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آگهی فراخوان عمومي انتخاب مشاور )دو مرحله ای با ارزیابی کیفی(

     روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

                                                                                                                                                شماره 94/5424/ص  مورخ 1394/8/14
1- نام و نشانی کارفرما: شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر

فوالدشهر، بلوار ولي عصر، ميدان ولي عصر، کد پستي 8491741111، صندوق پستي 84915-167 
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

2- موضوع خدمات مشاوره: انجام مطالعات و تبديل عكس�هاي هوايي شهر جديد فوالدشهر به مساحت 3135 هكتار به نقش�ه هاي با مقياس 1/1000 وبهنگام سازی 
. GIS سامانه

3-محل تامين اعتبار: منابع داخلي شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر
4- شرايط مناقصه گران:

- داشتن شخصيت حقوقی.
- داشتن حداقل پايه دو فتوگرامتري از سازمان مديريت و برنامه ريزی.

- داشتن حداقل پايه سه نقشه برداري زميني از سازمان مديريت و برنامه ريزی.
- داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر.                                                

5- مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد ارزيابی کيفی به صورت حضوري:
- ارائه معرفينامه کتبي جهت دريافت اسناد ارزيابی کيفی با ذکر موضوع و شماره فراخوان الزامي است.

6- محل دريافت اسناد ارزيابی کيفی: از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی
 http://iets.mporg.ir يا WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM 

و يا از طريق مراجعه به بايگاني شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر.
7- زمان و مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی: از تاريخ 94/9/23 تا تاريخ 94/9/28 .

8- مهلت تكميل و تحويل اسناد ارزيابی کيفی: تا پايان وقت اداري مورخ 94/10/5.
9- محل تحويل اسناد ارزيابی کيفی: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار-دبيرخانه شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر

10- زمان بازگشايی پاکات: در تاريخ 94/10/6 رأس ساعت 9:00 صبح.

به دنبال پیگیری مجدانه شهرداری اصفهان و بر اساس وعده شهردار این شهر،سرانجام کالن شهر اصفهان به شبکه 
شهرهای خالق جهان پیوست.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار اصفهان در آستانه ورود به ماه مبارک ربیع االول و در 
ادامه تبیین رخدادهای نوین مدیریت شهری اعالم کرد: با پیگیری مجدانه شهرداری، کالن شهر اصفهان به شبکه 

جهانی شهرهای خالق یونسکو پیوست.
مهدی جمالی نژاد افزود: شبکه جهانی شهرهای خالق، معتبرترین شبکه جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل 
شده است و اصفهان به عنوان نخستین عضو این شبکه در کشور در عرصه »صنایع دستی و هنرهای مردمی« است 

که دیروز به طور رسمی به عضویت این شبکه درآمد.
وی تصریح کرد: یونسکو از میان ش��هرهای جهان، به سراغ ش��هرهایی می رود که دارای پتانسیل باالیی در عرصه 
فرهنگی است و می توانند از این پتانسیل در راه توسعه پایدار شهر استفاده کنند به همین جهت، اصفهان به عضویت 

رسمی این شبکه درآمد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه اصفهان در دوره جدید مدیریت شهری، به دنبال تغییر نگاه به شهر از رویکردی کالبدی 
به نگاهی خالق است، اضافه کرد: همان گونه که در بیانیه یونسکو آمده است، خالقیت به عنوان موتور محرک توسعه 
پایدار شهری به همراه مشارکت اجتماعی و چاالکی فرهنگی، آینده ای متعالی برای شهر را می تواند به ارمغان آورد. 
از این رو مدیریت شهری با پیگیری ثبت اصفهان در شبکه جهانی شهرهای خالق و همچنین ایجاد مرکز خالقیت و 

نوآوری در شهرداری اصفهان، نخستین گام های موثر را در این عرصه برداشته است.
شهردار اصفهان در پایان ضمن تشکر از تمامی همکاران و عزیزانی که در مسیر ثبت جهانی اصفهان تالش داشتند، 

اعالم داشت به زودی برنامه های مدیریت شهری برای این رخداد مهم جهانی اعالم می شود.
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عب�رت بزرگ 
از حبس 

شيخ احمد!

