شكم در دوران باردارى تجويز شده است.

ــموميت با تاج  ــر در مس ــن يك پادزه 29- عناب همچني
الملوك است و به عنوان ضماد براى زخم استفاده مى شود.

30- دانه آن نيز براى درمان اسهال استفاده مى شود.
ــيرين، مردم برگ عناب  31- به علت داشتن بوى تازه و ش
ــرات  و گل آن را در خانه هاى خود به منظور دور كردن حش

نگه مى دارند.
32- ميوه عناب نيز در درمان خارش كه توسط چند اختالل 

پوست، مانند هيسترى رخ مى دهدمفيد است.
ــده انرژى، از  ــتگى به عنوان تقويت كنن 33- در موارد خس

دست دادن انرژى و كاهش اشتها عمل مى كند.
ــرى را با رژيم غذايى خود تركيب  بنابراين، اين ميوه كم كال

كنيد.
هشدارهاى ويژه در استفاده از عناب:

هيچ عارضه جانبى شناخته شده از ميوه عناب وجود ندارد.
ــبب نفخ، انگل هاى روده اى، خلط بيش از  ــت س ممكن اس

حد شود.
باردارى و شيردهى : اطالعات قابل اعتمادى در مورد ايمنى 
مصرف عناب در باردارى و يا شيردهى به اندازه كافى وجود 

ندارد.
ــون را  ــت قند خ ــن اس ــى ممك ــاران ديابت ــاب در بيم عن
ــد مواظب  ــراد داراى ديابت باي ــن اف ــاورد بنابراي پايين بي
ــاد عناب  ــر زي ــرف مقادي ــود در مص ــون خ ــد خ افت قن

باشند.
حداقل دو هفته قبل از اعمال جراحى، خوردن عناب را قطع 
نماييد زيرا ممكن است قند خون را پايين بياورد همچنين 
ــتم عصبى مركزى را كم نمايد  ــرعت سيس ممكن است س
ــتفاده در حين عمل  ــورد اس ــى و ديگر داروهاى م بيهوش
ــزى تاثير مى گذارد  ــتم عصبى مرك جراحى نيز روى سيس

تركيب اين اثرات ممكن است مضر باشد.
دوز مناسب عناب

ــالمت و  ــن، س ــتگى به عوامل مختلفى از جمله س ــب عناب بس دوز مناس
ــرايط ديگر دارد. در اين زمان  اطالعات علمى به اندازه كافى براى تعيين  ش
ــيد  ــته باش ــب از zizyphus وجود ندارد. به خاطر داش محدوده دوز مناس
ــى تواند مهم  ــتند و دوز م ــه لزوما ايمن نيس كه محصوالت طبيعى هميش

باشد.
ــتفاده با داروساز يا پزشك  از برچسب محصوالت مطمئن شويد و قبل از اس
خود مشورت كنيد. با اين حال 10 گرم تا 30 گرم مقدار ايده آل عصاره ميوه 

عناب است كه بيمار مى تواند مصرف كند.

درد دندان يكى از مشكالت رايج است كه با رعايت ده 
ــاده مى توان از بروز اين درد پيشگيرى نمود. نكته س
ــالمى داشته  ــكان براى آنكه دندان هاى س دندانپزش
باشيم، يك سرى توصيه هايى به شرح زير را پيشنهاد 

مى نمايند:
 زياد آدامس نجويد

ــى كه امكان  ــى كنند، تا جاي ــكان توصيه م دندانپزش
ــون كه  ــادى نجويد، چ ــدت زي ــس را به م دارد آدام
ــدان ها  ــائيدگى دن ــس باعث س ــدن آدام ــاد جوي زي

مى شود.
 در نتيجه حتى االمكان سعى كنيد فقط براى تغيير بو 
و طعم دهان از آدامس در مدت زمان كوتاهى استفاده 

نماييد.
آب هاى حاوى فلورايد بنوشيد

ــتحكام بافت  ــى تواند با اس ــود در آب م فلورايد موج
ــود.  ــيدگى آنها ش ــع از تخريب و پوس ــا مان دندان ه
ــاى  ــود از آب ه ــى ش ــه م ــل توصي ــن دلي ــه همي ب
ــتفاده  ــتر اس ــتند، بيش ــرى كه حاوى فلورايد هس بط

نماييد. 
به همين منظور قبل از تهيه آب هاى بطرى، برچسب 

آن را براى وجود فلورايد بررسى نماييد.
از مصرف نوشـابه ها و نوشـيدنى هاى شـيرين 

پرهيز نماييد
از آنجايى كه اين نوشيدنى ها حاوى قند و گاز فسفات 
هستند، مصرف مداوم آنها مى تواند باعث تشكيل پالك 
ــود و همين امر در طول  ــوب) بر روى دندان ها ش (رس

زمان باعث افزايش پوسيدگى دندان ها مى شود.
هرگـز از دندان هـا به عنـوان يك ابـزار كمكى 

استفاده نكنيد
ــردن  ــدن و خردك ــا جوي ــدان ه ــى دن ــه اصل وظيف
ــز از آنها براى  ــن هرگ ــد. بنابراي ــواد غذايى مى باش م
بازكردن درب بطرى ها، بريدن نخ و يا جداكردن چسب 

نوارى استفاده نشود. 
چون كه اين اعمال باعث پريدگى و لق شدن دندان ها 

و آسيب به بافت لثه ها مى شود.
مصرف مواد غذايى شيرين و پرنشاسته محدود 

شود
ــه  ــرادى ك ــان داده اف ــكان نش ــاهدات دندانپزش مش
ــته اى و كربوهيدراتى  ــر پايه مواد نشاس رژيم غذايى ب
ــتر  ــيب ديده بيش ــيده و آس ــد، دندان هاى پوس دارن

دارند. 
ــتن  ــود كه براى داش ــه مى ش ــن دليل توصي به همي
ــعى نماييد از يك رژيم غذايى با  ــالم س دندان هاى س

ــته اى متعادل و مقادير كمى مواد شيرين  مواد نشاس
پيروى نماييد.

براى سـالمت دندان ها، مسـواك خود را بدون 
محافظ رها نكنيد

ــكالتى كه در دهان و دندان بروز مى كند،  يكى از مش
ورود ميكروب ها و باكترى ها به دهان و تجمع آنها در 

داخل دهان مى باشد. 
ــراى جلوگيرى از  ــود كه ب در اين مورد توصيه مى ش
ــواك را  ــواك، هرگز مس تجمع باكترى ها بر روى مس
بدون سرپوش در كنار ساير مسواك ها در دستشويى 
ــى كه حاوى  ــواك هاي ــت از مس قرار ندهيد. بهتر اس
سرپوش مى باشند استفاده نماييد و مسواك را در يك 
ــته و به دور از حضور باكترى ها در داخل  محل سربس

دستشويى قرار دهيد.
استفاده از دهان شويه ها

ــما  ــر ش ــه اگ ــد ك ــى كنن ــه م ــكان توصي دندانپزش
ــتفاده  ــرش مزه) زياد اس ــيدى (ت مواد قندى و يا اس
ــه در  ــاس داريد ك ــاى حس ــدان ه ــا دن ــى كنيد ي م
ــا از  ــوند، حتم ــار درد مى ش ــرك دچ ــك مح ــر ي اث
دهان شويه هاى مناسب بعد از مسواك زدن استفاده 

نماييد.
بهترين زمان مسواك كردن

ــوردن و قبل  ــد از غذاخ بع
ــواب مهم ترين  از خ

ــا  ــان ه زمـــ

ــد از غذا  ــند. چون كه بع ــواك زدن مى باش براى مس
ــود در دهان از  ــرى هاى موج و در هنگام خواب باكت
ــيدى توليد مى  ــده در دهان اس ــى باقيمان مواد غذاي
ــطح  ــد باعث تخريب س ــيد مى توان كنند كه اين اس
ــواك كردن و استفاده از  ــود؛ وليكن با مس دندان ها ش
ــيدگى مى توان از بروز اين  خميردندان هاى ضد پوس

اسيدها بر روى دندان ها جلوگيرى نمود.
زمان كافى براى مسواك زدن قرار دهيد

ــواك زدن از جمله  ــراى مس ــان كوتاه ب قرار دادن زم
ــيدگى  ــد باعث بروز پوس ــى توان ــت كه م عواملى اس
ــود كه  ــن دليل توصيه مى ش ــود. به همي دندان ها ش
ــا 10 دقيقه به  ــل 5 ت ــدان ها حداق ــالمت دن براى س
ــت بپردازيد و  ــواك زدن كامل دندان ها در هر نوب مس
سعى كنيد حركت هاى مسواك بر روى دندان ها كامل 
و محكم باشد تا رسوب موجود بر روى دندان ها به طور 

كامل برداشته شود.
معاينه دوره اى دندان ها را فراموش نكنيد

ــش ماه  ــد كه هر ش ــه مى كنن ــكان توصي دندانپزش
ــدان هاى خود به  ــراى معاينه دوره اى دن يكبار بايد ب
دندانپزشك مراجعه نماييد، تا اگر احيانا دچار مشكلى 
ــدن  ــود بوديد، قبل از وخيم ش در دندان هاى خ
وضعيت آن، تشخيص و درمان 

شوند.
بهترين زمان مسواك كردن

ــوردن و قبل  ــد از غذاخ بع
ــواب مهم ترين  از خ

ــا  ــان ه زمـــ

وضعيت آن، تشخيص و درمان 
شوند.

10توصيه براى جلوگيرى از درد دندان

خواص دارويى عناب
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دريچه

دريچه

ــوي (975-1187 م.) (344 ه.ق. - 583 ه.ق.) معروف  دولت غزن
ــي زبان  به دولت آل ناصر يا دولت آل ناصرالدين، يك دولت فارس

نظامي اسالمي بود. 
اين دولت خاستگاه نژادي و پايگاه ملي خاصى نداشت، اما در مدت 
ــط قرن پنجم هجري – غالبا  اعتالء – از اواسط قرن چهارم تا اواس

به عنوان مروج و ناشر اسالم  مورد توجه وتاييد خالفت بغداد بود. 
ــن قرابجكم، داماد و  ــبكتكين ب بنيانگذار اين دولت ناصر الدين س
ــاالر  بود كه خود او نيز  مملوك البتكين حاجب، معروف به سپهس
از غالمان ترك سابق سامانيان محسوب مي شد.  زبان رسمى اين 

حكومت فارسى بود. 
شهرت اين حكومت در جهان، بيشتر به خاطر فتوحاتى است كه در 
هندوستان انجام داده است. از آنجا كه غزنويان نخستين پايه هاى 

شهريارى را در شهر غزنين آغاز نمودند به غزنويان نامدار شدند. 
بنيانگذار اين دودمان كسى به نام سلطان محمود غزنوى بود. پدران 
او بردگان تركى بودند كه در زمان سامانيان خريدارى شده و براى 
اين دودمان ايرانى خدمت مى كردند. كم كم كار ايشان گرفت و به 

شهريارى هم رسيدند. 
نام آورترين شهرياران اين دودمان سلطان محمود و پسرش سلطان 

مسعود بودند. 
محمود غزنوى بارها به هند حمله كرد و به اسم گسترش اسالم هم 
ثروت هاى افسانه اى آن سرزمين را از آن خود كرد و هم سپاهيان 

را مشغول كرد. 
ــالف خود حمله به هند را در سرلوحه  مسعود غزنوى نيز مانند اس
كارهايش قرار دارد اما ديگر از آن ثروت هاى افسانه اى هند خبرى 
نبود و در نتيجه بار سنگين هزينه ها بر دوش مردمى نهاده شد كه 
مجبور بودند ماليات بپردازند و اين خود باعث نارضايتى مردم به ويژه 
مردم خراسان شد.و در نتيجه توجه بيش از اندازه مسعود به هند وى 
ــان غافل ماند.پس از مرگ مسعود  از تحركات سلجوقيان در خراس
فرمانروايى غزنويان به قسمتى از غرب هند به مركزيت الهور محدود 
ــان آخرين بقاياى  ــم هجرى غوري ــت.و در نهايت در قرن شش گش
غزنويان را نيز از بين بردند. حكومت غزنويان هند از نظر هنردوستى 

و توجه به شاعران فارسى سرا از اهميت بااليى برخوردار است.

ــداّهللا  ــى از ابوعب ــد: كتاب ــى گوي ــاوس م ــن ط ــيد اب ــوم س مرح
ــل ورق  ــه در حدود چه ــدم ك ــن عياش دي ــداّهللا ب محمد بن عب

داشت. 
ــده كه  ــى اهللا عليه و آله رواياتى ذكر ش ــاب از پيامبر صل در آن كت
ــده ــامى آنها تصريح ش ــه دوازده گانه و اس ــت ائم در آنها به امام

 است.
از جمله صدراالئمه اخطب خطباى خوارزم موفق به احمدمكى در 
ــول خدا روايت كرده كه  كتابش به سند خود از ابى سليمان از رس
گفت: از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: آن شبى كه مرا به معراج 
ــول به آن چه خدا بر او نازل  بردند خداوند جليل به من فرمود: رس

كرد ايمان آورد. 
گفتم: مؤمنين نيز ايمان آوردند. 

ــى را جاى  ــت گفتى؛ اى محمد! در ميان امت چه كس فرمود: راس
خود گذاشتى؟ 

عرض كردم: على بن ابى طالب را.
ــن و از ميان آنها  ــوى اهل زمي ــد! نظر كردم به س فرمود: اى محم
ــاى خودم جدا كردم  ــردم و از براى تو نامى از نام ه تو را انتخاب ك
ــن محمودم تو  ــوى م ــوم تو هم با من يادش ــا من ياد ش كه هركج

محمد.
ــالم را  ــان اهل زمين على عليه الس ــردم و از مي بعد بار دوم نظر ك
برگزيدم و براى او نيز نامى از نام هاى خودم مشتق كردم من اعلى 

هستم او على است.
ــين و امامان ديگر  ــن و حس ــى و فاطمه و حس ــد! تو و عل اى محم
ــردم و واليت  ــالم را از نور خودم خلق ك ــين عليه الس از ذّريه حس
ــمان ها و زمين عرضه نمودم هركس پذيرفت  ــما را بر اهل آس ش
ــرد از كافران ــكار ك ــس ان ــت و هرك ــان اس ــن از مؤمن ــش م پي

 مى باشد.
ــرا عبادت كند كه  ــده اى از بندگانم آن قدر م اى محمد! هرگاه بن
اعضايش از هم بُگَسلد يا اينكه مثل مشك كهنه گردد بعد به سوى 
من آيد در حالى كه منكر واليت شماست هرگز او را نمى آمرزم مگر 

اينكه به واليت شما اقرار كند.
اى محمد! آيا دوست دارى ايشان را ببينى؟

گفتم: بلى اى پروردگار!
فرمود: طرف راست عرش را نگاه كن. 

ــين،  ــن، حس ــدم على، فاطمه، حس ــان دي ــردم ناگه پس نظر ك
على بن الحسين، محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، 
ــن بن على و  ــى، محمد بن على، على بن محمد، حس على بن موس
ــد؛ مهدى در ميان آنها  مهدى در يك محل نورانى دور هم جمع ان

مانند كوكب و ستاره درخشانى بود.
ــاى مايند و اين [مهدى] خونخواه  فرمود: اى محمد! اينها حجت ه

عترت توست.
ــت الزم بر اولياى من و  ــت؛ [او] حج  اى محمد! عزت و جاللم اوس

انتقام گيرنده از دشمنان من است.

غـزنويان

حديث معراج

در چنين روزى

رحلت مرجع بزرگ و فقيه كبير 
«ميرزا حبيب اهللا رشتي»

(1273ش)

مهاجرت علماي تهران به ري معروف به 
«مهاجرت صغري» 

(1283ش)

تغيير متمم قانون اساسي و تفويض و انتقال 
مقام سلطنت ايران به «رضاخان سوادكوهي» 

(1304 ش)
مرجع عاليقدر تشيع، ميرزا حبيب اهللاَّ رشتي در سال 1198ش (1234ق) در املش 
گيالن به دنيا آمد. وي پس از يك درگيري كه با خان منطقه پيدا كرد، راهي قزوين 
ــاگردي نمود تا اين كه در 25 سالگي به اجتهاد  شد و نزد شيخ عبدالكريم ايرواني ش

دست يافت.
ــده و از محضر  ــتفاده از معارف ديني، راهي نجف اشرف ش ــپس براي اس  ايشان س
ــن نجفي، صاحب جواهر و شيخ مرتضي انصاري فيض  فقيه بزرگ، شيخ محمدحس
برد. ميرزا حبيب اهللا رشتي پس از ارتحال شيخ انصاري از جمله اركان مرجعيت بود 

ولي هيچ گاه خود را براي رياست حوزه معرفي نكرد و وجوه شرعي را قبول ننمود.
 در حلقه درس ميرزاي رشتي شاگردان فاضل بسياري شركت مي كردند كه حضرات 
ــين  ــا ضياءالدين عراقي، ميرزا حس ــيدمحمدكاظم يزدي، آق آيات عظام: عالمه س
ناييني، شيخ عبداهللا مازندراني، شيخ فضل اهللا نوري و سيدابوالحسن اصفهاني و... از 
آن جمله اند. همچنين آثار متعددي از اين فقيه وارسته و مرجع جليل بر جاي مانده 
است. سرانجام ميرزا حبيب اهللا رشتي در 22 آذر 1273ش برابر با 14 جمادي الثاني
ــيد و در يكي از  ــاب خاك كش ــرف رخ در نق ــالگي در نجف اش  1312 ق در 75 س

حجره هاي صحن مطهر علوي به خاك سپرده شد.

ــلطنت  ــي، در اواخر س ــر و قحط ــاد و فق ــدن ظلم و فس ــر فراگير ش در اث
ــدت رنج مي بردند،  ــاه قاجار، علما كه از وضع موجود به ش مظفرالدين ش
ــار به دولت، تصميم به مهاجرت از تهران به حرم  جهت اصالح اوضاع و فش
حضرت عبدالعظيم در شهر ري گرفتند. اين سفر كه در 22 آذر ماه 1284 
ش برابر با 16 شوال 1323 صورت گرفت به مهاجرت صغري شهرت يافت 
و در ابتدا شامل دو هزار نفر بود. پس از چند روز، به تعداد متحّصنين افزوده 
گشت و از ده هزار تن فراتر رفت. وعاظ و خطبا دائما بر منبر رفته و از استبداد 
حكومت عين الدوله، صدر اعظِم وقت، سخن مي گفتند و خواستار تشكيل 
ــاه با مشاهده وخامت اوضاع، درصدد  عدالت خانه مي شدند. مظفرالدين ش
ــته آنان كه تاسيس عدالتخانه در كليه  حل قضيه برآمد و سرانجام با خواس
شهرهاي ايران، اجراي قوانين اسالم در سراسر كشور، عزل موسيونوژ رييس 
ــران، موافقت  ــزل عالءالدوله حاكم ظالم ته ــرك ايران و نيز ع بلژيكي گم
ــرانجام در 22 دي 1284 ش به پايان رسيد و با ادامه  نمود. اين تحصن س
ــاه مجبور شد فرمان مشروطه را  مبارزه توسط علما و مردم، مظفرالدين ش

در چهاردهم مرداد ماه 1285 ش امضا كند.

ــرانجام  ــط رضاخان، س پس از مدت ها تالش براي قدرت طلبي و تغيير حكومت توس
ــلطنت از سلسله قاجار به  در نهم آبان 1304 ش مجلس مؤسسان كه براي انتقال س
خاندان پهلوي تشكيل شده بود، مأموريت خود را با تغيير اصولي از قانون اساسي انجام 
داد. 22 آذر 1304 مجلس موسسان با تغيير 4 اصل از متمم قانون اساسي، سلطنت 
ــاه و اعقاب وي تفويض كرد؛ تصميمي كه سرآغاز تغيير و تحوالت زيادي  را به رضاش
ــد. به اين ترتيب 153 سال  در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايراني ش
ــاهان قاجار بر ايران خاتمه يافت و حكومت 53 ساله رژيم پهلوي به طور  حاكميت ش
رسمي از اين روز آغاز شد. ويژگي هاي مشترك سالطين قاجار به ويژه در سال هاي آخر 
آن و نيز پهلوي، استبداد داخلي، بي كفايتي و فرمان برداري آنان از دولت هاي بيگانه 
بود. رضاخان ميرپنج كه يك درجه دار ارتش بوده و با توطئه و كمك انگليس، در سال 
1299 ش دست به كودتا زده بود، زمام امور را به دست گرفته و در اين روز، رسما شاه 
ــم تاج گذاري، تاسيس سلسله  ايران شد. او در 15 ارديبهشت سال بعد، پس از مراس
پهلوي را اعالم كرد. رژيم ديكتاتوري پهلوي نيز به دليل وابستگي به قدرت هاي بيگانه 
ــتم فراوان بر مردم ايران، در بهمن 1357 در پي پيروزي  ــتن ظلم و س و نيز روا داش

انقالب اسالمي، سرنگون گرديد.

ــاى اوليه جاده  ــمت ه ــاده خطيركوه – دوآب، قس از ج
ــمت چپ با عبور از پل  آسفالته و بقيه خاكى است. در س
ــم و صعب العبور  ــيمانى جديد االحداث را پر پيچ و خ س
روستاى كنگلو ( كنگله لى = زنبور ) منشعب مى شود كه 

طول آن 16 كيلومتر است. 
ــتا در ارتفاعى  در فاصله يك كيلومترى جنوب اين روس
ــتاد دكتر  پايين تر، قلعه كنگلو قرار دارد كه به تعبير اس
ــى ماند كه  ــوده اى م ــتوده به دو بازوى گش منوچهر س
واردين را به خود مى خواند.از ديد من چون عقابى است 
سرخ گون با بال هاى گسترده كه از آشيان خود محافظت 

مى كند. 
ــنگى تشكيل  نماى خارجى قلعه را يك باروى عظيم س
ــن آن، برج هاى  ــى و طرفي ــمت ميان مى دهد كه در قس
ــى اين قلعه  ــاى داخل ــت. فض ــده  اس ديده بانى تعبيه ش
با توجه به بقاياى آن، مدور و در دو طبقه ساخته شده  بود 
ــمت عمده آن از بين رفته و در حال ويرانى است.  كه قس
عمده مصالحى كه در ساختمان قلعه به كار رفته عبارتند 
ــنگ ريزه. با توجه به  ــه با مالت آهك و س از: سنگ الش
وضعيت معمارى و شناسايى سفال ها، مى شود احتمال 
ــانى يا اوايل عهد اسالمى،  دادكه اين قلعه در دوره ساس
ــانى بنا شده است .  به تقليد از شيوه معمارى دوره ساس
ــى و كاوش بيشتر  هرچند اثبات اين مطلب نيار به بررس

دارد. 
ــده  بود. اما  ــه احداث ش ــه طبق قلعه كنگلو زمانى در س

ــى از معمارى طبقه  با توجه به از بين رفتن بخش اعظم
سوم، كار كاوش در فضاهاى طبقه دوم به روش ارگانيك 

آغاز شد. 
ــط به شكل مستطيل  در اين طبقه سه فضا، يكى در وس

ــف  ــره در دو طرف آن كش ــكل نيم داي ــر به ش و دو ديگ
ــس مالت گچ  ــا روى كفى از جن ــد و حفارى آن ها ت ش
ــت،  ــده  اس ــه در نتيجه پر نمودن طبقه اول احداث ش ك
ــامل ديوارهاى  ــوف ش ادامه يافت. عناصر معمارى مكش

ــه و ورودى ها،  ــوس پنجره، طاقچ ــده، طاق و ق جدا كنن
ــه هاى عمق و  ــماره هاى لوكس و شناس با چسباندن ش
ــنامه هر  ــپس اطالعات و شناس ــازى و س اليه مستند س
ــت هاى فنى، مرقوم شده در  يك از عناصر پس از برداش
ــيايى با عالئم ميتراييسمى  ــانه هايى مانند اش كنگلو نش
ــان مى دهد اين مكان نيايشگاه مهر  ــده كه نش يافته  ش
ــدن چربى  ــت. بعضى نيز به علت يافته ش (ميترا) بوده اس
ــگاه آناهيتا ــن قلعه نيايش ــكان عقيده دارند اي در اين م
(الهه ى آب) بوده است. قلعه با مساحتى حدود 3000 متر

ــمالى –  ــى و منفرد به صورت ش بر فراز تپه اى مخروط
ــت .ارتفاع اين تپه در سمت شمال  ــده اس جنوبى بنا ش
نسبت به دامنه خود با شيب 40 درجه حدود 100 متر و از 
جنوب با شيب 90 درجه و گاهى با شيب منفى منتهى به 

دره اى مى شود كه عمق آن حدود 350 متر است. 
ــرافى كه بر كيلومتر ها  ــبب اش از ضلع جنوبى قلعه به س

چشم انداز خود دارد مى توان منطقه را كنترل كرد. 
ــهميرزاد سمنان دارد. از  اين دره راه صعب العبورى به ش
ــتراتژيك  اين رو مى توان پذيرفت كه قلعه از موقعيت اس
ــت. روبه روى همين ضلع،  ــى برخوردار بوده اس حساس
ــدود 1000  ــگاه باارتفاعى ح ــوه قدم ــوى دره ، ك آن س
ــواره اى طبيعى ،  ــورت دي ــه به ص ــته ك متر قد برافراش
ــت و حراست مى كند. دو سوى  منطقه را دربر گرفته اس
ــاى خود منتهى ــيب تند به دامنه ه ديگر قلعه هم با ش

مى شود.

ــارهاى قريش دسته دسته  ــلمانان در نتيجه آزار و فش مس
رهسپار مدينه شدند و رسول خدا به انتظار اذن پروردگارش 
در هجرت از مـكه و رفتن به مدينه باقى ماند مشركان مكه 
از پيشرفت و گسترش اسالم پيوسته در بيم و هراس بودند و 
شكست و زوال خود را نزديك و نزديك تر مى ديدند از اين 

رو در دارالندوه گرد آمده ، به فكر چاره افتادند.
ــالم بود، گفت: اى  ــخت ترين دشمنان اس ابوجهل كه از س
ــر از ما نبود و ما در  جماعت قريش احدى از عرب محترم ت
حرم امن الهى بوديم، عرب هر سال دو بار به مكه مسافرت 
مى كرد و كسى در ما طمع نداشت تا آن كه محمد در ميان 
ــبب صالح و امانتش امين نام نهاده  ما پيدا شد، ما او را بس

بوديم، ولى مدتى مى گذرد كه رسول خداست.
از اين رو خدايان ما را بد گفت، ما را سفيه و بى خرد ناميد، 
جوانان ما را فاسد كرد و جمع ما را به افتراق كشانيد .اجتماع 
گرد آمده پس از بررسى پيشنهادات مختلف بر آن شدند كه 
ــهور انتخاب  از هر تيره اى از تيره هاى قريش يك مرد مش
شود حتى يك نفر هم از بنى هاشم، و آن وقت همه يكباره به 
محمد حمله كرده به قتلش درآورند و خونبهاى او را سه برابر 
و حتى اگر ده برابر هم خواستند بپردازند. سرانجام پانزده نفر 
از جمله ابولهب عموى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
ــند. آنگاه از مجلس  را انتخاب كردند كه آن حضرت را بكش
مشورت پراكنده شده، قرار گذاشتند كه نقشه را شب هنگام 
اجرا كنند و كسى را از آن تصميم خبر ندهند. شب موعود، 
ابولهب گفت: شب مناسب نيست. منتظر بمانيم وقت صبح 
ــازيم، بنابراين در اطراف منزل آن  حمله كرده كارش را بس

حضرت به انتظار ايستادند.
ــروا ليثبتوك  ــه و «اذ يمكر بك الذين كف در اين هنگام آي
ــراهللا واهللا خير  ــوك و يمكرون و يمك ــوك او يخرج او يقتل
الماكرين»: « و ياد كن هنگامى را كه كافران درباره تو نيرنگ 
ــند يا بكشند يا (از مكه ) اخراج  مى كردند تا تو رابه بند كش
كنند و نيرنگ مى زدند، و خدا تدبير مى كرد و خدا بهترين 
ــوره انفال) و به اين ترتيب  ــت» (30 س تدبير كنندگان اس

خداوند رسولش را از تصميم و توطئه آنان آگاه ساخت .
ليله المبيت

ــلم مأمور به هجرت و  ــول خدا صلى اهللا عليه و آله و س رس
خروج از مكه شد و از على عليه السالم خواست كه در بستر 

او بخوابد تا فكر كنند، كه او در بستر است . 
ــالم با كمال اخالص قبول كرد و در بستر آن  على عليه الس
ــب پنج شنبه اول ماه  حضرت آرميد و نبى اكرم(ص) در ش
ربيع (سال 14 بعثت ) از مكه خارج شد. كفار فكر مى كردند 
ــول اهللا صلى اهللا عليه و آله در فراش خوابيده است،  كه رس
ــوره يس را تا فاغشيناهم فهم  ولى آن حضرت در حالى س
ــتى خاك بر آنها افكند و از ميان  اليبصرون مى خواند، مش

آنها گذشت و به هدايت جبرئيل به طرف كوه ثور رفت و در 
ــود برد و داخل غار ثور رفتند.  راه ابوبكر را ديد. او را نيز با خ
ــد، كفار به منزل حضرت حمله كرده  چون صبح روشن ش
ــترش پيش رفتند، على عليه السالم از بستر  و به طرف بس
ــتاد، و فرمود: چه شده چرا اينجا ريخته  بيرون جهيد و ايس
ايد؟ گفتند: عموزاده ات محمد كو؟ فرمود: مگر مرا نگهبان 
ــهر ما بيرون شو؛ او هم رفت  او كرده بوديد؟ آيا نگفتيد از ش
ديگر چه مى خواهيد؟ شروع كردند به زدن او؛ ولى ابولهب 
ــت او را زياد اذيت كنند. كفار به ابولهب گفتند: اين  نگذاش

كار حيله تو بود كه نگذاشتى شب كارمان را انجام دهيم .
غار ثور

ــو  ــته و به هر س ــمگين بيكار ننشس مهاجمان ناكام و خش
در جستجوى محمد درآمدند. در پاره  اى از روايات آمده كه 
ــرز» كه از قبيله  در ميان قريش مردى بود ملقب به  «ابو ك
ــناختن رد پاى افراد مهارتى بسزا داشت  خزاعه بود و در ش
از اين رو چند نفر به دنبال او رفته و از وى خواستند رد پاى 

محمد را بيابد. 
ــدا (ص) را از در خانه آن  ــول خ ــاى رس ابو كرز اثر قدم ه
ــان پيش رفتند تا  ــان داد و به دنبال آن همچن حضرت نش
ــود گفت: در  ــده ب جايى كه ابوبكر به آن حضرت ملحق ش
ــده! اينان به  ــرش نيز به او ملحق ش اينجا ابى قحافه يا پس
ــو  دنبال جاى پاها همچنان تا در غار پيش آمدند. از آن س
رسول خدا(ص) و ابوبكر در غار آرميده و از شكافى كه وارد 
ــتند و خداى تعالى  شده بودند بيابان و صحرا را مى نگريس
ــول خدا(ص) عنكبوتى را مامور  براى گم شدن رد پاى رس

كرده بود تا بر در غار تار بتند، و كبك هايى را فرستاد تا آنجا 
ــركين به در غار  تخم  بگذارند و به هر ترتيبى بود وقتى مش
ــيدند، ابو كرز نگاه كرد ديد رد پاها قطع شده از اين رو  رس
همان جا ايستاد و گفت: محمد و رفيقش از اينجا نگذشته و 
داخل اين غار هم نشده  اند زيرا اگر به درون آن رفته بودند 
اين تارها پاره مى شد و اين تخم كبك ها مى شكست، ديگر 
نمى دانم در اينجا يا به زمين فرو رفته  اند و يا به آسمان صعود 
كرده  اند! آن حضرت سه روز در غار ثور ماند و سپس از غار 
ــد كه ابن اريقط  ــردى از چوپانان قريش را دي بيرون آمد م
نام داشت. به او فرمود: آيا بر جانم، از تو ايمن باشم ؟ گفت: 
ــى را از وضع تو مطلع در آن صورت تو را حفظ كرده و كس
ــه اراده كجا را  ــه و آل ــى اهللا علي ــد صل ــم يا محم نمى كن

دارى؟ 
ــو را از  ــروم گفت: به خدا ت ــه يثرب ب ــود: مى خواهم ب فرم
ــرو به مكه و به ــچ كس نداند. فرمود: ب راهى مى برم كه هي
ــرا اجازت هجرت  ــارت ده كه خدا م ــالم بش  على عليه الس

فرموده است براى من آذوقه و مركبى آماده كند.
ابن اريقط به محضر على عليه السالم آمد و جريان را گفت: 
ــوراك راه و يك مركب  ــالم براى حضرت خ على عليه الس
ــب را آورد.  ــوراك و دو تا مرك ــره نيز خ ــتاد و ابن بهي فرس

آن گاه حضرت به طرف يثرب حركت فرمود.
ابن اريقط او را بر راه نخله از ميان كوه ها برد. پيوسته بيراهه 
ــدند و تا در نزد ام  مى رفتند، تا در قديد به راه اصلى وارد ش
ــازى از آن حضرت در  ــتراحت پرداختند و اعج معبد به اس
ــفند (ام معبد) ظاهر شد. سپس راه را به  رابطه با شير گوس

طرف يثرب ادامه دادند.
اهل مدينه از آمدن رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله وسلم مطلع 
بودند. چون روز مى شد مردان و زنان به استقبال آن حضرت 

مى رفتند و چون هواگرم مى شد برمى گشتند.
ــت در نزديكى مدينه كه فاصله اش تا  «قباء»نام مكانى اس
ــتر بوده و اكنون  ــهر مدينه حدود دو فرسخ يا كمى بيش ش
ــاس آن را رسول خدا(ص) نيز مسجد بسيار زيبايى كه اس
ــراف آن را  ــا وجود دارد و اط ــت در آنج پى ريزى كرده اس

باغ هايى سرسبز فرا گرفته.
 روزى كه حضرت رسول(ص)وارد«قباء»شد نزديكي هاى 
ظهر بود و مردم «قبا»كه مايوس شده بودند به خانه ها رفتند 
اما يكى از يهوديان كه هنوز در جاى بلندى نشسته و سمت 
مكه را مى نگريست ناگهان چشمش به چند نفر افتاد كه از 
راه رسيدند و در زير درختى آرميدند، حدس زد كه افراد تازه 
ــند از اين رو فرياد زد:  وارد پيغمبر اسالم و همراهان او باش
ــى كه روزها به انتظارش بوديد  اى فرزندان «قيله »آن كس

وارد شد! 
در اينكه پيامبر گرامى (ص) چند روز در قباء توقف كرده اند؛ 
اختالفى در روايات هست. بسيارى گفته  اند سه روز در قباء 
بود تا على(ع)وفواطم (فاطمه دختر رسول خدا(ص)و فاطمه 
بنت اسد مادر آن بزرگوار و فاطمه دختر زبير) كه همراهش 
بودند به آن حضرت ملحق شده و سپس به سوى شهر مدينه 
ــات دوازده روز و پانزده روز  حركت كرد و در پاره اى از رواي
ــلم است اين مطلب  ــته اند و آنچه از نظر مورخين مس نوش
ــتر به خاطر آمدن على(ع)  است كه توقف آن حضرت بيش

بود. 
ــد و وقت ظهر به قبيله  روز جمعه آن حضرت ازقبا خارج ش

بنى سالم رسيد و سپس به طرف مدينه به راه افتادند.
ــتقبال پر شور مردم  رسول گرامى اسالم (ص) در ميان اس
يثرب وارد اين شهر گرديد.ناقه حضرت در زمينى كه متعلق 
ــهل و سهيل بود  ــان س به دو فرزند يتيم «عمرو» كه نام ش
خوابيد وتبديل به مكانى گرديد كه امروزه زيارتگاه عاشقان 

آن حضرت مى باشد.
ــر  ــا پيامب ــه ب ــة در عقب ــاه ذوالحج ــرب در م ــردم يث م
ــد از آن، ــاه بع ــه م ــد، س ــت كردن ــالم بيع ــى اس گرام
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم در شب اول ربيع االول 
از مكه خارج و روز دوازدهم ربيع االول وارد مدينه شدند كه 

بعدها مبداء تاريخ هجرى قمرى گرديد. 
تاسيس تاريخ براي مسلمانان در زمان خالفت خليفه دوم 
ــال شانزدهم هجري  ــلمين و با مشورت علي (ع) در س مس
ــرت پيامبر و  ــدا تاريخ را هج ــت؛ كه مب صورت گرفته اس
ــالي كه هجرت روي داده بود  ــت آن را محرم، س ماه نخس

قرار دادند 

قلعـه كنگلـو

هجـرت پيـامبر(ص) از مكـه به مدينه
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خبر خبر 

مدیرعامل مخابرات اصفهان گفت: تعه��د مدیریت، مهم ترین پارامتر جهت 
پیاده سازی و اجرای مدل های تعالی و تضمینی برای اجرای آن در سازمان 

است.
به گزارش اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، تیم ارزیابی 
مخابرات استان بوشهر جهت بهینه کاوی و پیاده سازي اقدامات صورت گرفته 
در راس��تای مدل تعالی س��ازمانی از مخابرات اصفهان به عنوان یک شرکت 

پیشرو بازدید کرد.
حسین کشایی مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در جلسه ای در این 
خصوص اظهار داشت: بنچ مارکینگ فرآیندي مستمر و سیستماتیک، براي 
شناسایي نقاط قوت و بهبود، تحلیل و پیاده سازي بهترین اقداماتي است که 

موجب ارتقاي عملكرد سازمان ها مي شود.
وی افزود: بنچ مارکینگ به عنوان یكی از اصول پذیرفته ش��ده  رشد و تعالی 
سازمان مطرح است و انتخاب یک س��ازمان به عنوان الگو سعی و خطا را به 

حداقل می رساند.
کشایی تصریح کرد: مخابرات اصفهان از سال 78 مطالعات خود برای دریافت 
گواهینامه ISO  و همچنین پیاده سازی مدل تعالی سازمانی را شروع نموده 

و در حال حاضر نیز این مطالعات همچنان ادامه دارد.
وی هزینه پایداری م��دل های تعالی س��ازمانی را به ان��دازه تعهد مدیریت 
 دانست و افزود: تعهد مدیریت مهم ترین پارامتر جهت پیاده سازی و اجرای 

مدل های تعالی است.
مدیرعامل مخابرات اصفهان تأکید کرد: مدل تعالی س��ازمان در صورتی که 
خوب فهمیده، پیاده و بیان شود؛ نتایج سودمند و با ارزشی به دنبال خواهد 
 داشت. وی خاطر نش��ان کرد: حتی اگر ارزیابی هم وجود نداشته باشد، خود 
س��ازمان ها برای قرار گرفتن در مس��یر پیش��رفت و تعالی باید این مدل ها 
 را پیاده کنند. حس��ین کش��ایی به خرد نمودن استراتژی ش��رکت در همه  
حوزه ها وبخش های مختلف شرکت و تعریف استراتژی برای هر بخش اشاره 
نمود و افزود: سازمانی موفق خواهد بود که متناسب با نیاز مشتریان ساختار 
خود را تغییر دهد.گفتني اس��ت که بنچ مارکینگ را نمي توان به تنهایي به 
عنوان ابزاري براي ارتقاي عملكرد سازمان به کار برد بلكه این شیوه فقط یكي 
از ده ابزار TQM است. به طور کلي بنچ مارکینگ روشي منظم براي مطالعه و 
تحصیل، فرایندي براي خالقیت، روشي براي توسعه، فرصتي براي آموختن، 
ابزاري براي تعیین، تأسیس و به دست آوردن اس��تاندارد بهترین ها و بهبود 
مستمر فرایندهاست. سازمان ها به دلیل برآوردن نیازها و انتظارات مشتري، 
یافتن روش ها و اقدامات مورد نیاز براي دسترسي به اهداف سازمان، دستیابي 
به عملكرد بهتر، پیاده سازي بهترین اقدامات، ترویج تفكر خالق، سنجش رقبا 

و تسریع در بهبود فرآیندها به بنچ مارکینگ رو مي آورند.
تیم ارزیابی مخابرات بوشهر نیز به خاطر نیاز مدیریت به تغییرات، نیاز سازمان 
به شناخت فرایندهای جدید و عملیاتی نمودن آن برای تأمین نیاز مشتري 
و بازار و ارتق��اي عملكرد خود، مخابرات اصفهان را ب��ه عنوان بنچ مارکینگ 

خود انتخاب نمودند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینكه دنیا به آخرت متصل است 
گفت: برای زندگی در آخرت باید وسایل مخصوص زندگی در آخرت که همان 

رشد فكری و معنوی در این دنیاست فراهم شود.
آیت اله سید یوس��ف طباطبایی نژاد در دیدار فرمانده ارش��د نظامی آجا در 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جمعی از کارکنان دوره های 
عالی و مقدماتی توپخانه ارتش اصفهان، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: 
خداوند می فرماید هر نفس��ی باید توجه داشته باش��د برای فردای خود چه 
چیزی می فرستد، امروِز همه ما دنیا اس��ت و فردای ما آخرت است که باید 

برای آن تدارک ببینیم.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: تدارک برای آخرت این است 
که ما لیاقتی پیدا کنیم که از نعمت های آخرت بتوانیم استفاده کنیم، این به 

معنای دعا کردن برای نعمات اخروی نیست بلكه رشد فكری ما است.
وی با بیان اینكه دنیا به آخرت متصل است افزود: همان گونه که در رحم مادر 
باید وسایل زندگی انسان در دنیا که همان اعضاء و جوارح است کامل شود، 
الزم است برای زندگی در آخرت نیز وسایل مخصوص زندگی در آخرت که 

همان رشد فكری و معنوی است در این دنیا فراهم شود.
وی تصریح کرد: اگر این رشد فراهم نشود حتی در صورت حضور در بهشت هم 
ما از نعماتی محروم خواهیم ماند، به عنوان مثال اگر در دنیا یک طفل را به باغ و 
به بهترین مناظر ببرید این طفل هیچ درکی از منظره نخواهد داشت چون که 

رشد الزم را نكرده است که منظره و زیبایی های آن را درک کند.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در این دنیا باید درک پیدا کرد تا به رشد 
رسید و در آخرت و در بهشت از این درک استفاده کرد  که با شناخت توحید، 
عالم وجود و فلسفه خلقت می توانیم به درک برسیم و در آخرت از این ادراک 
بهره ببریم. نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان، حس��ینی شدن را راهی 
برای ادراک و بهشتی شدن دانست و با بیان اینكه امام حسین )ع( بر قله ای 
قرار گرفته اس��ت که ما را دعوت به آن کرده اظهار کرد: لبیک به دعوت امام 
حسین)ع( و طی کردن این مسیر کار سختی است، باید برای باال رفتن از این 
قله همت داشته باشیم، و با هوای نفس و پیروی از شیطان در میان راه نمانیم 

و دچار لغزش نشویم چراکه گناه از بین برنده خوبی ها است.
وی پل صراط را مسیر بسیار سختی عنوان کرد که همه باید از آن عبور کنند 
و با بیان اینكه بعضی به سرعت از آن رد خواهند شد و برخی به سرعت از آن 
سقوط می کنند افزود: این ها مثالی است برای درک و فهم ما، صراط در همین 
دنیا اس��ت و از اعمال این دنیا می توان فهمید سرنوشت اشخاص در آخرت 
چگونه خواهد بود. آیت اله طباطبایی نژاد با بی��ان این که امتحان های الهی 
بسیار سخت و بزرگ است، تصریح کرد: خداوند در قرآن می فرماید »کسانی 
که خدا را فراموش کردند خداوند کاری می کند که خودشان را یادشان برود، 
کسی که گم شده باشد و خدا را گم کند دچار زیان بسیار بزرگی شده است.«

امام جمعه اصفهان با اشاره به این که نتیجه فراموش کردن خدا فراموش کردن 
خودمان است ابراز کرد: کسی که مشغول جسمش باشد حقیقت خودش و 
خداوند را فراموش خواهد کرد و برای جسمی زحمت خواهد کشید که اصاًل 
ربطی به خودش ندارد، در حقیقت جسم یک مرکبی است که ما بر آن سوار 
هس��تیم، برخی تنها به فكر این مرکب هس��تند و به خود و خدای خود فكر 

نمی کنند.