ک�اهش خط�اهای 
دارويی در نس�خ 

الكترونيكی 

نشست توجيهی آنفلوآنزا 
برای مراکز درمانی اصفهان 

برگزار شد
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سرپرست اداره پیش بیني هواشناسي استان اصفهان 
گفت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که 

سامانه جوی ناپایداری تا روز سه شنبه ...

لوک کافی، تحلیلگر بنی��اد هریتیج: اگر ایاالت متحده 
به دنبال این باشد که با اس��تراتژی کالن خود، جلوی 
روسیه و ایران بایس��تد و امنیت انرژی اروپا را باال ببرد؛ 
نباید از ظرفیت های منطقه اوراسیا غافل شود. دریای 
خزر و نواحی اطراف آن یکی از مهم ترین مناطقی است 
که اغل��ب اهمیت آن در میان س��ایر چال��ش هایی که 
آمریکا با آنها مواجه است، گم می شود. دریای خزر در 
قلب منطقه اوراسیا قرار دارد و محل تالقی جغرافیایی و 
فرهنگی اروپا و آسیا است. این تفسیر می تواند به خوبی 
اهمیت استراتژیک و اقتصادی آن را نشان دهد. آمریکا 
باید اس��تراتژی دقیقی برای حضور خود در این منطقه 
تدوین کند که ضمن تضمین آزادی اقتصادی به تضمین 
تولید و انتقال منابع انرژی بپردازد. افزایش نفوذ روسیه، 
ایران و چین در منطقه که به ضرر منافع آمریکا است از 
دیگر مواردی است که باید در این استراتژی لحاظ شود.

دریای خزر بزرگ ترین مساحت آبی محصور را در سطح 
کره زمین به خود اختصاص داده است ...

پسر دیکتاتور معدوم لیبی که توسط نیروهای امنیتی 
لبنان دستگیر شده است، درباره پرونده امام موسی 

صدر بازجویی خواهد شد. دستگاه قضایی لبنان...

براساس مذاکرات صورت گرفته بین ایران و روسیه، 
قرار است گاز ایران عالوه بر تهاتر به ارمنستان صادر 

شود. به گزارش مشرق، ارمنستان یکی از...

مدیرکل دفتر آموزش سازمان محیط زیست پیش از 
این آب ش��یرین کن ها را تنها راه ح��ل بحران آب در 

ایران دانسته بود، اما...

اصفهان 
برفی می شود

استراتژی آمریکا در خزر؛
مقابله با نفوذ ایران و روسیه

بازجویی از پسر قذافی 
درباره امام موسی صدر

ارمنستان مشتری دائم گاز 
ایران می شود

 آب خلیج فارس 
در بطری های یک بار مصرف

نسـل جدید چـک های بـانکی
 در راه است

با رش��د روزافزون خدمات الکترونیکی و نفوذ آن در زندگی روزمره، 
شاهد تغییرشکل بسیاری از خدمات به خدمت الکترونیکی هستیم. 

در حوزه چک نیز خدمات الکترونیکی در ...
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دبير جامعه متخصصان نساجی ايران مطرح کرد:

اوج گیری صنعت نساجی 
در گرو ثبات سیاست های خارجی و اقتصادی ایران

م الف: 26336

                                           خبرخوش شهردار اصفهان به اصفهانی ها؛
        

                نصف جهان به جمع شهرهای خالق جهان پیوست

                       اصفهان نخستین شهر خالق در کشور شد

        اصفهان از سوی یونسکو عنوان شهر خالق را کسب نمود

     یونسکو اصفهان را نخستین شهر خالق کشور معرفی کرد



لوک کافی، تحلیلگر بنیاد هریتیج: اگر ایاالت متحده به دنبال 
این باش��د که با اس��تراتژی کالن خود، جلوی روس��یه و ایران 
بایس��تد و امنیت انرژی اروپا را باال بب��رد؛ نباید از ظرفیت های 