حسین کشایی: 

هزینه پایداری مدل های تعالی 
سازمانی به اندازه تعهد مدیریت است

امام جمعه اصفهان:

الزمه بهره  بردن از زندگی آخرت 
رشد فکری و معنوی در این دنیاست

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

شهردار اصفهان تأکید کرد: برای مدیریت ش��هری در حوزه پژوهش خستگی هیچ 
معنی ندارد تا کالن شهر اصفهان به جایگاه واقعی خود بر مبنای دانایی و دانش برسد.

مهدی جمالی نژاد در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان 
گفت: یكی از شاخص هایی که نشان دهنده شهرهای پیشرفته است دانایی و دانش 

می باشد.
 وی با بیان این ک��ه برای تولید دانش نی��از به پژوهش داریم اف��زود: در یازدهمین 
نمایش��گاه پژوهش و فناوری استان ش��اهد تولید دانش بومی از سوی پژوهشگران 
اصفهان بودیم که در حوزه های مختلف دستاوردهای خوبی ارائه کرده  بودند و با به 
کارگیری این دانش می توان طرح ها و پروژه های بزرگی در شهر اصفهان به خصوص 

در حوزه مدیریت شهری آغاز کنیم.

ش��هردار اصفهان با بیان این که چشم انداز شهر اصفهان ش��هری متكی بر دانایی و 
توانایی نخبگان، فرهیختگان و شهروندان  خود اس��ت اذعان داشت:چند صد سال 
 قبل مدیران و مسووالن ش��هر اصفهان براس��اس دانایی و دانش این شهر را توسعه 
داده اند که می توان به دوره صفویه و ش��یخ بهایی به عن��وان دورانی که طرح های 
خالقانه و نوآورانه اجرا ش��د اش��اره نمود به طوری که بعد از س��الیان زیاد هنوز در 

سفرنامه های متعدد شاهد تعریف و تمجید از شهر اصفهان هستیم.
وی بیان کرد: در شهرهای دانش محور، دانش آفرینی و سرمایه گذاری در استخراج، 
انتشار و ارائه دانش جدید برای تولید محصوالت و خدمات دارای ارزش افزوده، هم 
از سوی بخش خصوصی و هم از سوی بخش عمومی پشتیبانی می شود و در نهایت 

ثروت در  شهر تولید می شود.
شهردار اصفهان ادامه داد: الزم اس��ت اصفهان با همیاری و همراهی پژوهشگران و 

نخبگان به جایگاه اصلی خود دست یابد.
وی با تاکید بر این که شهرداری در حوزه پژوهش خستگی ناپذیر است، تصریج کرد: 
فعالیت های علمی هزینه ها را به طور چشمگیری کاهش می دهد در نتیجه درآمد 

حاصل می شود.
جمالی نژاد ادامه داد:درصورتی که تحقیقات درست و صحیح  در طرح های شهری 

انجام شود و به نوعی پژوهش عالمانه صورت گیرد هزینه های شهری کم می شود.
وی اضافه کرد: الزم است کالن ش��هرها در حوزه پژوهش با قدرت و قوت ورود پیدا 

کنند تا شاهد کاهش صرفه جویی در هزینه های شهری باشیم.
شهردار اصفهان ابراز امیدواری کرد: با فعال شدن مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان پژوهش و دانش مداری در رأس برنامه های شهرداری قرار گرفته و با 
توجه به این که شورای شهر با شهرداری همگام و همگرا است در حوزه اجرا بتوانیم 

شاهد خالقیت  و نوآوری باشیم.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان اصفهان، مهندس حمیدرضا 
عراقی  در جمع مدیران ش��رکت گاز اس��تان اصفهان،  با اش��اره به اینكه  
جمهوری اسالمی ایران براساس مذاکرات انجام شده تا سه سال آینده پنج 
پروژه ال ان جی را راه اندازی خواهد کرد و سهم خود را در تجارت جهانی 
گاز افزای��ش می دهد، اف��زود: در حال حاضر صادرات گاز به کش��ورهای 
ترکیه، ارمنستان و آذربایجان در جریان است و صادرات گاز به عراق نیز در 

آینده نزدیک آغاز می شود. 
 وی با اش��اره به موقعیت اس��تراتژیک ایران در منطقه و در جهان گفت: 
ایران با دارا بودن مزیت هایی چون کوتاه ترین مس��یر به بازارهای گازی، 
بزرگ ترین ظرفیت تولید گاز در جهان، دارنده زیرساخت های بزرگ برای 
صادرات گاز به نقاط مختلف، نیاز به حداقل سرمایه گذاری و داشتن امكان 

صادرات، می تواند به راحتی روابط بین الملل خود را افزایش دهد.
 مهندس عراقی صادرا ت گاز  به عراق را یک پروژه مهم و استراتژیک عنوان 
کرد و گفت:  طی این قرارداد ، برای نخس��تین بار در کشور، سرمایه گذار  
مبلغ 2/280میلیارد دالر س��رمایه گذاری می کند  و  پس از  آن از محل 
درآمد فروش گاز، س��ود خود را دریافت می کند و این یک فرصت خیلی 

خوب برای کشور است.
وی با اش��اره به اینكه  منبع درآمد ش��رکت ملی گاز ای��ران از فروش گاز 
طبیعی حاصل می شود گفت:  این شرکت ساالنه 13 هزار میلیارد از محل 
فروش گاز طبیعی کس��ب می کند که  از این میزان 9هزار میلیارد تومان 
صرف  تأمین یارانه مردم  می شود  و آنچه  باقی می ماند  باید صرف خدمات 
گازرسانی شود  اما با توجه به هزینه های گازرسانی در سراسر کشور این 

مبلغ بسیار ناچیز است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به اینكه کشور ایران با داشتن 34 

تریلیون مترمكعب ذخایر گازی دارای بزرگ ترین ذخایر هیدروکربنی در 
جهان است، افزود: ایران در سال 2014 با تولید 173 میلیارد متر مكعب 
گاز طبیعی رتبه چهارم را در تولید گاز و با مصرف 173 میلیارد متر مكعب 

گاز رتبه چهارم را از لحاظ میزان مصرف در جهان دارد.
 مهندس عراقی با اش��اره به وج��ود 10 مجتمع پاالیش گاز در کش��ور با 
ظرفیت تولید س��االنه 260 میلیارد متر مكعب، گف��ت: بیش از 10 خط 
سراسری وظیفه انتقال گاز در کشور را برعهده دارند و طول خطوط انتقال 

گاز کشور هم اکنون به بیش از 36 هزار کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین در خصوص طرح جامع شرکت 
ملی گاز  بیان داش��ت:  این طرح  دارای 300 ماژول است که پیاده سازی 
آن بسیار مهم و دس��تاوردهای خوبی در پی خواهد داشت، با  اجرای این 
طرح  ظرف شش س��ال آینده  تحول عظیمی در  ش��رکت ملی گاز ایران  

ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه ش��رکت ملی گاز ایران سال گذش��ته، بارها از طرف 
رییس جمهور مورد تقدی��ر قرار گرفت  و 220 نامه تش��كر از  نمایندگان 
مجلس دریافت کرد گفت: شرکت ملی گاز ایران، یک شرکت موفق است 
که خوشبختانه از انسجام و مدیریت خوب، سرمایه انسانی متعهد، حساب 

و کتاب شفاف و اعتبار باالیی نزد مردم برخوردارمی باشد.
 در ادامه، معاون وزیر نفت توس��عه را مشتمل بر  دو بخش سخت افزاری و 
نرم افزاری  برشمرد  و افزود: بخش نخست شامل  عمران و آبادی  فیزیكی 

شهر ها و روستاها است  و اما دلیل بر توسعه یافتگی نیست.
 وی تصریح کرد: توسعه باید در افكار و ذهنیت افراد ایجاد شود و در صورتی 
که  اذهان افراد یک جامعه توسعه یافته شد آن جامعه خود به خود به سمت 

تعالی و پیشرفت حرکت می کند. 

حمید رضا عراقی اظهار داش��ت: مدیران یک مجموعه  نقش محوری در 
تعالی افراد آن مجموعه خواهند داشت و در صورتی که مدیر؛ مربی، الگو 
و مشوق خوبی برای زیرمجموعه خود باشد می تواند یک فضای متعالی را 

بسازد و به توسعه یافتگی برسد.
 وی با تأکید ب��ر اینكه مدیران  باید کارمندان را برحس��ب شایس��تگی و 
تخصص خود به کار گیرند و س��لیقه ای عمل نكنند گفت: س��ازمانی که 
کارمندان آن به مدیر اعتماد داشته باشند، به محل کار و حرفه خود افتخار 
 کنند و در کنار یكدیگر احس��اس ل��ذت کنند قطعاً ب��ه موفقیت خواهند 

رسید.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران، بزرگ ترین سرمایه شرکت ها را وجود 
منابع انسانی شایس��ته و متخصص آن دانس��ت و گفت: به منظور توسعه 
سازمان، امور منابع انسانی بایستی کارکنان را به سمت کمال و توانمندی 

سوق دهد.
مهندس عراق��ی، برنامه ریزی، آم��وزش، ایجاد انگیزه، ارائ��ه خدمات به 
کارکنان، ایجاد شادی و نشاط در کارکنان را از مهم ترین وظایف مدیریت 
توسعه منابع انسانی برشمرد و افزود: با توجه به اینكه شرکت ملی گاز ایران 
به عنوان یک شرکت موفق در عرصه ملی و بین المللی فعالیت می نماید 
و به برندی بسیار معتبر تبدیل ش��ده است؛ بنابراین بایستی کارکنان این 
شرکت نیز با توانمندس��ازی خود و دیگران در راستای اهداف توسعه گام 

بردارند.
 وی با اش��اره به اهمیت و نقش مؤثر ش��رکت ملی گاز ایران در توس��عه 
کش��ورتأکید نمود: در این راس��تا ایجاد نظم و انضباط، س��رویس دهی و 
خدمات رسانی مناس��ب، اصالح فرآیندها، تكریم ارباب رجوع و تالش در 

جهت توانمندسازی کارکنان از مهم ترین اولویت های این شرکت است.

تکمیل عملیات ساماندهی 
خیابان عاشق اصفهانی 

آغاز طرح ملي واکسیناسیون نیوکاسل 
در اصفهان

شهرهای پایدار، پشتوانه پژوهشی 
قوی دارند

پیکر ۳ شهید مدافع حرم در اصفهان 
تشییع شد

مدیرمنطقه 14ش��هرداری اصفهان گفت: عملیات س��اماندهی خیابان عاشق 
اصفهانی 40 درصد پیشرفت داشته و تا بهمن ماه سال جاری تكمیل می شود .

حس��ین کارگر اظهار کرد: عملیات س��اماندهی خیابان عاشق اصفهانی شرقی 
حدفاصل میدان جوان تا بزرگراه شهید اردستانی به طول 400 متر و خط بدنه 

36 متر در دست اجراست.
وی هزینه اجرایی این پروژه را پنج میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ساماندهی 
خیابان عاشق اصفهانی شرقی تا پایان بهمن ماه تكمیل و در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.
مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان به توسعه فضاهای ورزشی و فرهنگی اشاره و 
اضافه کرد: به منظور ایجاد پویایی و نشاط در محالت، ایجاد زمین های ورزشی 
در این منطقه در دستور کار است به طوری که در سال جاری ایستگاه ورزشی 

روباز در محله دارک ایجاد شده است.
کارگر در خصوص توسعه فضاهای سبز در این منطقه اظهار کرد: به منظور ارتقاء 
کیفیت زندگی در محالت، به تازگی دو پارک در محله سلمان و مغنیه احداث و 

در اختیار شهروندان این محدوده قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین فضای سبز خیابان زینبیه شمالی به وسعت 18 هزار متر 

به همراه زمین ورزشی به بهره برداری رسیده است.

نخستین بار در کشور طرح ملی واکسیناسیون نیوکاسل مقاوم به حرارت در طیور 
بومی به روش آشامیدنی در استان اصفهان آغاز شد.

رییس اداره طیور و آبزیان اداره کل دامپزش��كی اس��تان اصفهان گفت: 20 تیم 
 س��ه نفره به مدت یک ماه طرح مب��ارزه با بیماری نیوکاس��ل را در روس��تاهای 
شهرستان های اردستان، برخوار، نایین، نطنز، دهاقان، شهرضا، فالورجان، مبارکه، 
سمیرم، شاهین شهر و میمه، خمینی شهر، کاشان، آران و بیدگل و اصفهان اجرا 
می کنند.غالمرضا توکلی، نیوکاسل را بیماری ویروسی به شدت واگیردار دانست 
و افزود: این بیماری از ابتدای سال تاکنون باعث مرگ حدود 700 هزار قطعه مرغ 
شده است. وی با اشاره به اینكه این بیماری بیش از صد میلیارد ریال خسارت به 
مرغداری ها وارد کرده است گفت: طیور بومی یكی از مخازن نگهداری و حفظ این 
ویروس است . توکلی کنترل بیماری در طیور بومی و صنعتی، پیشگیری از انتقال 
بیماری، جلوگیری از تلفات ناش��ی از این بیماری و کاهش ضررهای اقتصادی به 
مرغداران را مهم ترین اهداف این طرح برشمرد. وی ترشحات چشم و بینی، عالیم 
تنفسی، بی اشتهایی و ژولیدگی بال ها را از عالیم این بیماری بیان کرد و گفت: این 
بیماری از راه هوا ، وسایل نقلیه ، پرندگان مهاجر و تردد افراد به ماکیان منتقل شده 
است. این واکسن به صورت منجمد و قرص است که هر عدد آن با حل شدن در ده 

لیتر آب مورد استفاده 500 قطعه مرغ قرار می گیرد.
اس��تان اصفهان با بیش از دو هزار مرغداری صنعتی دومی��ن تولید کننده مرغ 

کشور است.

دبیر هفته پژوهش و فناوری اس��تان اصفهان عنوان کرد: ش��هر پایدار 
دارای پشتوانه پژوهشی قوی اس��ت چرا که پیشرفت و توسعه از مسیر 

تحقیق می گذرد.
 بیژن اس��ماعیلی گفت: پژوهش به این معناس��ت که ب��ه یک موضوع،

 آن طور که دیگران ندیده اند و به زاویه دید نقادانه توجه کنیم به عبارتی 
دیگر به بایدها و نبایدها پرداخته می شود.

وی تأکید کرد: باید ب��ا نگاه خردمندان��ه به  نقاط ضعفم��ان در حوزه 
پژوهش، آن ها را به توانمندی تبدیل کنیم.

دبیر هفته پژوهش و فناوری اس��تان اصفهان با تأکید بر این شهرداری 
دارای حوزه عملیاتی اس��ت که باید براس��اس واقعیت ها و یافته های 
علمی حرکت کن��د تصریح کرد: برگزاری نمایش��گاه ه��ای پژوهش و 
 فناوری مفه��وم حیاتی برای ح��وزه مدیریت ش��هری دارد و کارگاهی 

است.
 وی با ابراز خرسندی از حاکم بودن دیدگاه ش��هرخالق و هوشمند در 
مدیریت فعلی شهرداری اصفهان اذعان داشت: ش��هری پایدار و سالم 
خواهد بود که عقبه پژوهشی قوی داشته باشد، در غیر این صورت شهر 

دکوری بیش نخواهد بود.

 مراسم تش��ییع پیكر پاک سه ش��هید مدافع حرم، همزمان با شهادت 
امام رضا )ع( در استان اصفهان برگزار شد.

مرتض��ی زارع، س��جاد م��رادی و س��ید یحی��ی برات��ی در دف��اع 
 از ح��رم حض��رت زین��ب )س( در کش��ور س��وریه ب��ه ش��هادت 

رسیدند.
ش��هید مرتضی زارع از اسالم آباد برخوار، شهید س��ید یحیی براتی از 
شهر درچه و شهید س��جاد مرادی از اصفهان در دفاع از حرم حضرت 

زینب)س( به فیض شهادت نائل آمدند.
مراسم تشییع پیكر این سه شهید مدافع حرم از میدان فیض اصفهان 

به سمت گلستان شهدا برگزار شد. 
پیكر شهید سجاد مرادی در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده 
 شد و پیكر ش��هید مرتضی زارع برای خاکس��پاری به خورزوق منتقل 

شد.
همچنین پیكر ش��هید یحیی براتی نیز از گلستان شهدای اصفهان به 
درچه منتقل شد و در گلزار ش��هدای احمدآباد تشییع و در این گلزار 

به خاک سپرده شد.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

ایران ظرف سه سال آینده سهم 
خود را در تجارت جهانی گاز 

افزایش می دهد

شهردار اصفهان:

مدیریت شهری در حوزه پژوهش خستگی ناپذیر است

 رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشكی استان اصفهان گفت: 
اصفهان در سطح کشور باالترین و نخستین مقام صادرات پودر گوشت را دارد.

منصور کیمیایی اظهار داشت: پودر گوش��ت یكی از محصوالت جانبی فرآوری 
شده از ضایعات کشتارگاه ها و شرکت های بسته بندی گوشت دام و طیور است که 
در سال های گذشته کشتارگاه ها و شرکت ها برای دفع این ضایعات با مشكالت 

مختلفی درگیر بودند.
وی بیان داش��ت: پس از توس��عه و رونق کارخانجات تبدیل ضایعات در سطح 
اس��تان اصفهان و با افزایش نظارت و برنامه ریزی هایی که ای��ن اداره کل برای 
نظارت بهداش��تی بر این ش��رکت ها به انجام رس��اند، باعث ش��د ک��ه کیفیت 
 محصوالت کارخانجات به حدی افزایش پیدا کرده که به استانداردهای صادرات 

برسد.
کیمیایی بیان کرد: در هش��ت ماهه امس��ال بیش از دو هزار تن پودر گوشت از 
استان اصفهان به کشورهای ترکیه و ارمنستان صادر شد که البته عمده صادرات 
این محصول به کش��ور ترکیه بوده و صادرات این محصول برای کشور ارزآوری 

بیش از نیم میلیون دالر داشته است.
وی اف��زود: اداره کل دامپزش��كی اس��تان اصفه��ان در راس��تای توس��عه 
و تس��هیل ص��ادرات غی��ر نفت��ی ب��ه عن��وان ش��اهرگ اقتص��اد مقاومتی، 
آمادگ��ی دارد ت��ا ب��ا مش��اوره های الزم باعث افزای��ش کیفی��ت محصوالت 
صادراتی ش��ود تا ص��ادارت این محص��والت به ش��كل پایدار ادام��ه پیدا کند 
 و صادرکنن��دگان بتوانن��د ب��ه بازاره��ای جدی��د صادرات��ی نی��ز دس��ت 

یابند.
کیمیایی اظهار داشت: با توجه به اینكه پودر گوشت جزو محصوالت جانبی تحت 
نظارت دامپزشكی اس��ت، برای صادارت این محصوالت نیاز به تأیید بهداشتی 
)Certificate( الزم از طرف این اداره کل اس��ت، بنابراین آزمایشگاه مرکزی 
اداره کل دامپزش��كی اس��تان اصفهان آزمایش��ات الزم درخصوص نمونه های 
تولیدات این کارخانجات را انج��ام داده و بعد از تأیید جواب این آزمایش��ات و 
 مطابقت با استانداردهای مربوطه نسبت به صدور تأییدیه های بهداشتی اقدام 

می کند.

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان اصفهان:

حجم صادرات پودر گوشت در کشور به اصفهان اختصاص دارد
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سیری در دنیای ورزش 

ترام��ادول روان گردان نیس��ت بلکه یک مس��کن بس��یار قوی اس��ت که باعث 
 می ش��ود مقاومت بدن باال ب��رود و مس��کن های ضعیف تر در ب��دن بازیکن اثر

نکند.
استفاده ترامادول در بین بازیکنان و به خصوص در فوتبال ایران به یک موضوع 
اپیدمی تبدیل شده است، موضوعی که حتی عده ای از بازیکنان هم آن را تایید 

کرده اند. 
آبانگاه عضو مستعفی کمیته اخالق که به مصاحبه های جنجالی علیه کارلوس 
کی روش در فوتبال ایران معروف شده است، چند هفته پیش، پرده از رازی بزرگ 
برداش��ت و اعالم کرد که 80 درصد بازیکنان ایرانی از قرص ترامادول اس��تفاده 
می کنند، مسکنی قوی که خاصیت ش��ادی آوری دارد و البته مصرف مداوم آن 
باعث اعتیاد می ش��ود. هرچند در صحت صحبت های آبانگاه تردید جدی وجود 
دارد اما در این که درصدی از بازیکنان ایرانی از ترامادول استفاده می کنند شکی 

وجود ندارد.
اس��تفاده از ترام��ادول در این روزه��ا حرف و حدیث ه��ای زی��ادی را به وجود 
آورده اس��ت و گفته می ش��ود حتی نهادهای باالت��ر از فوتبال ه��م قصد دارند 
به این بحث مه��م ورود کنن��د. در فوتبالی که حاش��یه ها به مراتب بیش��تر از 
متن آن اس��ت اگر مش��خص ش��ود تع��داد زی��ادی از بازیکنان لی��گ برتری 
 معتاد به ترامادول هس��تند می تواند فوتبال ایران را با مش��کل ج��دی رو به رو 

کند.
ترامادول مخدر است؟

بعد از انتشار خبر استفاده بازیکنان لیگ برتری از ترامادول اصلی ترین سووالی 
که به وجود می آید این اس��ت که آیا این دارو جزو مواد مخدر محسوب می شود 
یا نه. مصرف این دارو باعث ش��ادی آوری غیرعادی در اف��رادی که آن را مصرف 

می کنند می شود. 
 با ای��ن ح��ال زه��ره هراتی��ان مس��وول کمیت��ه پزش��کی س��ازمان لیگ در 
این باره می گوید: متاس��فانه در ایران ترامادول را با متادون اش��تباه می گیرند. 
ترامادول روان گردان نیس��ت بلکه یک مس��کن بس��یار قوی اس��ت. ترامادول 
 از خان��واده اس��تامینوفن و بروف��ن اس��ت ام��ا خیل��ی قوی ت��ر از آنه��ا عمل 

می کند.
او در پاسخ به این س��ووال که آیا مصرف ترامادول ممنوع اس��ت یا نه هم گفت: 
مصرف ترام��ادول ممنوع نیس��ت بلک��ه بازیکن��ان می توانند ب��ا تجویز دکتر 
از آن اس��تفاده کنند. فق��ط در قوانین پزش��کی فیفا آمده ک��ه مصرف چنین 
داروهای��ی باید کنترل ش��ده باش��د. در واق��ع باید آم��ار دقیقی در م��ورد این 
 که چه می��زان از این دارو اس��تفاده می ش��ود در اختیار فدراس��یون پزش��کی

 قرار بگیرد.
چند درصد از بازیکنان لیگ برتری ترامادولی هستند؟

با صحبت هایی که آبانگاه مطرح کرد باید دید آیا واقعا 80 درصد بازیکنان لیگ 
برتری این دارو را مصرف می کنند یا نه. این موضوعی است که هنوز کسی جواب 

دقیق برای آن ندارد.
هراتیان در این باره هم می گوید: واقعیت این اس��ت که ما آم��ار دقیقی از تعداد 
بازیکنانی که در لیگ برتر از داروی ترامادول استفاده می کنند نداریم یا حداقل من 
از آن خبر ندارم. به هرحال چنین آماری را به این راحتی نمی توان به دست آورد.

او در پاسخ به این سووال که آیا اس��تفاده بازیکنان از ترامادول قطعی است یا نه 
هم گفت: به طور قطع این دارو در بین بازیکنان رایج است اما همانطور که گفتم 

درصدی مشخص نیست چراکه ما هنوز اقدامی در این باره نکرده ایم.
مصرف ترامادول با تجویز پزشک است؟

با توجه به این که ترامادول از خانواده مس��کن ها اس��ت، این س��ووال به وجود 
می آید که آیا بازیکن��ان لیگ برتری با تجویز پزش��ک تیم ای��ن دارو را مصرف 
می کنند ی��ا نه. ب��ه هرحال ب��ا توجه ب��ه مصدومیت های ش��دیدی ک��ه برای 
 بازیکنان پیش می آید ممکن اس��ت استفاده از این مس��کن چندان هم عجیب 

نباشد.
 با این وج��ود هراتیان این موضوع را رد می کند: خیلی بعید اس��ت پزش��کی که

7 سال درس خوانده اس��ت چنین دارویی را به بازیکنانش تجویز کند. ترامادول 
یک مسکن بس��یار قوی اس��ت و اس��تفاده از آن باعث می ش��ود مقاومت بدن 
باال برود و مس��کن های ضعیف ت��ر در بدن بازیکن اث��ر نکند. ب��ه همین دلیل 
 هم م��ن مطمئن هس��تم هیچ وقت پزش��ک تی��م چنی��ن داروی��ی را تجویز

نمی کند.
آمار در فوتبال دنیا

با اتفاقی که درفوتبال ایران افتاده اس��ت این س��ووال مطرح می شود که آیا در 
فوتبالیس��ت خارجی هم مصرف چنین مس��کن قوی شایع اس��ت یا نه. با این 
 آمار می توان فهمید که آیا مصرف ترامادول در فوتبال ایران اس��تاندارد اس��ت 

یا نه.
 مسوول کمیته پزشکی سازمان لیگ در این باره می گوید: من چون عضو کمیته 
پزشکی فیفا هم هستم می دانم که مصرف مسکن در فوتبال دنیا بین 40 تا 50 
درصد است اما نوع آن مش��خص نشده اس��ت. به هرحال در کشورهای اروپایی 
داروها خیلی سخت در اختیار افراد قرار می گیرد ولی در ایران خیلی راحت این 

اتفاق می افتد.

روان گردانی که بالی جان 
بازیکنان ایرانی می شود

 دادگاه عالی داوری در ورزش )CAS( با درخواست رئیس یوفا مبنی بر رفع تعلیق وی مخالفت کرد.
میش��ل پالتینی در حال حاضر به دلیل دریافت یک میلی��ون و ۳50 هزار پوند 

غیرقانونی از سپ بالتر، رئیس فیفا، در محرومیت ۹0 روزه به سر می برد.
رییس یوفا امیدوار بود که بتواند در مراسم قرعه کش��ی رقابت های یورو ۲0۱۶ 
 حضور پیدا کن��د اما دادگاه عال��ی داوری در ورزش، با این درخواس��ت مخالفت

 کرد.
کمیته اخالق فدراس��یون بین المللی فوتبال در نظ��ر دارد 45 روز دیگر به این 
 زمان اضافه کند که البت��ه دادگاه عال��ی داوری در ورزش، ای��ن را غیرمنصفانه 
می داند. محرومیت ۹0 روزه فیفا در ماه سپتامبر اعالم شده و موضوع آن به مبلغ 
یک میلیون و ۳50 هزار پوندی بازمی گردد که پالتینی در س��ال ۲0۱۱ از بالتر 

دریافت کرده است.
پالتینی و بالتر قرار است هفته آینده در حضور قاضی هانس - خواکیم اکرت به 

اتهاماتی که در خصوص فساد مالی در خصوص آنها وجود دارد پاسخگو باشند.

علیرضا جهانبخش تنها بازیکن ایرانی اس��ت که در جمع ۲0 لژیونر برتر آسیا قرار گرفته و این 
در حالی است که بازیکنان کره ای و ژاپنی در این فهرست بیشتر از سایرین دیده 
می شوند. بازیکنان ژاپنی و کره ای در فو تبا ل اروپا حضور فعالی دارند و همین امر 

باعث شده تا آنها باعث تقویت فو تبا ل ملی شان شود.
پایگاه اینترنتی اخبار فو تبا ل آسیا، ۲0 لژیونر برتر فو تبا ل آسیا در قاره اروپا را در 
ماه گذش��ته اعالم کرد که در این فهرس��ت تنها نام علیرضا جهانبخش، بازیکن 
ایرانی تیم آلکمار دیده می ش��ود که در رده دهم قرار گرفته اس��ت. این هافبک 
ایرانی که سال گذشته عنوان بهترین بازیکن دسته یک هلند را کسب کرد، پس 
از پیوستن به آلکمار با مصدومیت مواجه ش��د و به  این  ترتیب چندان نتوانست 

عملکرد خوب خود با پیراهن نایمخن را در آلکمار تکرار کند.
او در ماه گذش��ته پنج بار در ترکیب تیمش به میدان رفت و نتوانست گلی را به 
ثمر برساند ولی با امتیاز ۶.84 در رده دهم بهترین بازیکنان آسیایی در اروپا قرار 

گرفت. در صدر این رده بندی یویا اوساکا، بازیکن ژاپنی تیم کلن آلمان دیده می شود.

»دادگاه عالی داوری در ورزش« فرجام پالتینی را رد کرد جهانبخش، تنها ایرانی حاضر در جمع 20 لژیونر برتر آسیا

هافبک تیم تراکتورس��ازی تبری��ز از آرزوهای زی��ادش گفته و حض��ور در کنار 
رائول گونزالز اس��طوره باش��گاه رئال مادرید که در الس��د قطر توپ می زد را یک 
 افتخار می داند.  بختیار رحمانی ک��ه این روزها هواداران زی��ادی دارد، با پیراهن 
فوالد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا برابر رائول به میدان رفته است. او در صفحه 
اجتماعی اش نوشت: » آرزوهاي زیادي داشتم تو فوتبال یکیش بازي کردن با این 
آدم دوست داشتني بود. خدا را ش��کر مي کنم چون افتخار این را داشتم که باهم 
زمین را انتخاب کنیم. ولي من به داور گفتم هرچي مادریدي ها بگن قبول مي کنم«.

لنز دوربین

آرزوی جالب رحمانی

 رقابت تراکتور با استقالل در روز بازگش��ت امیر قلعه نویی به 
لیگ، تقابل دو مربی بحران زده در اصفهان، نبرد قعرنشینان در 
روز رسیدن دو پرسپولیس به هم در قم، از مهم ترین اتفاقات روز 
اول هفته چهاردهم لیگ است. به گزارش خبرنگار مهر، رقابت 
های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور بعد از ۱۳ روز تعطیلی به 
خاطر انجام اردوی آماده سازی تیم فوتبال امید ایران در ترکیه 
از فردا با برگزاری 5 مسابقه آغاز می شود که تقابل استقاللی ها 
در تبریز و پرسپولیس��ی ها در قم و رویایی قعرنشینان در اهواز 
مهیج ترین دیدارهای روز نخست از هفته چهاردهم لیگ برتر 

است. در زیر به بررسی این دیدارها می پردازیم:
تراکتورسازی تبریز - استقالل تهران

تقابل این دو تیم تبریزی و تهرانی در این چند سال اخیر حواشی 
و هیجانات خاص خودش را داش��ته اس��ت، اما امروز با حضور 
دوباره قلعه نویی در تیم تراکتور، شرایط این بازی ویژه تر شده 
است. قلعه نویی که بعد از دوری کمتر از نیم فصل از لیگ، با یک 
تیم جدید یعنی تراکتورسازی باز هم قصد عرض اندام در فوتبال 
ایران را دارد، بازگشتش به این تیم تبریزی مصادف شده با دو 
رویارویی مهم با استقالل؛ یکی در هفته چهاردهم لیگ برتر و 

دیگری مرحله نیمه نهایی جام حذفی.
موفق ترین مربی لیگ برتر که در ابتدای فصل سرمربی ملوان 
شد، اما به خاطر برخی مش��کالت عطای این تیم را به لقایش 
بخشید و حتی حاضر نشد در هفته دوم آن تیم را مقابل استقالل 
همراهی کند، حاال مجبور اس��ت در یکی از دو بازی مهم یا هر 
دوی آنها برابر تیم سابقش قرار بگیرد و برای پیروزی تیم دیگری 
جز استقالل تالش کند. البته س��رمربی فصل پیش استقالل 
که با اس��تقبال نه چندان مناس��ب به تبریز آمد، آن هم با یک 
پیشینه ذهنی تقریبا منفی، برای اینکه بتواند شرایط بهتری را 
در تراکتورسازی به دست آورد، باید حریف روز یکشنبه اش را 
شکست دهد. این پیروزی اگر هواداران و مخالفان قلعه نویی را 
خوشحال نکند، حداقل مانع از انتقادات بیشترشان خواهد شد، 
اما تساوی یا شکست وضعیت بدتری را پیش روی این مربی قرار 
می دهد. در کنار مباحث حاش��یه ای این بازی که به بازگشت 
قلعه نویی ب��ه تبریز که هم��راه با واکنش ه��ای مثبت و منفی 
هواداران تراکتور بود و رویارویی این تیم با استقالل )تیم فصل 
قبلش(، این بازی از لحاظ امتیازی برای هر دو تیم بسیار مهم و 
حیثیتی است. تراکتورسازی که به لطف پیروزی هفته گذشته 
در زمین ملوان خودش را به رده نهم رساند، در صورت برد مقابل 
استقالل حداقل به جمع 8 تیم نیمه باالی جدول می رسد، اما 
تساوی یا شکس��ت این تیم را محکوم به باقی ماندن در نیمه 

پایینی جدول خواهد کرد.
در س��وی دیگر میدان، پرویز مظلومی و تیم آبی پوشش قرار 
دارد. این مربی که یک آلترناتیو و رقیب برای امیر قلعه نویی در 
استقالل بوده و هست، برای اینکه جایگاهش را بین هواداران تیم 
آبی پوش پایتخت محکم تر و محبوبیتش را بیشتر کند، چشم 
به پیروزی در این بازی بسته اس��ت. بردی که هم استقالل را 
صدرنشین نگه می دارد و هم از نظر کری خوانی به سود مظلومی 

است زیرا یک رقیب بزرگ را شکست داده است.
در این مس��ابقه که س��یدمهدی رحمتی هم قصد دارد خیلی 
چیزها را به امیر قلعه نویی؛ عامل جدایی اش از اس��تقالل ثابت 
کند، تس��اوی یا باخت یک اتفاق تلخ ب��رای پرویز مظلومی و 
تیمش است زیرا ممکن است در فاصله یک هفته مانده به پایان 

نیم فصل، صدرنشینی را از آبی های پایتخت بگیرد.
نکته جالب دیگر ، سپردن قضاوت این مسابقه حساس به محسن 
قهرمانی ست. این تصمیم خیلی سختی بود که دپارتمان داوری 
گرفت زیرا هر سوت اش��تباه این داور در بازی جنجالی تبریز 
مطمئنا عواقب زیادی را به همراه خواهد داش��ت، زیرا دو تیم 

از این اش��تباه به عنوان حربه ای جهت توجی��ه عملکرد خود 
استفاده خواهند کرد.

فوالد خوزستان - نفت تهران
جدال دو تیم پایین جدول همیشه حساسیت های ویژه ای دارد، 
این دو تیم برای دور ش��دن از قعر جدول برابر هم صف آرایی 
می کنند. یک س��وی میدان فوالدی است که قهرمان دو فصل 
پیش لیگ ایران بوده و تا پایان هفت��ه نهم لیگ در قعر جدول 
حضور داشت، اما به لطف ناکامی های استقالل و استقالل اهواز 
و خصوص پیروزی هفته پیش خود مقابل این تیم در دربی اهواز 

تا رده چهاردهم جدول باال آمد.
فوالدی ها در صورت پیروزی برابر نفت در این بازی که برد آن 
۶ امتیازی است به فرار از مثلث قعرنشینان امیدوارتر خواهند 
شد، اما هر نتیجه دیگری حتی ممکن است باعث سقوط دوباره 

آنها در جدول شود.
حریف فوالد در این بازی نفت تهران اس��ت که فصل پیش در 
ثانیه های پایانی قهرمانی را از دست داد و امسال بسیار پرافت و 
خیز ظاهر شده و امروز در رده سیزدهم  ایستاده است. این تیم 
آخرین بار در هفته سیزدهم به پیروزی رسیده و هفته پیش با 
خوش شانسی مقابل پرسپولیس یک امتیاز گرفت، آنهم چند 
روز بعد از حذف ش��دن از جام حذفی مقابل استقالل. نفتی ها 
در این بازی س��یدجالل حسینی، س��انتور و عزتی را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارند ول��ی امیدوارند بتوانند در اهواز با 
کسب پیروزی تا حدودی به وضعیت خود در جدول لیگ سر و 

سامان داده و به آینده امیدوارتر شوند.
نکته جالب این بازی تقابل دو مربی موفق دو فصل گذشته لیگ 
برتر است. دراگان اسکوچیچ روزهای خوبی را در ملوان تجربه 
کرد و فصل پیش به فوالد آمد و با این تیم بحران زده نتایج خوبی 
گرفت، اما در این فصل نتوانست شایستگی هایش را به نمایش 
بگذارد. در س��وی دیگر علیرضا منصوریانی قرار دارد که فصل 

پیش با نفت نتایج بس��یاری خوب در لیگ برتر، جام حذفی و 
لیگ قهرمانان آسیا گرفت و حاال امیدوارم که روزهای سخت 

خود را با نتایج بهتر به پایان برساند.
صبای قم - ملوان بندرانزلی

 رویاروی��ی عل��ی دایی با حمی��د اس��تیلی مهم تری��ن اتفاق 
حاشیه ای این بازی اس��ت. مربیان پرسپولیسی لیگ برتر که 
یکی تیمش را برای نزدیک شدن به صدر و دیگری جهت دور 
شدن از قعر به میدان می فرس��تد.صبای قم میزبان این بازی 
است که به لطف نتایج خوب و خصوصا برد هفته پیش در زمین 
سیاه جامگان تا رده چهارم جدول باال آمده است، برای کاهش 
اختالفش با ۳ تیم باالی سر خود، نیاز به این برد خانگی دارد، 
اما از دست دادن امتیاز ممکن است این تیم را تا رده هفتم هم 
پایین ببرد. در س��وی دیگر میدان، تیم بحران زده مدیریتی و 
مالی یعنی ملوان به میدان می آید. این تیم بعد از شکست هفته 
پیش در خانه که دومین باخت متوالی اش در لیگ را رقم زد، تا 
رده دهم پایین آمد و برای بهتر شدن جایگاهش نیاز به یک برد 
خارج از خانه دارد. مطمئنا اگر این تیم در قم سومین باختش را 
تجربه کند، شاید حتی به جمع 5 تیم پایین جدول اضافه شود 
و حمید استیلی آینده مبهم تری را در این تیم شمالی پیش رو 

خواهد داشت.
سپاهان اصفهان - راه آهن تهران

شکست در تبریز، کارنامه حضور ایگور استیماچ سرمربی جدید 
س��پاهان را ضعیف تر کرد، زیرا از ۳ بازی ۲ برد و یک باخت به 
دست آورده اس��ت؛ اتفاقی که برای هواداران این تیم اصفهانی 

قابل قبول نیست.
س��پاهانی ها که مدافع عنوان قهرمانی و یک��ی از مدعیان فتح 
جام و یا آس��یایی شدن در این فصل هس��تند، به خاطر باخت 
هفته پیش تا رده هفت��م جدول پایین آمدن��د و برای کاهش 
اختالفشان با ۶ تیم باالی جدول تنها به پیروزی خانگی چشم 

دوخته اند. نتیجه ای غیر از برد ممکن است باعث سقوط آنها به 
نیمه پایین جدول و افزایش انتقادات از سرمربی جدید کروات 

سپاهان شود.
راه آهن میزبان این بازی که هفته پیش با تغییرات مدیرعاملی 
رو به رو شد و علیرضا رحیمی که سابقه مدیریت در تیم سپاهان 
 را هم داش��ت، از این باش��گاه رفت و این تیم این روزها از نظر

 نتیجه گیری ش��رایط خوبی ندارد  زیرا در 5 هفته گذش��ته 4 
باخت و یک تس��اوی را به دس��ت آوردند که ۳ شکست آن به 

صورت متوالی بوده است. 
این تیم تهرانی اگ��ر در این هفت��ه امتیازی نگیرد، ش��اید به 
مثلث قعرنشینان وارد ش��ود و آینده س��خت تری را پیش رو 
داشته باشد، به همین دلیل در اصفهان حتی نباید یک امتیاز 
 هم از دست بدهد تا ش��اید ش��رایط بهتری را در جدول لیگ 

به دست آورد.
سایپا تهران - استقالل اهواز

رقابت تیم پنجم جدول با قعرنشین مطمئنا  اتفاقات جالبی را در 
پی خواهد داشت. سایپا که هفته پیش از شکست مقابل استقالل 
گریخت و با همان یک امتی��از در رده پنجم باقی ماند، امیدوار 
است با پیروزی مقابل قعرنشین در پایان هفته چهاردهم جایگاه 
خود را ارتقاء دهد تا در پایان نیم فصل خود را به عنوان یکی از 

مدعیان آسیایی شدن مطرح کند.
تیم بحران زده اهوازی بعد از اینکه پیروزی در دربی اهواز را در 
ثانیه های پایانی با شکست عوض کرد، تا قعرنشینی اش در لیگ 
تثبیت شود، اما به فکر شگفتی سازی در تهران است. این تیم 
که یک بازی هم کمتر نسبت به دیگر تیم های قعرنشین انجام 
داده امیدوار است که در تهران به روزهای تلخ خود پایان دهد و 
آینده بهتری را برای خود رقم بزند. این اتفاق تنها با کسب سه 
امتیاز رخ می دهد، اما تساوی یا شکست، این تیم را همچنان 

قعرنشین نگه می دارد.