منطقه اوراسیا غافل شود.
دریای خزر و نواحی اطراف آن یکی از مهم ترین مناطقی است 
که اغلب اهمیت آن در میان سایر چالش هایی که آمریکا با آنها 
مواجه است، گم می ش��ود. دریای خزر در قلب منطقه اوراسیا 
قرار دارد و محل تالقی جغرافیایی و فرهنگی اروپا و آسیا است. 
این تفسیر می تواند به خوبی اهمیت استراتژیک و اقتصادی آن 
را نشان دهد. آمریکا باید استراتژی دقیقی برای حضور خود در 
این منطقه تدوین کند که ضمن تضمی��ن آزادی اقتصادی به 
تضمین تولید و انتقال منابع انرژی بپردازد. افزایش نفوذ روسیه، 
ایران و چین در منطقه که به ضرر منافع آمریکا اس��ت از دیگر 

مواردی است که باید در این استراتژی لحاظ شود.
دریای خزر ب��زرگ ترین مس��احت آبی محصور را در س��طح 
کره زمین ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و از ای��ن رو در مورد 
دریاچه یا دریا خواندن آن بحث های زیادی در گرفته اس��ت. 
این پهنه آبی میان آس��یا و اروپا، یعنی دو مصرف کننده عمده 
انرژی در جهان معاصر قرار دارد. مناب��ع موجود در اطراف این 
 دریا از جمله چ��اه های نف��ت و گاز از مهم تری��ن فاکتورهای 
تعیین کننده اهمیت خزر است. در میان کشورهای همجوار با 
این پهنه دریایی نیز همواره رقابت های گسترده ای وجود داشته 
است. روسیه و ایران قوی ترین بازیگران این عرصه هستند. با 
این وجود درگیری های گسترده این دو کشور در عرصه سیاست 
خارجی، فضای بازی را برای سایر همسایگان دریای خزر یعنی 

آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان گشوده است.
دریای خزر و مناطق پیرامونی آن در دوران معاصر بیش از هر 

زمان دیگری ش��اهد حضور قدرت های بزرگ و تعریف منافع 
در این منطقه بوده اس��ت. چین و اروپا از مهم ترین بازیگرانی 
هستند که سعی می کنند هر فرصت اقتصادی و سیاسی در این 

منطقه را مغتنم شمارند.
منافع آمریکا در منطقه

منافع آمریکا در زمان حاضر در منطقه دریای خزر بیشتر بر پایه 
تعهدات آن به متحدان خود در ناتو، مبارزه با اش��اعه تروریسم 
و کنترل نفوذ ایران و روسیه تعریف می شود. اگرچه هیچ یک 
از کش��ورهای این منطقه به طور مس��تقیم عضو ناتو نیستند، 
اما آذربایجان، قزاقستان و ترکمنس��تان عضو برنامه مشارکت 
 ناتو برای صلح هس��تند و هر یک به نس��بت ه��ای متفاوت به 
عملیات ه��ای ناتو در افغانس��تان کمک کرده ان��د. نفت و گاز 
این منطقه برای خنثی کردن وابس��تگی اروپا به روسیه نیز از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این نکته می تواند به طور 
مستقیم بر امنیت اروپا و به طور غیرمستقیم بر تعهدات آمریکا 

ذیل ناتو تأثیر بگذارد.
به طور خالصه می شود گفت که آمریکا هم اکنون چهار هدف 

اصلی را در منطقه خزر دنبال می کند:
1- برقراری ثبات و امنیت در این منطقه برای تضمین تولید و 

انتقال منابع انرژی
2- نظارت بر مداخله روسیه و ایران در منطقه

3- مبارزه با اسالم رادیکال
4- حل تعارضاتی ک��ه از دیرباز در منطقه باقی مانده اس��ت و 

منجر به افزایش نفوذ مسکو شده است.
بازیگران خارجی در منطقه

منطقه دریای خزر اهمیت خ��ود را در آینده حفظ خواهد کرد 
و همچنان صفحه شطرنج بازی استراتژیک قدرت های منطقه 