هفته چهاردهم لیگ برتر؛

تراکتور-استقالل؛هیجاناضافهباقلعهنویی

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد که این تیم در لیگ قهرمانان 
آسیا در گروه بسیار سختی قرار گرفته است.

علی ش��جاعی در خصوص قرعه کش��ی مرحله گروهی لی��گ قهرمانان 
آسیا اظهار داشت: به نظرم در س��خت ترین گروه قرار گرفته ایم و رقابت 
با النصر عربس��تان، لخویای قطر و یکی از تیم های بنیادکار ازبکستان و 
الشباب امارات کار سختی اس��ت، اما ما هم ذوب آهن هستیم و باید در 
این مسابقات قوی ظاهر شویم. هر تیمی که قدرتمندتر و بهتر کار کند، 

مطمئناً نتایج بهتری هم خواهد گرفت.
وی افزود: ما سابقه دیدار با النصر را داشته ایم و در سالی که توانستیم به 
فینال برویم این تیم را با نتیجه 4 بر یک شکست دادیم و به مرحله یک 
هشتم نهایی صعود کردیم.  امیدواریم این بار هم بتوانیم النصر را که یکی 
از تیم های قدرتمند گروهمان اس��ت، شکست بدهیم. لخویا هم در قطر 
تیمی بسیار قدرتمند است و بازیکنان بسیار خوبی دارد. به نظرم دو تیم 
دیگر که در پلی آف هستند بسیار قدرتمندند. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ذوب آهن در این فصل و با توجه به اینکه چند س��ال در مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا حضور نداش��ته می تواند به فینال برسد یا نه، گفت: 
باالخره ما این توانایی را داشته ایم که توانس��ته ایم به فینال جام حذفی 
برسیم و در لیگ هم رتبه س��وم را در اختیار داریم. فوتبال فراز و نشیب 
زیاد دارد، اما کادرفنی و مدیریت ذوب آهن مصمم است تا این بار به فینال 

آسیا برسیم و قهرمان شویم.

شجاعی: 
مصمم هستیم قهرمان آسیا شویم

س��رمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران می گوید کسب دو سهمیه بانوان 
برای المپیک ۲0۱۶ ریودوژانیرو گرچه سخت است ولی دور از دسترس هم نیست.

س��یما لیموچی ، در مورد آخرین وضعیت تیم  ملی تنیس روی میز بانوان ایران 
اظها ر کرد: بعد از برگزاری ر قا بت های انتخابی تیم  ملی و مشخص شدن سه نفر از 
ملی پوشان، ندا شهسواری نیز به عنوان نفر چهارم تیم  ملی منصوب شد و در نهایت 

نفر پنجم نیز در هفته های آتی مشخص خواهد شد.
او افزود: در زمان باقی  مانده تا ر قا بت های قهرمانی جه��ان در مالزی و پس از آن 
ر قا بت های انتخابی المپیک باید بهترین ش��رایط را برای تی��م  ملی فراهم کنیم. 
شانس زیادی برای کسب س��همیه المپیک در ر قا بت های المپیک آسیای میانه 
داریم اما نباید فراموش کرد حریفانی از قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان هستند 

که قطعا مصاف ما با آنها دشوار خواهد بود.
لیموچی با بیان این که گرفتن دو سهمیه بانوان دور از دسترس نیست هم اظهار 
کرد: شاید شانس کسب دو سهمیه المپیک برای بانوان زیاد نباشد اما این شانس 
دور از دس��ترس نیس��ت. اگر ش��رایط به خوبی پیش برود و امکانات خوبی برای 
ملی پوشان فراهم ش��ود و البته خیلی هم خوش شانس باشیم، شاید بتوانیم با دو 

ملی پوش راهی ریو شویم.
او در پایان خاطر  نش��ان کرد: اگر به بانوان مانند مردان توجه ش��ود، قطعا آینده 
درخش��انی پیش روی آنها خواهد بود. بان��وان پینگ پنگ باز م��ا توانایی زیادی 
برای موفقیت دارند و مطمئن باشید در آینده شاهد موفقیت های روز افزون آنها 

خواهید بود.

رییس هیات گلف استان اصفهان گفت: اداره کل ورزش و جوانان هیچگونه 
دلسوزی، هدایت و راهنمایی و هیچگونه کمک مالی به هیات های ورزشی 

اصفهان نداشته است.
محسن ش��یران در خصوص وضعیت هیات گلف اس��تان اظهار داشت: با 
وجود تمام مشکالتی که در این هیات وجود دارد مخصوصاً مشکالت مالی، 
در مسابقات لیگ قهرمانی کشور هم در بخش بانوان و هم در بخش آقایان 
با هزینه های شخصی شرکت کردیم که تیم بانوان اصفهان مقام سوم کشور 
را به دست آورد.وی گفت: هیات گلف اس��تان هیچ اعتبارات مالی ندارد. 
اداره کل ورزش و جوانان استان هم هیچگونه حمایتی چه از لحاظ مالی و 

چه از لحاظ غیرمالی به این هیئت نداشته است.
شیران در مورد زمین گلف نقش جهان گفت: زمین نقش جهان در معرض 
تخریب اس��ت و متأس��فانه اداره هیچگونه کمکی نکرد و نقش��ی در این 
راستا ندارد. شاید امسال بتوانیم از طریق کمک های فدراسیون زمین را تا 
حدودی بازسازی و ترمیم کنیم تا بتوانیم مسابقات را در نقش جهان برگزار 
کنیم. وی بیان داشت: اگر ما بتوانیم همین ظرفیت موجود را که داریم، نگه 
داریم خیلی خوب اس��ت. برنامه هایی که سال های گذشته داشتیم و اجرا 
می ش��د با حمایت اداره کل بود اما در این دوره از مدیریت اداره کل، هیچ 
کمکی از س��وی آنها انجام نش��ده؛ حتی دریغ از یک معرفی نامه و اصال با 
هیات ها همکاری نمی کنند. به جرأت می توانم بگویم از 5۲ هیات ورزشی 

در اصفهان، 40 هیات در مضیقه هستند و حمایت و هدایت نمی شوند.

کسب 2 سهمیه پینگ پنگ بانوان در المپیک 
سخت ولی امکان پذیر است

رییس هیات گلف استان اصفهان:

نقش جهان در معرض تخریب است 
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مفاد آرا
9/105 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آيين نامــه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات 
مالكانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهى ميشــود و درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند وگواهى طرح دعوا را 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه ومستغالت شهرضا

1. راى شــماره 7100 – 94/6/30 – على رضا رحمتى فرزند حســين به 
شناسنامه شــماره 88 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199375977 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 121به مساحت 127/95 

مترمربع.
2. راى شــماره 6789 – 94/6/28 – منيــره آزادى فرزند محمدحســين 
به شناسنامه شماره 1757 شهرضا و شــماره ملى 1199303771 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء اعيانى يكدانگ 
مفروزى از پالك 724 به مساحت ششدانگ 151/80 مترمربع.درازاء سه 
چهارم دانگ مشاع ازششدانگ انتقال عادى ازطرف ورثه مرحومين سيف 

اله كاجى وصذيقه بيگم حجازى.
3. راى شــماره 6791 – 94/6/28 – محمدرضا طاهــرى فرزند ايرج به 
شناسنامه شــماره 1063 حوزه 8 اصفهان و شماره ملى 1290956741 
ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به اســتثناء اعيانى 
يكدانگ مفروزى از پالك 724 به مساحت ششــدانگ 151/80 مترمربع. 
درازاء سه چهارم دانگ مشــاع ازششــدانگ انتقال عادى ازطرف ورثه 

مرحومين سيف اله كاجى وصذيقه بيگم حجازى.
4. راى شــماره 7160 – 94/6/30 – ابوطالــب عرفــان فرزنــد على به 
شناســنامه شماره 236 شــهرضا و شــماره ملى 1198945974 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2544 به مساحت 

ششدانگ 211 مترمربع.
5. راى شــماره 7161 – 94/6/30 – بــدرى عرفان فرزنــد حبيب اله به 
شناسنامه شماره 1431 شهرضا و شماره ملى 1199100714 دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2544 به مســاحت 

ششدانگ 211 مترمربع.
6. راى شماره 7208 – 94/6/31 – مهين عرفان فرزند على به شناسنامه 
شماره 487 شهرضا و شماره ملى 1198810661 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 2544 به مساحت 183/55 مترمربع.
7. راى شــماره 5912– 94/5/29 – فرج اله طاهــرى فرزند محمدتقى به 
شناسنامه شماره 2 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 5129907973 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 3103 به مساحت 

ششدانگ 111/70 مترمربع.
8. راى شــماره 5914 – 94/5/29 – روح اله انصاريپور فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 1371 شهرضا و شماره ملى 1199222410 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 3103 به مســاحت 

ششدانگ 111/70 مترمربع.
9. راى شــماره 7150 – 94/6/30 – نعمــت الــه فخار شــهرضا فرزند 
محمدحســن بــه شناســنامه شــماره 596 شــهرضا و شــماره ملى 
1198857404 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان 
احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 4729 به مساحت ششدانگ 22/16 

مترمربع.
10. راى شــماره 7156 – 94/6/30 – بتــول همت فرزنــد غالمرضا به 
شناسنامه شماره 457 شهرضا و شــماره ملى 1198936312 دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى 

از پالك 4729 به مساحت ششدانگ 22/16 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى فضل آباد

11. راى شــماره 5335 – 94/5/17 – محمدحسن سالك شهرضا فرزند 
احمد به شناسنامه شماره 141 شهرضا و شماره ملى 1199087815 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 21 و 22 

به مساحت ششدانگ 202/03 مترمربع.
12.راى شــماره5336- 94/05/17- فرزانــه صادقــى فرزندعلــى به 
شناسنامه شماره395شهرضاوشماره ملى1199168696سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 21 و 22 به مساحت 

ششدانگ 202/03 مترمربع.
13. راى شــماره 4106 – 94/4/11 – بهنــام دشــتى فرزند ســعيد به 
شناسنامه و شماره ملى 1190101017 شهرضا ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 42 به مساحت 116/30 مترمربع.
14. راى شماره 7111 – 94/6/30 – حميدرضا عزيزى فرزند عباسعلى به 
شناسنامه و شماره ملى 1190050358 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه 

مفروزى از پالك 468 به مساحت 121/39 مترمربع.
15. راى شماره 7671 – 94/7/21 – مصطفى شبانى فرزند عبدالخالق به 
شناسنامه شماره 155 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199366102 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 490 به مساحت 

ششدانگ 182/38 مترمربع.
16. راى شــماره 7672 – 94/7/21 – اكــرم پيــروى فرزند حســن به 
شناسنامه شماره 882 شهرضا و شــماره ملى 1199173568 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 490 به مســاحت 

ششدانگ 182/38 مترمربع.
17. راى شــماره 7829 – 94/7/27 – محمدرضــا مســاح فرزند پرويز 
به شناســنامه شــماره 23 حــوزه 1 مركزى شــهرضا و شــماره ملى 
1199579882 چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 655 به مساحت ششدانگ 208/45 مترمربع.
18. راى شــماره 7830 – 94/7/27 – سوسن مســاح فرزند رضاقلى به 
شناسنامه شماره 1370 حوزه 3 آبادان و شماره ملى 1818213133 دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 655 به مساحت 

ششدانگ 208/45 مترمربع.
19. راى شــماره 6675 – 94/6/22 – محمود رحيميان فرزند حسام به 
شناسنامه شماره 437 شهرضا و شــماره ملى 1198986581 دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 738 به مســاحت 

ششدانگ 195/05 مترمربع.
20. راى شماره 6680 – 94/6/22 – فخرالســادات ميرفتاح فرزند كمال 
به شناسنامه شماره 837 شهرضا و شــماره ملى 1199079464 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 738 به مساحت 

ششدانگ 195/05 مترمربع.

21. راى شماره 7582 – 93/8/26 – حميدرضا سبزوارى فرزند نعمت اله 
به شناسنامه شماره 494 شهرضا و شماره ملى 1199091340 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 757 به مساحت 

ششدانگ 327 مترمربع.
22. راى شــماره 7583 – 93/8/26 – معصومه تاكى فرزند حيدرعلى به 
شناسنامه شماره 376 شهرضا و شــماره ملى 1199127841 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 757 به مساحت 

ششدانگ 327 مترمربع.
23. راى شــماره 5789 – 94/5/28 – طيبه ســادات شــريفى شهرضا 
فرزند سيدحسين به شناســنامه شماره 1089 شــهرضا و شماره ملى 
1198993103 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 767 به 

مساحت ششدانگ 140/49 مترمربع.
24. راى شماره 5801 – 94/5/28 – سيد عليرضا شريفى فرزند سيداكبر 
به شناسنامه شماره 3644 شهرضا و شماره ملى 1199871397 تمامت 
50/85 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 767 

به مساحت ششدانگ 202/58 مترمربع.
فروتــن  الهــام   –  94 /5 /28  –  5802 شــماره  راى   .25
فرزند مســعود به شناسنامه شــماره 8352 حوزه 1 شهرى شهرضا و 
شماره ملى 1199918474تمامت 21/15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
يك باب خانه مفــروزى از پالك 767 به مســاحت ششــدانگ 202/58 

مترمربع.
26. راى شماره 5900 – 94/5/29 – سيد حميدرضا شريفى فرزند سيد 
اكبر به شناسنامه شماره 1053 شــهرضا و شماره ملى 1199219231 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 767 به مســاحت 192/43 

مترمربع.
27. راى شماره 5908 – 94/5/29 – سيد اكبر شريفى فرزند سيدحسين 
به شناسنامه شماره 552 شــهرضا و شــماره ملى 1198883685 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 769 به مساحت 

ششدانگ 427/45 مترمربع.
28. راى شــماره 5911 – 94/5/29 – طيبه ســادات شــريفى شهرضا 
فرزند سيدحسين به شناســنامه شماره 1089 شــهرضا و شماره ملى 
1198993103 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

769 به مساحت ششدانگ 427/45 مترمربع.
29. راى شــماره 7446 – 94/7/12 – حميدرضــا مردانى فرزند رحمت 
اله به شناســنامه شــماره 25 حوزه 1 مركزى شــهرضا و شماره ملى 
1199959979 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 951 به مساحت 

184/05 مترمربع.
30. راى شماره 6805 – 94/6/28 – اكبر يزدخواستى فرزند عبدالرحيم 
به شناسنامه شماره 170 شهرضا و شماره ملى 1199038180 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 965 به مساحت 

ششدانگ 225/25 مترمربع.
31. راى شماره 6806 – 94/6/28 – بتول يزدخواستى فرزند عبدالحسين 
به شناسنامه شماره 1300 شهرضا و شماره ملى 1199099406 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 965 به مساحت 

ششدانگ 225/25 مترمربع.
32. راى شماره 7670 – 94/7/21 – محمدباقر كفاش فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 893 شهرضا و شماره ملى 1198928700 ششدانگ 
يك بــاب خانه نيمه تمــام مفروزى از پــالك 999 به مســاحت 164/75 

مترمربع.
33. راى شــماره 7166 – 94/6/3 – سيدفرهاد رهنمائى فرزند سيداحمد 
به شناسنامه شماره 1228 شهرضا و شــماره ملى 1199205931 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 

ششدانگ 183/70 مترمربع.
34. راى شماره 7167 – 94/6/3 – مهديه ملكيان شهرضا فرزند محمدعلى 
به شناسنامه شماره 1670 شهرضا و شــماره ملى 1199225401 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 

ششدانگ 183/70 مترمربع.
35. راى شماره 7127 – 94/6/30 – احمدرضا پوينده پور شهرضا فرزند 
ابراهيم به شناسنامه شماره 439 شهرضا و شماره ملى 1199105368 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1027 

به مساحت ششدانگ 272/75 مترمربع.
36. راى شــماره 7128 – 94/6/30 – رضوان صديق زاده فرزند قدرت 
اله به شناسنامه شماره 1005 شهرضا و شماره ملى 1199163041 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1027 به 

مساحت ششدانگ 272/75 مترمربع.
37. راى شماره 7912 – 94/7/29 – عين اله نادريان فرزند محمدحسين 
به شناسنامه شماره 190 سميرم و شماره ملى 1209587793 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مســاحت 

ششدانگ 170/32 مترمربع.
38. راى شــماره 7913 – 94/7/29 – مرتضى نادريان فرزند عين اله به 
شناسنامه شماره 674 شهرضا و شــماره ملى 1199251811 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مســاحت 

ششدانگ 170/32 مترمربع.
39. راى شــماره 7501 – 94/7/14 – مــراد انصارى فرزند حســن به 
شناسنامه شــماره 13 حوزه 2 ســميرم و شــماره ملى 1209812037 
ششــدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پــالك 1490 و 7594 به 

مساحت 262/15 مترمربع.
40. راى شماره 7908 – 94/7/29 – رحمت اله آقاسى فرزند رمضان به 
شناسنامه شماره 459 شهرضا و شــماره ملى 1198936339 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1686 به مســاحت 

ششدانگ 338 مترمربع.
41. راى شماره 7909 – 94/7/29 – اكرم نصيبى شهرضا فرزند عبدالعلى 
به شناسنامه شماره 2347 حوزه 3 اصفهان و شماره ملى 1286794544 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1686 به 

مساحت ششدانگ 338 مترمربع.
42. راى شماره 7673 – 94/7/21 – حمزه رضائى درزى فرزند كراقلى 
به شناسنامه شماره 14324 حوزه 2 شيراز و شماره ملى 2291254227 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 1719 به مســاحت 117/6 

مترمربع.
43. راى شــماره 7532 – 94/7/14 – اميد اعتدالــى فرزند على محمد به 
شناسنامه شــماره 26 حوزه 2 اصفهان و شــماره ملى 1285784571 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1762 به مســاحت 145/90 

مترمربع.
44. راى شــماره 1433 – 94/2/16 – بهنــام همت فرزنــد غالمرضا به 
شناسنامه شماره 500 شهرضا و شماره ملى 1199146791 ششدانگ 
يك باب خانه مفــروزى از پــالك 1763 و 8193 به مســاحت 140/22 

مترمربع.
45. راى شــماره 6795 – 94/6/28 – عبدالرســول شــاه نظــرى
 فرزند حســن به شناســنامه شــماره 423 حوزه 1 مركزى شهرضا و 
شــماره ملى 1198587024 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 

دو طبقه مفروزى از پالك 1769 باقيمانده به مساحت ششدانگ 103/83 
مترمربع.

46. راى شــماره 6796 – 94/6/28 – زهرا دهقان فرزنــد غالمرضا به 
شناسنامه شماره 916 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199398357 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1769 

باقيمانده به مساحت ششدانگ 103/83 مترمربع.
47. راى شــماره 7146 – 94/6/30 – مريم ســتاينده فرزند مرتضى به 
شناسنامه شــماره 671 حوز 5 اصفهان و شــماره ملى 1288825765 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 2310 به مســاحت 29/19 

مترمربع.
48. راى شــماره 2620 – 94/3/27 – عليرضا ســبزوارى فرزند قدرت 
اله به شناسنامه شماره 827 شــهرضا و شماره ملى 1199201928 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3754 به 

مساحت ششدانگ 120 مترمربع.
49. راى شماره 2623 – 94/3/27 – مرضيه حسن پورى فرزند حسينعلى 
به شناسنامه شماره 21370 شــهرضا و شماره ملى 1198493577 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3754 به 

مساحت ششدانگ 120 مترمربع.
50. راى شــماره 813– 94/2/2 و راى اصالحــى 7681 – 94/7/21 – 
مصطفى مقصودى فرزند اسداله به شناســنامه شماره 936 شهرضا و 
شماره ملى 1198977694 از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

3761 به مساحت 127/50 مترمربع.
51. راى شــماره 815– 94/2/2 و راى اصالحــى 7682 – 94/7/21 – 
مصطفى مقصودى فرزند اسداله به شناســنامه شماره 936 شهرضا و 
شــماره ملى 1198977694 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 3761 به مساحت ششدانگ 168/82 مترمربع.
52. راى شــماره 816– 94/2/2 و راى اصالحــى 7683 – 94/7/21 – 
رضوان مقصودى فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 36 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملى 1199369969 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب خانه مفروزى از پالك 3761 به مساحت ششدانگ 168/82 مترمربع.

53. راى شماره 7152 – 94/6/30 – وحيد اسماعيلى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 688 شهرضا و شماره ملى 1199251951 ششدانگ 
يك باب يــك باب خانــه مفروزى از پــالك 3764 به مســاحت 232/48 

مترمربع.
54. راى شماره 2705 – 94/3/30 – محمدرضا جعفريان فرزند عباسعلى 
به شناسنامه شماره 10 حوزه 2 شــهرضا و شماره ملى 5129841638 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقــه مفروزى از پالك 3767 به مســاحت 

145/50 مترمربع.
55. راى شماره 7114 – 94/6/30 – عليرضا عدالت فرزند عبدالكريم به 
شناسنامه شماره 574 شهرضا و شماره ملى 1198875046 ششدانگ 
يك باب ساختمان محل مركز توانبخشــى افق مفروزى از پالك 6243 به 

مساحت 1610 مترمربع.
56. راى شــماره 5788 – 94/5/28 – بيگم اســدى فرزند سيدحسين به 
شناسنامه شماره 819 شهرضا و شماره ملى 1198859636 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 7867 به مساحت 120/01 مترمربع.
57. راى شماره 646 – 93/2/3 – بتول رحيمى فرزند شكراله به شناسنامه 
شماره 41459 اصفهان و شــماره ملى 1280301651 دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 8901 و 13595 به مســاحت 

ششدانگ 198/70 مترمربع.
58. راى شــماره 645 – 93/2/3 – رحمت اله ســودائى فرزند محمدعلى 
به شناسنامه شماره 1121 شهرضا و شماره ملى 1198930985 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 8901 و 13595 به 

مساحت ششدانگ 198/70 مترمربع.
شماره هاى فرعى از3- اصلى موغان

59. راى شماره 7123 – 94/6/30 – غالمرضا دهقان فرزند سيف اله به 
شناسنامه شماره 940 شهرضا و شماره ملى 1199174149 چهار و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 394 باقيمانده به 

مساحت ششدانگ 163/10 مترمربع.
60. راى شــماره 7124 – 94/6/30 – طيبــه دهقان فرزند ســيف اله به 
شناسنامه شماره 199 شهرضا و شــماره ملى 1199227722 يك و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 394 باقيمانده به 

مساحت ششدانگ 163/10 مترمربع.
61. راى شماره 7207 – 94/6/31 – بتول جمى فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 40 شهرضا و شــماره ملى 1199086800 ششــدانگ يك واحد 

كارگاه مفروزى از پالك 462 به مساحت 297/60 مترمربع.
62. راى شماره 5792 – 94/5/28 – محمدحسن جانقربان الريچه فرزند 
على اكبر به شناسنامه شماره 3 دهاقان و شماره ملى 5129834887 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 464 به 

مساحت ششدانگ 280 مترمربع.
63. راى شــماره 5793 – 94/5/28 – حليمــه حاجى رحيميــان فرزند 
حيدرعلى به شناسنامه شــماره 86 دهاقان و شماره ملى 5129865448  
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 464 به 

مساحت ششدانگ 280 مترمربع.
64. راى شماره 7225 – 94/6/31 – مظاهر على عابدى فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 414 شهرضا و شماره ملى 1199157139 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 799 به مساحت 193/20 مترمربع.
65. راى شماره 4172 – 94/4/11 – حســينعلى برهانى فرزند مرتضى 
به شناسنامه شماره 192 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198498676 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 911 به مســاحت 214/16 

مترمربع.
66. راى شــماره 7143 – 94/6/30 – محمــود ايــزدى فرزنــد على به 
شناسنامه شماره 18 حوزه مركزى شهرضا و شماره ملى 1199624470 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 965 به 

مساحت ششدانگ 183/45 مترمربع.
67. راى شــماره 7145 – 94/6/30 – ليال اســمعيلى فرزنــد نادعلى به 
شناسنامه شماره 8 حوزه مركزى شهرضا و شماره ملى 1199650390 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 965 به 

مساحت ششدانگ 183/45 مترمربع.
68. راى شماره 7836 – 94/7/27 – سيد حسن نوابى فرزند سيد نوراله 
به شناسنامه شماره 720 شهرضا و شماره ملى 1199232939 ششدانگ 
يك باب خانه مفروزى از پــالك 1014 كه به پالك 4814 تبديل شــده به 

مساحت 161/75 مترمربع.
69. راى شماره 7149 – 94/6/30 – وحيد اسماعيلى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 688 شهرضا و شماره ملى 1199251951 ششدانگ 
يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 1032 به 

مساحت 16/57 مترمربع.
70. راى شــماره 7206 – 94/6/31 – محمدعلــى كاويانــى فرزنــد
 حيدرعلــى بــه شناســنامه شــماره 693 شــهرضا و شــماره ملــى 
1199171670 ششــدانگ يك باب مغــازه مفروزى از پــالك 1126 به 

مساحت 151 مترمربع.

71. راى شماره 6803 – 94/6/28 – شرف سلطان آزادى فرزند كريم به 
شناسنامه شماره 14479 شهرضا و شماره ملى 1198424729 دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 1175 به مساحت 

ششدانگ 285/34 مترمربع.
72. راى شــماره 6804 – 94/6/28 – زهرا طاهرى فرزند عبدالحسين به 
شناسنامه شماره 343 شهرضا و شماره ملى 1198999543 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 1175 به مساحت 

ششدانگ 285/34 مترمربع.
73. راى شــماره 6374 – 94/6/11 – صديقه رئيسى شهرضائى فرزند 
رمضان به شناسنامه شماره 559 شهرضا و شماره ملى 1198974923 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1181 به 272/80 مســاحت 

مترمربع.
74. راى شماره 4494 – 94/4/18 – محمدرضا فرهادى شهرضا فرزند 
حيدر به شناسنامه شماره 789 شهرضا و شــماره ملى 1199141771 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه تمام مفــروزى از پالك 1269 به 

مساحت 119/50مترمربع.
75. راى شــماره 6769 – 94/6/26 – محمود مندكيــان فرزند مظاهر به 
شناسنامه شماره 687 و شــماره ملى 1199272841 شهرضا سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2054 به مســاحت 

ششدانگ 107/30 مترمربع.
76. راى شماره 6770 – 94/6/26 – شــهال على عابدى فرزند غالمرضا 
به شناسنامه و شماره ملى 1190120364 شــهرضا سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2054 به مســاحت ششدانگ 

107/30 مترمربع.
77. راى شــماره 4319 – 94/4/14 – عليرضــا محرابــى شــهرضائى 
فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 306 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 
1199339563 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 4849 

كه قبال 400 بوده به مساحت 149/54 مترمربع.
شماره فرعى از 5- اصلى اسفه ساالر

78. راى شــماره 6290 – 94/6/10 – علــى رحيمــى فــرد فرزند بهزاد 
به شناســنامه شــماره 428 حوزه 2 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209516101 ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله به آن مفروزى از 

پالك 211 به مساحت 256 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

79. راى شــماره 7112 – 94/6/30 – شــهيده ترابى فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 1436 شهرضا و شماره ملى 1199223069 ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 8 به مساحت 195/12 مترمربع.
80. راى شــماره 7226 – 94/6/31 – محمدتقى رضائــى فرزند نوذر به 
شناسنامه شماره 160 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199376698 سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 49 به مساحت 

ششدانگ 175/10 مترمربع.
81. راى شماره 7227 – 94/6/31 – مهرنوش بختيار تل محمدى فرزند 
غريبعلى به شناسنامه شماره 372 شهرضا و شماره ملى 1199197378 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 49 به مساحت 

ششدانگ 175/10 مترمربع.
82. راى شــماره 7109 – 94/6/30 – بتول موســوى فرزند سيد عباس 
به شناسنامه شــماره 25740 حوزه 1 شهرى خرمشــهر و شماره ملى 
1827907398 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

52 به مساحت ششدانگ 90/30 مترمربع.
83. راى شماره 7110 – 94/6/30 – ســيد محمدحسين موسوى فرزند 
سيد عباس به شناسنامه شــماره 814 حوزه 1 خرمشهر و شماره ملى 
1829130838 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

52 به مساحت ششدانگ 90/30 مترمربع.
84. راى شماره 7220 – 94/6/31 – حميدرضا ميرزائى فرزند محمدعلى 
به شناسنامه شماره 373 شهرضا و شماره ملى 1199197386 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 52 به مساحت ششدانگ 

111/37 مترمربع.
85. راى شــماره 7221 – 94/6/31 – فاطمــه فخارى فرزند حســين به 
شناسنامه شماره 21449 شهرضا و شماره ملى 1198494360 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 52 به مساحت ششدانگ 

111/37 مترمربع.
86. راى شــماره 5906 – 94/5/29 – مهيــن رضائى فرزنــد نصراله به 
شناسنامه شماره 655 شهرضا و شماره ملى 1198988762 ششدانگ دو 
باب مغازه نيمه تمام مفروزى از پالك 126به مساحت 103/55 مترمربع.

87. راى شــماره 7121 – 94/6/30 – مجتبى صالحپــور فرزند يداله به 
شناسنامه شماره 755 شهرضا و شماره ملى 1199216259 ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 152 به مساحت 197 مترمربع.
88. راى شــماره5976-94/05/31- مريــم مميزفرزنداحمــد بــه 
شناسنامه شماره578شهرضاوشــماره ملى 1199120634ششدانگ 
قســمتى ازيكبــاب انبارمفــروزى ازپــالك 656باقيمانــده و2089به 
مساحت53/75مترمربع كه به انضمام قسمتى ازراه متروكه جمعاتشكيل 

يكباب انبار راداده است.
89. راى شماره5977-94/05/31- عبدالحسين عادلى فرزندمحمدعلى 
به شناسنامه شماره443شهرضاوشماره ملى 1199024651ششدانگ 
قســمتى ازيكباب خانــه مفــروزى ازپــالك 656باقيمانــده و2089به 
مساحت122مترمربع كه به انضمام قســمتى ازراه متروكه جمعاتشكيل 

يكباب خانه راداده است.
90. راى شــماره 4110 – 94/6/10 – عليرضا صالحى فرزند همت على 
به شناسنامه شماره 982 قمشه و شماره ملى 1199254894 ششدانگ 
قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 761 به مساحت 135 مترمربع 
كه به انضمام قسمتى از جوى متروكه جمعا تشكيل يك باب خانه را داده 

است. 
شماره هاى فرعى از 23 - اصلى سود آباد

91. راى شــماره 4792 – 94/4/24 – وحيد كريمــى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 973 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199844683 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 148 به مســاحت 125/48 

مترمربع.
92.راى شــماره 7137 – 94/6/30 – حســين مرادزاده فرزند نگهدار به 
شناسنامه شماره 95 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 1199803634 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 375 به مساحت 

ششدانگ 140/80 مترمربع.
93. راى شــماره 713 – 94/6/30 – افســانه صالحپور شهرضا فرزند 
عليرضا به شناسنامه شماره 1375 شهرضا و شماره ملى 1199178500 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 375 به 

مساحت ششدانگ 140/80 مترمربع.
94. راى شــماره 4797 – 94/4/24 – عاطفه ســعادتى شــهرضا فرزند 
حسينعلى به شناسنامه و شماره ملى 1190165872 شهرضا يك دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه تمام مفروزى از پالك 779 

به مساحت ششدانگ 160/46 مترمربع.
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پسر جوان در حالى به اتهام قتل دخترى محاكمه شد كه با گذشت دو سال از 
قتل هنوز اثرى از جسد دختر جوان به دست نيامده است.

پسر جوان در شعبه چهارم دادگاه كيفرى استان تهران پاى ميز محاكمه قرار 
گرفت و منكر قتل شد.

ــريح كيفرخواست گفت:  ــتان تهران با تش ــه، نماينده دادس در ابتداى جلس
ــدن غزاله تحقيقات در اين زمينه آغاز و  ــال 92 پس از ناپديد ش 12اسفند س
ــرى به نام آرمان ارتباط داشته است.  ــد او روز حادثه 13 بار با پس مشخص ش
ــد و در بازجويى ها به ارتكاب قتل اقرار كرد.وى درباره روز  آرمان دستگير ش
ــديم و من او را  حادثه گفت: روز حادثه غزاله به خانه ما آمد كه با هم درگير ش
هل دادم كه سرش به لبه تخت اصابت كرد و با ميله بارفيكس به سرش ضربه 

زدم. جسد را داخل چمدان قرار داده و در سطل مكانيزه زباله رها كردم.
سپس اولياى دم در جايگاه قرار گرفتند و براى آرمان درخواست قصاص كردند.

ــكى قانونى  ــت و پزش وكيل اولياى دم هم گفت: آثار خون در اتاق وجود داش
سالمت روحى و روانى قاتل را تاييد كرده است. غزاله تصميم به پايان دادن به 
ــت كه احتمال دارد آرمان به همين خاطر مرتكب قتل شده  اين رابطه را داش
ــد. همچنين بر روى ميله بارفيكس و چمدان لكه هاى خون وجود داشته  باش
ــد، متعلق به مقتول است. همچنين ــخص ش كه با آزمايش «دى ان اى» مش

 بر اثر قتل با ميله بارفيكس انتهاى آن كج شده است. اگر غزاله در راه پله سقوط 
مى كرد، از صداى فرياد او همسايه ها متوجه ماجرا مى شدند.

در ادامه آرمان در جايگاه قرار گرفت و با رد اتهام قتل غزاله گفت: دو سال قبل 

ــتيم. در اين مدت چند بار در تركيه با هم دوست شديم و تلفنى ارتباط داش
ــدن رابطه پيش رفتيم اما تمام نشد تا اينكه دو سال قبل رابطه  تا مرز تمام ش
تمام شد و من تصميم گرفتم درس بخوانم. يك روز غزاله در واتس آپ به من 
پيام داد و حالم را پرسيد. بعد هم قرار شد همديگر را ببينيم. روز حادثه او تماس 
گرفت كه من متوجه نشدم. به خاطر حساسيت، قرصى كه مى خوردم خواب آور 
ــرف زديم و بدون هيچ  ــاس گرفتم و به خانه مان آمد. با هم ح بود. بعد با او تم
ــتم در آپارتمان را ببندم كه صداى  مشكلى او خداحافظى كرد و رفت. خواس
جيغ و افتادن شنيدم. غزاله از پله ها سقوط كرده و غرق در خون بود. نمى دانم 
چرا با آسانسور نرفت. چند بار تكانش دادم اما جوابى نداد. او را به خانه آوردم 
ــتم و با چمدان چرخ دار به خيابان برده و  ــه اى پالستيكى گذاش و داخل كيس
داخل سطل مكانيزه زباله انداختم. وقتى پيكر او را داخل سطل انداختم كيسه 

پالستيكى پاره شد.
رييس دادگاه: چرا ميله بارفيكس خونى بود؟

ــتم  ــه را به اتاقم آوردم و ميله بارفيكس هم در اتاقم بود. دس آرمان: پيكر غزال
خونين بود و با آن ميله و فرش را كنار زدم كه خونى شد.

رييس دادگاه: اعترافات قبلى خود را قبول نداريد؟
آرمان: تحت فشار بازجويى بودم. من يك روز هم از پدر و مادرم دور نبودم اما 

بعد از دستگيرى 76 روز در سوئيت نگهدارى مى شدم.
وكيل متهم نيز در دفاع از موكلش اظهار كرد: با توجه به اينكه آرمان كمتر از 
18 سال سن داشت، درخواست كرديم براى اعمال ماده 91 قانون مجازات او 

تحت معاينات پزشكى قانونى قرار گيرد. اين در حالى است كه سالمت روحى 
و اختالالت روانى او بررسى شده است. عالوه بر آن دو نفر خود را به جاى پدر و 
مادر آرمان معرفى كرده و مطالبى كذب را به اعضاى كميسيون گفته بودند كه 
در اين باره شكايتى مطرح كرده ايم. معدل آرمان كمتر از 15 بود و اين نشان 

مى دهد او ضريب هوشى پايينى داشته است.
وى ادامه داد: موكلم هيچ دليلى براى قتل نداشته و ميله بارفيكس بر اثر ضربه 
به سر و صورت كج نمى شود. همچنين بعد از اين ماجرا فيسبوك غزاله مسدود 
ــد كه احتمال مى دهيم او خودش اقدام به اين كار كرده و زنده باشد. با اين  ش

توضيحات درخواست برائت موكلم را دارم.
ــاى دم و آخرين دفاع آرمان قضات دادگاه  پس از دفاعيات وكالى متهم و اولي

براى صدور حكم وارد شور شدند.
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جلسه دادگاه عامالن سرقت مسلحانه و قتل طالفروش جوان مشهدى، در دادگاه 
كيفرى يك خراسان رضوى به صورت علنى برگزار شد.   دو متهم يك پرونده جنايى 
ــى در مشهد، طالفروش 30 ساله را  كه در پى دستبرد مسلحانه به يك طالفروش
نيز با ضربه كارد به قتل رسانده بودند، در سالن اجتماعات مجتمع قضايى واليت 
ــهد پاى ميز محاكمه قرار گرفتند تا از اتهامات  واقع در بولوار شهيد ساجدى مش
ــتان به همراه  ــه دادگاه وكالى مدافع و نماينده دادس خود دفاع كنند.  در جلس
ــته حقوق حضور داشتند و قضات باتجربه  جمعى از شهروندان و دانشجويان رش
ــان رضوى، دو متهم اين پرونده جنايى را  شعبه پنجم دادگاه كيفرى يك خراس
محاكمه مى كنند.  روابط عمومى دادگسترى استان خراسان رضوى ن از برگزارى 
ــالم كرد: هدف از محاكمه علنى  علنى محاكمه متهمان اين پرونده خبر داد و اع
ــت.  ــگيرى از وقايع جرم و ارتقاى آگاهى هاى حقوقى عمومى اس متهمان، پيش
ــلح كه صورت هاى خود را با  ــته، 2 جوان مس شايان ذكر است: هفتم آبان گذش
ماسك بهداشتى پوشانده بودند و كاله نيز به سر داشتند، وارد يك طالفروشى در 
خيابان مفتح 4 مشهد شدند.  آنان كه حدود نيم ساعت طالفروش را به بهانه ارسال 
ــبكه اجتماعى تلگرام براى فرد ديگرى، سرگرم كرده بودند  ــتر با ش تصوير انگش
ــتر و وارد آوردن ضربه كارد، طالفروش جوان را در نهايت با تهديد سالح وينچس
 به قتل رساندند و پس از سرقت حدود 5 /2 كيلوگرم طال، با استفاده از يك دستگاه 

پرايد كه پالك آن نيز مخدوش بود، از محل متوارى شدند.
 متهمان اين پرونده 48 ساعت بعد با تالش كارآگاهان اداره جنايى پليس آگاهى 
خراسان رضوى و صدور دستورات ويژه اى از سوى قاضى سيدجواد حسينى (قاضى 
ويژه قتل عمد) دستگير شدند و به جرم خود اعتراف كردند. تحقيقات قضايى اين 
پرونده طى 9 روز در دادسراى مشهد تكميل و به شعبه پنجم دادگاه كيفرى يك 

خراسان رضوى ارسال شد.

با تالش كارآگاهان پليس آگاهي اصفهان، يك سارق داخل خودرو دستگير و به 41 
فقره سرقت اعتراف كرد . سرهنگ ستار خسروي  رييس پليس آگاهي اصفهان اظهار 
ــت اين پليس حين گشت زني در سطح شهر متوجه  داشت : مأموران تيم ويژه گش
شدند فردي در حال تخريب قفل يك دستگاه پرايد است كه بالفاصله او را دستگير و 

به پليس آگاهي منتقل كردند.
وي افزود: اين فرد در بازجويي هاي به عمل آمده به 41 فقره سرقت از داخل خودروي 
ــاره به اينكه از مخفيگاه اين سارق  شهروندان اعتراف كرد. سرهنگ خسروي با اش
ــد گفت: در اين زمينه پرونده تشكيل و متهم جهت  130 حلقه الستيك كشف ش
سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد . رييس پليس آگاهي اصفهان 
در پايان به مردم توصيه كرد كه از نصب تزئينات اضافي و گران قيمت بر روي خودرو 
خودداري و حتي االمكان اثاثيه خود را داخل صندوق عقب خودرو قرار دهيد و از رها 

كردن وسايل خود در روي صندلي ها و داشبورد خودرو خودداري كنيد.

محاكمه علنى
 قاتالن جوان 30 ساله در دادگاه

سارق داخل خودرو به 41 فقره 
سرقت اعتراف كرد

ــدن  ــتان اصفهان درباره پيدا ش ــين نيروى انتظامى اس جانش
جسد يك زن در رودخانه زاينده رود در محدوده شهر فالورجان، 
ــوده و احتمال مى رود ــن زن داراى اختالالت روانى ب گفت: اي
 به علت سقوط در رودخانه و يا خودكشى، مرگ وى رقم خورده 
ــاره به تداوم طرح  ــين زاده، با اش ــرهنگ حسين حس باشد. س
مقابله با دور دور، بدحجابى، بد پوششى و ايجاد مزاحمت براى 
نواميس مردم در خيابان هاى شهر اظهار داشت: اجراى اين طرح 
از ميزان اين جرائم كاسته است و برخوردهاى جدى با خاطيان 
ادامه دارد.وى در رابطه با پيدا شدن جسد يك زن در رودخانه 
زاينده رود در محدوده شهر فالورجان افزود: با پايين آمدن سطح 
ــد يك زن در حاشيه اين رودخانه  آب رودخانه زاينده رود جس
ــده بود و علت مرگ وى  پيدا شد، اين زن 12 روز پيش گم ش

پس از بررسى پزشكى قانونى اعالم مى شود.
ــرش در شهر زازران  وى در رابطه با قتل يك مرد توسط همس
ــرش را به قتل  ــالح گرم(كلت) همس ــن زن با س بيان كرد: اي
رسانده است، اين زن چند روز پس از قتل همسرش در يكى از 

مسافرخانه هاى شهر اصفهان دستگير شده است.
سرهنگ حسين زاده تصريح كرد: اين زن با همسرش اختالف 
ــه اين كار  ــت ب ــوء مصرف مواد مخدر دس ــته و بر اثر س داش
زده است، تحقيقات در مورد اين قتل ادامه دارد و چگونگى تهيه 

سالح گرم توسط اين زن در دست بررسى است.

ــتقر در يكى از اقامتگاه هاى مشهد، بر  29نفر از زائران مس
اثر استنشاق گاز منوكسيدكربن مسموم و روانه بيمارستان 

شدند.
ــازمان آتش نشانى  ــماره 2 س ــتگاه ش فرمانده نجات ايس
ــريح جزئيات  ــهد در تش ــهردارى مش و خدمات ايمنى ش
ــاعت هفت صبح با اعالم  اين حادثه اظهار كرد: حوالى س
حادثه اى مبنى بر گازگرفتگى تعدادى از زائران مستقر در 
ــتاد فرماندهى آتش نشانى  يكى از اقامتگاه هاى مشهد، س
ــماره دو را به محل حادثه  اين شهر نجات گران ايستگاه ش

واقع در بلوار جمهورى، خيابان بزرگمهر اعزام كرد.
مرتضى مختارزاده با اشاره به استفاده از وسيله گرمايشى 
ــى هاى  ــاس بررس هيتر برقى در محل حادثه گفت: براس
ــتفاده از  ــال مى رود اس ــران اعزامى، احتم اوليه نجات گ
دودكش غيراستاندارد با قطر نامتناسب و همچنين شيب 
ــت گاز  ــاختمان موجب نش منفى دودكش در خارج از س
منوكسيدكربن در محل اقامت زائران و مسموميت 29 نفر 

از زائران شده باشد.
ــردرد،  ــوول كاروان به علت س وى ادامه داد: به گفته مس
ــده براى اين افراد متوجه  حالت تهوع و سرگيجه ايجاد ش
ــاى امدادى  ــوند كه بالفاصله با نيروه گازگرفتگى مى ش

تماس مى گيرند.
فرمانده نجات ايستگاه شماره 2 سازمان آتش نشانى مشهد 
با اشاره به وجود درصد بااليى از گاز سمى منوكسيدكربن 
ــتگاه گازسنج  ــيله دس ــكان زائران كه به وس در محل اس
ارزيابى شده است، گفت: همزمان با اقدامات ايمنى الزم، 
مصدومين توسط اتوبوس اورژانس به مراكز درمانى انتقال 

يافتند.
ــاره به اقامت زائران در ديگر قسمت هاى  مختارزاده با اش
اين اقامتگاه اظهار كرد: نجات گران آتش نشانى به منظور 
جلوگيرى از بروز حادثه احتمالى ديگر و اطمينان از ايمنى 
ــمت هاى اين اقامتگاه را بررسى  وسايل گازسوز تمام قس

كردند.

متهم در جلسه دادگاه، منكر قتل دختر جوان شد

سوء مصرف مواد مخدر، منجر به قتل شوهر شدمسموميت 29 زائر با منوكسيدكربن

95. راى شــماره 4798 – 94/4/24 – فاطمــه صغــرى فرمانــى فرزند 
مصطفى به شناســنامه شــماره 487 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 
1199377964 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه 

تمام مفروزى از پالك 779 به مساحت ششدانگ 160/46 مترمربع.
96. راى شــماره 4799 – 94/4/24 – علــى ســعادتى شــهرضا فرزند 
حسينعلى به شناسنامه و شــماره ملى 1190125757 شهرضا دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه تمام مفروزى از پالك 779 

به مساحت ششدانگ 160/46 مترمربع.
شماره فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

97. راى شــماره 7530 – 94/7/14 – جنــت منصــف فرزنــد يحيى به 
شناسنامه شماره 426 شهرضا و شماره ملى 1199024481 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 315/1 به 

مساحت ششدانگ 265/75 مترمربع.
98. راى شــماره 7531 – 94/7/14 – رحمت اله صهبا فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 677 شهرضا و شماره ملى  1198950382 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 315/1 به 

مساحت ششدانگ 265/75 مترمربع.
99. راى شــماره 6725 – 94/6/24 – حميد پوركرمان فرزند نبى اله به 
شناسنامه شماره 1203 قمشه و شــماره ملى 1199257109 ششدانگ 

يك باب مغازه مفروزى از پالك 1188 به مساحت 118/72 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد

100. راى شــماره 12995 – 93/12/27 – فخرالديــن عبدالــى فرزنــد 
خداداد به شناسنامه شماره 985 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 
1209264366 ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 10 به مساحت 
178/10 مترمربع.درازاء185سهم مشاع از900سهم يكجريب ازيكدرب 

باغ8جريبى انتقال عادى ازطرف خانم اعظم حاجى.
101. راى شــماره 7106 – 94/6/30 – رحمت اله كبيرى فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 420 شهرضا و شماره ملى 1199024422 ششدانگ 
يك باب خانه مفروزى از پالك 73 كه به شماره 2281 تبديل گرديده است 

و 1775 به مساحت 222/5 مترمربع.
102. راى شــماره 7174 – 94/6/30 – محمدباقر قديمــى فرزند نعمت 
اله به شناسنامه شماره 1785 حوزه 1 شهرى شــهرضا و شماره ملى 
1199283827 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 161 به 

مساحت 163/70 مترمربع.
103. راى شــماره 6792 – 94/6/28 – راضيه نيكبخت فرزند قدمعلى به 
شناسنامه و شــماره ملى 1270473591 حوزه 6 اصفهان ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 187 به مساحت 87/82 مترمربع.
104. راى شماره 6559 – 94/6/16 – محمدمهدى حفار فرزند حيدرعلى 
به شناسنامه شماره 440 شهرضا و شماره ملى 1199213101 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 211 به مساحت 138/35 مترمربع.
105. راى شماره 4725 – 94/4/24 – مجتبى سالك به شناسنامه شماره 
1141 شــهرضا و شــماره ملى 1199112380 و رمضانعلى سالك به 
شناسنامه شماره 42 شهرضا و شماره ملى 1198996536 و محمدتقى 
سالك به شناسنامه شماره 390 شــهرضا و شماره ملى 1199031232 
و مرتضى سالك به شناســنامه شماره 1334 شــهرضا و شماره ملى 
1199069647 هر كدام نســبت به 12 حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنيه 
عرصه و اعيان و عصمت سالك به شناسنامه شــماره 192 شهرضا و 
شماره ملى 1198945532 نسبت به 6 حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنيه 
عرصه و اعيان همگى فرزندان حيدر و خانم جميله كاظمى فرزند اسماعيل 
به شناسنامه شماره 130 شهرضا و شماره ملى 1198773448 نسبت به 
بهاء ثمنيه عرصه و اعيان 54 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 745 به مساحت ششدانگ 416/84 مترمربع.
106. راى شــماره 4726 – 94/4/24 – جميله كاظمى فرزند اسماعيل به 

شناسنامه شماره 130 شهرضا و شــماره ملى 1198773448 نسبت به 
18حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 745 به 

مساحت ششدانگ 416/84 مترمربع.
107. راى شــماره 4734 – 94/4/24 – مجتبــى ســالك فرزند حيدر به 
شناســنامه شماره 1141 شــهرضا و شــماره ملى 1199112380 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 745 
به مســاحت ششــدانگ 145/60 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

1428جمعاتشكيل يكباب خانه راداده است.
108. راى شماره 4735 – 94/4/24 – شهين غالم پور فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 3099 حوزه 26 اصفهان و شماره ملى 1282779028 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 745 
به مســاحت ششــدانگ 145/60 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

1428جمعاتشكيل يكباب خانه راداده است.
109. راى شماره 1754 – 94/2/24 – معصومه نيك اقبال فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 20 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199381845 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1253 به 

مساحت ششدانگ 240 مترمربع.
110. راى شــماره 1755 – 94/2/24 – عليرضــا كيانــى فرزند فيروز 
به شناســنامه شــماره 14 حــوزه 1 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209750341 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 1253 به مساحت ششدانگ 240 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68/1 - اصلى ميرآبادكه به 225 - اصلى تبديل 

شده 
111. راى شــماره 6362 – 94/6/11 – نصرت حســين پور شهرضائى 
فرزند حســن بــه شناســنامه شــماره 387 شــهرضا و شــماره ملى 
1198935618 ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به مســاحت 162/36 

مترمربع.
112. راى شــماره 7969 – 94/7/30 – مرتضى آقاسى شهرضا فرزند 
فضل اله به شناسنامه شماره 620 قمشــه و شماره ملى 1199231932 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 87/55 ششدانگ 

مترمربع.
113. راى شــماره 7970 – 94/7/30 – فرزانه اســدى شــهرضا فرزند 
نعمت اله به شناسنامه شماره 1910 قمشه و شماره ملى 1199285072 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 87/55 ششدانگ 

مترمربع.
شماره فرعى از 72 - اصلى دامزاد

114. راى شماره 5953 – 94/5/29 – رمضان كيخافر فرزند مرحوم ولى 
محمد به شناسنامه شماره 2168 ســميرم و شماره ملى 2539500080 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 183 به مســاحت 198/75 

مترمربع.
شماره فرعى از 76 - اصلى مهيار

115. راى شــماره 6882 – 94/6/29 – ماه ســلطان مطلبى جزى فرزند 
حيدر به شناســنامه شــماره 97 حوزه 1 مركزى برخوار و شماره ملى 
5110445362 ششــدانگ يك باب كوره آجرپزى متروكــه و قديمى به 
انضمام زميــن مزروعى متصله مفــروزى از پالك 1760 به مســاحت 

219155 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 اصلى فيض آباد

116. راى شــماره 7641 – 94/7/20 – زهرا انصارى فرزند على نظر به 
شناسنامه شماره 477 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 1209983397 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1 به مساحت 

ششدانگ 94/60 مترمربع.
117. راى شــماره 7561 – 94/7/15 – بهرام محمــدى جانبازلو فرزند 
غفار به شناسنامه شــماره 53 حوزه 2 مركزى ســميرم و شماره ملى 

1209430649 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 149 به 
مساحت 138/85 مترمربع.

118. راى شــماره7871-94/07/29- حبيب اله بهرامــى فرزنديداله به 
شناسنامه شماره569شهرضاوشماره ملى1198925469ششدانگ:

182بــه  ازپالك تاالرمفــروزى  ازيكبــاب  الف:قســمتى 
مساحت783/40مترمربع كه به انضمام قسمتى ازپالك184جمعاتشكيل 

يكباب تاالرراداده است.
ازپالك184بــه  تاالرمفــروزى  ازيكبــاب  قســمتى  ب: 
مساحت1471/93مترمربع كه به انضمام قسمتى ازپالك182جمعاتشكيل 

يكباب تاالرراداده است.
119. راى شــماره 7217 – 94/6/31 – غالمرضــا شــفيعى فرزند ولى 
اله به شناســنامه شــماره 4 حوزه روســتائى شهرضا و شــماره ملى 
1199670464 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 260 به مساحت 

110 مترمربع.
120. راى شــماره 6877 – 94/6/29 – عليرضا نيك نــام فرزند بهروز 
به شناســنامه شــماره 472 حوزه 2 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209434891 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 265 به مساحت 
170/70 مترمربع.درازاء170سهم مشاع از2000سهم ششدانگ انتقال 

عادى ازطرف امان اله نيك رو.
121. راى شــماره 7175 – 94/6/30 – نجمه كاظمــى فرزند ذبيح اله به 
شناسنامه شماره 47 شهرضا و شماره ملى 1199332372 ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 275 به مساحت 181/83 مترمربع.
122. راى شــماره 7126 – 94/6/30 –  فاطمه اطرشــى شهرضا فرزند 
محمد جعفر به شناسنامه و شماره ملى 1190349035 شهرضا به واليت 
پدرش دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر 
روى آن مفروزى از پالك 285 به مساحت ششدانگ 257/35 مترمربع. 

123. راى شماره 7130 – 94/6/30 –  مبينا اطرشى شهرضا فرزند محمد 
جعفر به شناسنامه و شماره ملى 1190438641 شهرضا به واليت پدرش 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن 

مفروزى از پالك 285 به مساحت ششدانگ 257/35 مترمربع. 
124. راى شماره 7132 – 94/6/30 –  رويا اطرشى شهرضا فرزند محمد 
جعفر به شناسنامه و شماره ملى 1190473461 شهرضا به واليت پدرش 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن 

مفروزى از پالك 285 به مساحت ششدانگ 257/35 مترمربع. 
125. راى شــماره 4786 – 94/4/24 – حمدالــه انصارى فرزند شــير 
به شناســنامه شــماره 43 حــوزه 2 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209807343 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 495 به 

مساحت 137/70 مترمربع.
126. راى شــماره 7939 – 94/7/29 – مرتضى عمادى فرزند عيسى به 
شناسنامه شماره 3619 حوزه 3 ســميرم و شماره ملى 1209247062 
ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 496 به مساحت 198 مترمربع.

درازاء198سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه 
ازطرف محمودفرهمند.

127. راى شــماره 5885 – 94/5/29 – كوكــب قبــادى نظــر فرزنــد 
خداخواست به شناسنامه شماره 180 حوزه قشــقائى شيراز و شماره 
ملى 2293797449 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 502 به 

مساحت 191/52 مترمربع.
128. راى شــماره 2529 – 94/3/21 – شــهرام اميرى فرزند حســين 
به شناســنامه شــماره 3247 حوزه 2 مركزى سميرم و شــماره ملى 
1209553961 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 511 به 

مساحت 157/33 مترمربع.
129. راى شــماره 6873 – 94/6/29 – علــى گنجــى فرزنــد محمد به 
شناسنامه شماره 695 كازرون و شماره ملى 2371311936 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 516 به مساحت 160 مترمربع.
130. راى شماره 7613 – 94/7/18 – سيد احمد فلسفى فرزند سيد على 
اكبر به شناســنامه شماره 839 شهرضا و شــماره ملى 1199187100 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 516 به مساحت 150/90 

مترمربع.
131. راى شماره 11014 – 94/11/11 – قدرت اله عبدالى فرزند صادق 
به شناسنامه شــماره 4 حوزه 3 سميرم و شــماره ملى 1209771764 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 517 به مساحت 152/03 

مترمربع.
132. راى شــماره 2751 – 94/3/31 – حامد اميرى فرزند اردشــير به 
شناسنامه شماره 3329 حوزه 2 ســميرم و شماره ملى 1209554781 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 534 به مساحت 137 مترمربع.
133. راى شــماره 6869 – 94/6/29 – غالمرضــا انصــارى فرزنــد 
غالمعلى به شناسنامه شماره 33 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 
1209829861 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 580 به مساحت 

182/47 مترمربع.
شماره فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

134. راى شــماره 6801 – 94/6/28 – محمدحســن باباربيــع فرزنــد 
محمدعلى بــه شناســنامه شــماره 20602 شــهرضا و شــماره ملى 
1198485892 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 319 باقيمانده كه به شــماره 475 تبديل شــده و 361 به مساحت 

ششدانگ 153/03 مترمربع.
135. راى شــماره 6802 – 94/6/28 – مرضيــه مناقبــى فرزنــد على 
به شناســنامه شــماره 3287 حوزه 1 شــهرى قمشــه و شــماره ملى 
1199867829 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
319 باقيمانده كه به شماره 475 تبديل شده و 361 به مساحت ششدانگ 

153/03 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 157 - اصلى محموديه

136. راى شــماره 1240 – 94/2/9 – حشــمت اله اكبــرى فرزند امراله 
به شناسنامه شماره 22 حوزه 2 سميرم و شــماره ملى 6299915374 

ششدانگ يك باب خانه به مساحت 243/36 مترمربع.
137. راى شــماره 6793 – 94/6/28 – محمود اكبرى فرزند سلطانعلى 
به شناسنامه شماره 419 حوزه 2 بروجن و شماره ملى 6299569994 

ششدانگ يك باب خانه به مساحت 250 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 171 - اصلى مهديه

138. راى شــماره 7163 – 94/6/30 – فضــل الــه قبــادى اصل فرزند 
اروجعلى به شناسنامه شماره 92 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 
1209399725 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 45 به مساحت 

221 مترمربع.
139. راى شــماره 6650 – 94/6/22 – نجاتعلى نادريان فرزند مســيح 
به شناسنامه شماره 90 حوزه2 سميرم و شــماره ملى 1209414570 
ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 58 و 444 به مساحت 221/80 

مترمربع.
140. راى شــماره 11796 – 93/11/28 – كيامــرث قبــادى فرزنــد ولى به 
شناسنامه شماره 155 حوزه قشقائى شــيراز و شماره ملى 2293797181 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 112 به مساحت 199/87 مترمربع.
141. راى شــماره 7563 – 94/7/16 – كامبيــز محمــدى فرزنــد جبار 
به شناســنامه شــماره 11960 حوزه 1 شهرى ســميرم  و شماره ملى 
1209109956 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 16 به مساحت 

199/07 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/09/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/09/22 
 م الف 502 سيدمهدى ميرمحمدى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا                      
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آشپزی

معرفی کتابترین ها

   

 

 مواد الزم  برای تهيه کيک ميوه ای کالس�يک: س��فیده  تخم مرغ1 عدد،
 ش��کر50 گرم، انگور س��یاه یک دس��ته ی کوچک، برگ ب��و  به مق��دار کافی، 
نارنگی 1 تا 2 عدد، انجیر تازه رسیده 1 تا 2 عدد، کامکوات چند عدد، فیسالیس          

چند عدد،روبان قرمز یا طالیی 65 سانتی،کیک میوه گرد 20 سانتی متر.
مواد الزم برای خامه ی روی کيک :  سفیده ی تخم مرغ2 عدد، شکر قنادی 

175 گرم. 
  طرز تهي�ه کيک ميوه ای کالس�يک : به آرامی س��فیده ی تخم م��رغ را در 
یک کاسه ی کم عمق زده و شکر را روی یک س��ینی یا صفحه ی پخت بپاشید. 
انگور و برگ های بو را داخل سفیده ی تخم مرغ فرو برده یا از قلمو استفاده کنید. 
اضافی آن را تکان داده و با شکر بپوشانید و  برای حداقل 10 دقیقه کنار بگذارید 
تا خشک ش��ود، زمان ایده آل 30 دقیقه است.زمانی که برای تزیین کیک آماده 
بودید خامه ی روی آن را درس��ت کنید. یک کاس��ه ی بزرگ را روی یک قابلمه 
 آب در حال جوش بگذاری��د. اطمینان پیدا کنید که ته کاس��ه با آب برخوردی

 نداشته باشد. 
سفیده های تخم مرغ و شکر را داخل کاسه ریخته و برای 5 تا 7 دقیقه هم بزنید 
تا زمانی که یک خامه ی غلیظ و شفاف ایجاد ش��ود. زمانی که در حال هم زدن 

هستید هر چند دقیقه با استفاده از کاردک دور کاسه را تمیز کنید. 
خامه را روی کیک ریخته و با یک چاقوی لبه تخت، آن را روی کیک پهن کنید.

نارنگی، انجیر، و کامکوات ها را نصف کرده و سپس به همراه فیسالیس روی سطح 
کیک خامه ای قرار دهید. 

یک روبان دور پایه ی کیک بسته و تا زمان رس��یدن مهمان ها کیک را در جایی 
خنک )اما نه در فریزر( قرار دهید.

متن ذیل یادداشتی است درباره »سبک زندگی اخالقی« به قلم احمدعلی افتخاری، 
استاد دانشگاه اصول الدین که از نظرتان می گذرد:

  تنها راه��کار موف��ق و عملی، که س��عادت بش��ر را در زندگی ف��ردی و اجتماعی 
 تضمی��ن می کند، اخ��الق دین��ی اس��ت. اخالقی که ب��ر پای��ه  تعالی��م مکتب و 
جهان بینی دینی بوده و با ایمان به مبدأ و معاد، احساس حضور خدا در صحنه  هستی 
و محاسبه  کردار و پاداش و کیفر آن در روز رستاخیز و مسوولیت اعضا و جوارح انسان 
و ثبت اعمال در پرونده  شخصی و... ضمانت اجرایی برای تحقق ارزش های اخالقی 

و پای بندی انسان به امور ارزشی است.
اینجا اخالق، مایه  پیشرفت مادی، وظیفه شناس��ی، تکلیف گرایی و معیار زندگی 
هدف دار نیس��ت، فقط برای جلوگیری از خواهش های نفس��انی و تحصیل منافع 
اجتماعی، بهبود و رفاه زندگی و رفتار موافق با عقل و هم رنگی و هم آهنگی با قانون 

نیست. )آن گونه که بیشتر دانشمندان بدان معتقدند(
 اخالق در باور دینداران!

اخالق، در باور دینداران، از پراهمیت ترین مباحث اس��ت پس از علم خداشناسی، 
چون هدف آفرینش، رسیدن به کمال مطلوب و رضای حضرت حق است و این مهم 
جز با مکارم اخالقی ممکن نگردد.اخالق کریمه یعنی تس��لط بر نفس تا جایی که 
آدمی  جز به نیکی سخنی نگوید، تصوری جز نیکی نکند و چیزی را جز نیکی نبیند. 
واین مقام جانشینی خداست، کرامت و شخصیت انس��ان است. و هر عملی در این 

راستا انجام شود که انسان را به کمال برساند، عبادت شمرده می شود.
و اخالق در این دیدگاه، برخاسته از شناخت خدا، ایمان به او و التزام عملی به همه ی 
باورها و ره نمودهای دینی است نه از روی عادت و برای خوشنودی دیگران. اخالق 
در مکتب ما فراتر از رعایت حال و حرمت و حقوق دیگران اس��ت بلکه خیرخواهی، 
ایثار، هم دردی، هم س��ازگاری با همگان و مقدم داش��تن دیگران بر خود است که 

شخصیت آدمی را می سازد. چون بال پرواز اوست.
اخالق دینی، ریش��ه دار با هدف و پایدار و ژرف است و انس��ان را با همه ی وجود و 
 مظاهر، نیکو می گرداند و نمادی از خوهای پس��ندیده  پیش آهنگان انس��انیت را، 
پیش روی پویندگان قرار می دهد و رفتار انس��ان را بر پایه  همه  نیکی ها و ارزش ها 
استوار می سازد و انسان را با فرشتگان هم شأن س��اخته، بلکه گامی فراتر می برد و 
همه  اخالق او را پژواکی از اخالق خدایی می گرداند. انس��ان را از زندگی حیوانی و 

اجتماعی به کرامت می رساند.
 هم��ان کرامتی ک��ه خدا بش��ر را ب��دان ش��رافت بخش��یده و ممتازش س��اخت

 »َولََق��د َکرْمنا بَن��ی آَدَم«. اخالق دینی بر پایه  اصالت انس��ان اس��ت. انس��انی که 
 هم سنگی برایش نیست. اخالق کریمه، انسان را از انسان اصطالحی بودن به انسان 
حقیقی شدن ارتقا می دهد و به این عمل برمی انگیزاند. به او شخصیت و کیان و َمِنش 
انسانی می بخش��د، می فهماند که نباید خود را با پیروی از خواهش ها خوارسازی، 
نباید مقام و مرتبه  خویش را فراموش نمایی. مبادا به هدف، رسالت و جایگاه واقعی 
خود، به دیده  اِغماض بنگری. مبادا به چیزی دست یازی که تو را، از کمال بازدارد، 
هرگز مباد که خوِد واقعی خ��ود را، فراموش کنی، که خدا نیز از یاد و اندیش��ه ات 
فراموش خواهد شد. »نَُسوا اهللَ َفاَنْسیُهم أَنُفَسهم«، آن گاه مسخ شده و نابینا و ناشنوا 
 می شوی، نمی بینی آنچه را که دیدنی است و نمی یابی آنچه را که فهمیدنی است و به 
مرتبه  حیوانی خویش بلکه فروتر از آن فرود می آیی. »اُولِئَک َکالَأْنعاِم بَْل ُهم أََضل« 

وآن گاه از شر تو نمی توان ایمن بود، »َمن  هانَْت َعلَْیِه نَفُسُه َفال تَْأَمْن َشرُه«.
 اینها خواسته های دنيا را تحقير مى کنند...

 کس��ی که در پرتو اخ��الق به َمِنش و کرامت و ش��خصیت انس��انی رس��ید، هرگز
نفس خویش را با نافرمانی و گناه خوار نمی س��ازد. »َمن َکُرَمت َعلَیِه نَفُسه لَم یُِهنها 
بِالَمعِصَیِة«  و کس��ی به این منزلت عروج یافت، دنیا را هم سنگ خویش نمی داند 
تا بدان خوارش گرداند، »َمن َکُرَمت َعلَیِه نَفُس��ه هانَْت َعلَیِه الدنیا«و کس��ی که به 
 این مقام و پرورش روح رس��ید، به خواهش های نفس، ب��ه دیده ی تحقیر می نگرد. 

»َمن َکُرَمت َعلَیِه نَْفَسهُ هانَْت َعلَیِه َشَهواتُه« 
محاس��ن اخالقی به ویژگی هایی گفته می شود، که به انس��ان، کرامت، شخصیت 
واال و انسانیت و... نمی بخشد و برحسب ش��رایط. زمان و مکان، فرهنگ، سیاست و 

حکومت، و... دگرگون پذیر است، مایه  ُحس��ن روابط اجتماعی، جلب منافع مادی 
 و رفاه و بهبود زندگی است بلکه برخاس��ته از خود دوستی و وظیفه شناسی است،

 نظم کاری و اجتماعی، آراس��تگی ظاهر، رعایت بهداش��ت ف��ردی، تمیز و مرتب 
بودن، رعایت ادب، عیادت بیمار، خوش رویی و احترام ب��ه قانون، و... را می توان از 
دیگر عنوان های آن دانس��ت که هیچ ضمانتی برای انس��ان بودن و انسانی زیستن 
را به وجود نمی آورد. ممکن اس��ت کس��ی همه  این ویژگی ها را داش��ته باشد، ولی 
 نیرنگ باز و پرفریب، ش��یاد و خون خوار و تباه کاری قهار باش��د. دنی��ای امروز با

پیشرفت های چشم گیر خود، پس از انقالب های صنعتی، علمی، سیاسی، کارگری 
و فرهنگی و... در دو سه سده ی گذش��ته ی خود، توانسته است در این زمینه به اوج 

و نهایت ترقی نایل آید.

مکارم اخالقی )اخ��الق کریمه(، به کردار ثاب��ت، پایدار و هماهن��گ با معیارهای 
ارزشی و موازین عقل و ش��رع که بر اثر تکرار و تمرین در راس��تای زندگی فردی و 
اجتماعی و... به صورت ملکات نفس��انی در آمده باش��د. گفته می شود که این گونه 
از خلق و خو، در بردارنده ی س��عادت، انسانیت، ش��خصیت و کرامت واالی انسانی 
است و انسان شدن و انسان زیستن در گرو عمل و پای بندی به اصول و معیارهای 
ارزش��ی و بایدها و نبایدهای این بخش از اصول اخالقی است. که پیامبر اسالم هم، 
هدف از بعثت و رس��الت عظیم خویش را،  اجرای عملی و پیوند با آموزه های دینی 
این نوع اخالق )مکارم( تا س��ر حد کمال می خواند. »بُِعْثُت اِلُتَمَم َمکارَم االَخالق« 
زیرا تنها مکارم اخالقی اس��ت که انس��ان را به مراتب باالی کمال می رساند، مانند 
ایثار و نیکوکاری، پارسایی، تعالی خواهی، دفاع از ستم دیده، خودسازی، مبارزه با 
ستم، درستی، راس��تی و دادگری و... .دنیای امروز، نیازمند انقالب اخالقی در این 
زمینه است تا هم پای انقالب های علمی، صنعتی و اسالمی خویش، از آن بهره جوید. 
دانش و صنعت بشر با هر سرعتی که پیش رفت، اخالق و فضیلت را با همان سرعت 
به عقب گرد واداشت. علم و صنعت، همانند آتش س��وزان و سالح جنگی است که 
آشنا و نا آشنا )ودوست و دشمن( نمی شناسد. از کشتن یکی لبخند رضایت بر لب 
ندارد و از دیگری اندوه، یا آتشی که همه ی هستی محروم و یتیم را با کاخ استبداد، 
یک جا می س��وزاند، زمان و مکان و شخص و شرایط نمی شناس��د. )تر و خشک را 
می سوزاند با هم و یکسان(. ضابطه ی استفاده  این ها در حوزه  اخالق است. اخالق به 
انس��ان، ثبات، نظم، جهت و قدرت اراده و کرامت می دهد. از کوشش های تخریبی 
غرایز جلوگیری می کند. هدف او را متعالی و ش��خصیت او را به کمال می رس��اند.

اخالق، به همه  نیروه��ای درون، امکان حرکت و تالش مثب��ت می دهد و بین آنها، 
توازن و اعتدال را برقرار می س��ازد. هری��ک را در جایگاه خ��ود ارج می نهد، یکی را 
فدای دیگری نمی کند. و رس��الت اخالق در صلح، ثبات، هم س��ازگاری، و رعایت 
حقوق فرد و جامعه، بس خطیر اس��ت، از این رو، بحث اخ��الق از دیر باز در همه ی 
 نگرش ها، جهان بینی ه��ا، مکتب ها و جامعه های انس��انی از جدی ترین بحث های

 مطرح شده بوده و هست.
گروه های نخستین بش��ری، پیرو مقررات اخالقی )تابو( بوده اند. سقراط نخستین 
 کس��ی اس��ت که به بررس��ی بنیادین اخالق می پ��ردازد. ارس��طو کتاب��ی به نام 
»اخالق نیکوماکس« می نگارد. تا کنون بیش از 25 مکتب اخالقی و ضد اخالقی به 
وجود آمده است: بعضی ها در تأمین خواسته های روانی و پرورش روحی کوشیده اند 
 و بعضی در جه��ت لذت های م��ادی و جنس��ی و... )مانند: فروید و اریس��تیپ که 

بنیان گذار فلسفه  لذت هستند(.
 اگرچ��ه در گذش��ته های دور ب��ه خاطر س��ادگی س��طح زندگی، عدم گس��ترش 
روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حاکمیت های سلطه جویانه  بشری 
و بروز مشکالت جدی و ناهنجاری های رفتاری در افراد جامعه، بسان نیاز امروز به 
اخالق و با این ش��دت، احساس نمی ش��د. اما امروزه، اخالق را از جمله راهکارهای 
موفق، در درمان این ناهنجاری ها می دانند و سقوط ارزش ها، همگان را بیدار ساخته 
که این انس��ان افس��ار گس��یخته، نیازمند به اصول اخالقی و پایبندی به سجایای 
 انسانی است تا قافله ساالر بشریت از تیره راه های زندگی به سالمت، به کعبه  مقصود 

رسد.
 اقوام روزگار به اخالق زنده اند                            قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است

وال آبی بزرگ ترین پس��تانداری اس��ت که تا کنون ب��ر روی کره زمین 
زیس��ته اس��ت. یک وال آبی بالغ می تواند تا 30 متر ط��ول و 130 تن 
 وزن داشته باشد. بزرگ ترین وال آبی مش��اهده شده یک وال آبی ماده 

به وزن 176 تن بوده است. 
 ش��کار بی رویه وال توس��ط انس��ان تع��داد و تن��وع آنها را ب��ه میزان 
قابل مالحظه ای کاهش داده است. امروزه بیشتر وال های آبی بالغ،طولی 
بالغ بر 2٤ متر دارند زیرا بسیاری از وال های غول پیکر توسط انسان شکار 
ش��ده اند. زبان وال آبی آنقدر بزرگ است که 50 نفر انسان سنگین وزن 
می توانند روی زبان آن بایس��تند! قلب آن به بزرگی یک فولکس واگن 
و شش های آن به قدری است که انس��ان می تواند از آنها باال برود. نوزاد 
 وال آبی به هنگام تولد 7 مترطول داشته و به سنگینی یک فیل است. در
  طول 7 م��اه اول تولد این ن��وزاد روزان��ه 3٨0 لیتر از ش��یر مادر خود
  می نوش��د. غذای اصلی وال آبی نوعی میگو به نام کریل است که روزانه

 ٤ تن از آنها را می خورد.  دانشمندان به این باورند که روزگاری 200000 
وال آبی در اقیانوس ها می زیسته اند.تعداد آنها اکنون به کمتر از 10000 

عدد رسیده است.
بزرگ ترین گربه ماهى شکار ش�ده: این گربه ماهی 2/7٤ متری در 
سال 19٨1 در دهکده شیانگ کونگ تایلند صید شده است. روستاییان 
نتوانستند این گربه ماهی را زنده نگهدارند. در نتیجه این ماهی نادر که 

برای تحقیقات علمی بسیار ارزشمند است توسط آنان خورده شد!
 ب�زرگ تری�ن مارماه�ى کش�ف ش�ده:این مارماه��ی توس��ط 
 یک کش��تی ماهیگیری بخار کشف ش��د و دارای 15/٤کیلوگرم وزن و 

1/6 متر طول بوده است.
 بزرگ ترین نيزه ماهى کش�ف ش�ده:این نیزه ماه��ی در 19٨٤ در 
 کونای هاوایی کش��ف ش��ده و 5/٤2 مت��ر ط��ول و 750 کیلوگرم وزن 
 داش��ته اس��ت. صید این غ��ول دریای��ی دو س��اعت و 20 دقیقه طول 

کشیده بود.

 »س��فر در اتاق تحریر« داستانی است به قلم »پل اس��تر« و با ترجمه ی
»مهسا ملک مرزبان« که نشر افق آن را منتشر کرده است.

کتاب»س��فر در اتاق تحریر« درباره ی پیرمردی در یک اتاق است. این 
کتاب شرح وقایع یک روز از زندگی پیرمردی است که در گذشته مرتکب 
 اش��تباهات زیادی ش��ده و حاال به دالیل امنیتی در یک اتاق دربس��ته 

حبس شده و تمام حرکات او زیر نظر است.
پیرم��رد حافظ��ه اش را ب��ه خاط��ر مص��رف ق��رص از دس��ت داده و 
 تصاوی��ر زندگ��ی اش ب��ه ص��ورت پازلی ب��ه ه��م ریخت��ه در ذهنش 

ظاهرمی شود.
 »پل اس��تر« نویس��نده ی این کتاب که در آثارش کنجکاوی خواننده 
را برم��ی انگیزد و ابعاد تازه ای ب��ه ادبیات و از آن مهم تر به برداش��ت ما 
از انس��ان اضافه می کن��د.در رمان» س��فر در اتاق تحری��ر« مخاطب را 
 از بلندای دنیای کلمات، بر زمین س��خت می نش��اند و دوب��اره به پرواز 

در می آورد.
 وی درب��اره ی کت��اب حاض��ر م��ی گوید؛وقت��ی کت��اب کوت��اه 
»س��فر در ات��اق تحری��ر« را ک��ه درب��اره پیرم��ردی در ی��ک ات��اق 
اس��ت نوش��تم، شکس��ت بزرگی ایج��اد ک��ردم. کت��اب ب��ا تصویری 
آغ��از ش��د ک��ه نمی توانس��تم آن را از ذهن��م خ��ارج کن��م. آن 
 تصوی��ر روز ب��ه روز و هفت��ه ب��ه هفت��ه در ذهن��م پررنگ ت��ر 
می شد. تصویر س��اده ای بود: پیرمردی که لباس خواب و دمپایی چرمی 
پوش��یده و در حالی که بر لبه تختش نشس��ته  است، دس��تانش را روی 
زانوانش گذاش��ته و به کف اتاق خیره ش��ده . این تصویری بود که مدام 
می دیدم و بعد از مدتی تصمیم گرفتم آن را کشف کنم. از خود پرسیدم 
معنی آن چیست؟ چرا تمام مدت آن را می بینم؟ به این نتیجه درست یا 

غلط  رسیدم که شاید این تصویر خودم در بیست یا سی سال بعد است«.
کتاب »سفر در اتاق تحریر« را انتش��ارات افق در قطع جیبی و با قیمت 

٨500 تومان چاپ کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

کيک ميوه ای کالسيک

سفر در اتاق تحریربزرگ ترین پستانداران دنيا

خانه داری

لپ تاپ ها دستگاه های ظریفی هس��تند و نحوه تمیز کردن آنها از گرد و غبار و 
اجسام جانبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این جا قصد داریم نحوه صحیح 

تمیز کردن یک لپ تاپ را قدم به قدم توضیح دهیم.
 ابتدا بدانید که بهترین روش آن اس��ت که پیش از هر کاری به دفترچه راهنمای 
کامپیوتر خود مراجعه کنید و ببینید در آنجا چه دستورالعملی برای تمیز کردن 
لپ تاپ شما داده شده است.اغلب کارخانه های فروشنده لپ تاپ توصیه می کنند 
که تمیز کردن کلی لپ تاپ یک بار در سال بیشتر انجام نشود. اما کسانی که دایما 

در سفر هستند نیاز بیشتری به تمیز کردن کامپیوترشان پیدا می کنند.
نخستین نکته در هنگام تمیز کردن لپ تاپ این اس��ت که از پارچه  های زمخت 
 و زبر و موادی ک��ه دارای حالل های آمونیاکی هس��تند خ��ودداری کنید. انواع 
 گردو خاک و کثافات مانند موی حیوانات و غیره ممکن است به درون کامپیوتر شما 
رفته باشد. خاک سیگار و تفاله های ریز از دیگر مواردی است که درون لپ تاپ ها 
پیدا می شود!اینها معموال بر روی صفحه نمایشگر شما و یا درون پورت ها می نشینند 
و مشکالتی را ایجاد می کنند.شما برای تمیز کردن لپ تاپ خود به  این وسایل نیاز 
دارید: دمنده هوا، پارچه تنظیف پزشکی، محلول نظافت و در آخر یک تکه پارچه 

کتانی مانند یک تی شرت.
  لپ تاپ: بخ�ش بيرونى - برای تمیز ک��ردن بخش بیرونی و بدن��ه لپ تاپ از 
یک تکه پارچه کتانی اس��تفاده کنید که می تواند بخشی از یک تی شرت کهنه و 
قدیمی باشد.به هیچ عنوان از پارچه های راه  راه مخصوص نظافت و یا پارچه های 

ساینده برای این کار استفاده نکنید. از پارچه ها و دستمال های خشن مخصوص 
نظافت هم نباید استفاده کنید. یادتان باشد هیچ گاه اسپری تمیز کننده را مستقیم 

روی بدنه لپ تاپ نپاشید بلکه آن را روی پارچه ریخته و سپس به بدنه بکشید.

 راز و رمز تميزکردن لپ تاپ )1(

اعجـازهای زنـدگی به سبک اخـالق
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