 ای و جهانی باقی خواهد ماند. این منطقه برای اروپا از اهمیت 
 وی��ژه ای برخوردار اس��ت، چ��را که مه��م ترین منب��ع برای 
تنوع بخش��ی به مناب��ع تامین ان��رژی اروپا، در کنار روس��یه 
 است. با این وجود نفوذ کش��ورهای اروپایی در منطقه به شکل 
قابل توجهی محدود اس��ت. به نظر می رس��د ک��ه اروپا عالقه 
چندانی به موضوعات مهم مربوط به این منطقه ندارد و رابطه 
خود را با آذربایجان، ترکمنس��تان و قزاقس��تان فقط به روی 

تحمیل ارزش های هنجاری خویش متمرکز کرده است.
نفوذ ترکیه در این منطقه بیش از هر چیز ناش��ی از پیوندهای 
فرهنگ��ی، اقتصادی و زبانی آن با کش��ورهای حاش��یه دریای 
خزر است. سه کشور ترکمنس��تان، آذربایجان و قزاقستان به 
لحاظ نژادی با ترکیه قرابت دارند. آنکارا به ویژه روابط بس��یار 
 نزدیکی با باکو دارد.حضور چین در آس��یای میانه نیز از طریق 
سرمایه گذاری های س��نگین در بخش زیرساختی میسر شده 
اس��ت. این فعالیت ها بیشتر در ساحل ش��رقی دریای خزر و با 

هدف تأمین منافع اقتصادی این کشور صورت گرفته است.
روسیه و ایران دو بازیگر اصلی منطقه هستند

در حال حاضر، روسیه نفوذ خود را در منطقه به حداکثر میزان 
رسانده است. روسیه در حال حاضر بیشترین ناوگان دریایی را 
در خزر دارد. روسیه با همه کشورهای حاشیه این دریا، ارتباط 
تجاری و سیاسی دارد. به طور کلی اهداف روسیه در منطقه که 

در آینده نیز دوام خواهد داشت، به شرح زیر است:
1- به حاشیه راندن نفوذ غرب در منطقه

2- همگرا کردن کشورهای منطقه، ذیل سازمان هایی که تحت 
حمایت روسیه قرار دارند.

3- تالش برای خنثی کردن س��رمایه گذاری های خارجی در 
ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان که می تواند جریان انرژی 

به غرب را تسهیل کند و روسیه را دور بزند.
4- افزایش فعالیت های اقتصادی با سایر کشورهای منطقه

5- حفظ هژمونی منطقه ای علیه ایران
با این وجود روسیه با چالش های داخلی زیادی نیز در منطقه 
مواجه است؛ روسیه در مرز خود با دریای خزر، با تنوع گسترده 
نژادی و مذهبی رو به رو اس��ت که می تواند منش��أ تعارضات 
گسترده ای باشد. تنش های مذهبی، سیاسی و قومی گسترده 
در کل منطقه نیز از دیگر چالش های پیش روی روس��یه برای 
بسط نفوذ خویش است. نزدیک به 48 میلیارد بشکه نفت و 292 
تریلیون مترمکعب گاز طبیعی ذخایر پیش بینی ش��ده دریای 
خزر است. اگرچه این میزان در مقایسه با مقادیر جهانی رقمی 
اندک است، اما اهمیت آن زمانی روشن می گردد که این نکته 
را در نظر داشته باشیم که خرید هر بش��که نفت از کشورهای 
 این منطقه به معنای کمتر ش��دن وابس��تگی اروپا به روس��یه 

است.
به طور خالصه  می توان گفت که دریای خزر و منطقه پیرامونی 
آن واجد اهمیت ژئوپلتیکی قابل توجهی اس��ت و اهمیت خود 
را در طول زمان نی��ز حفظ خواهد کرد. اگر ای��االت متحده به 
دنبال این باشد که با استراتژی کالن خود جلوی روسیه و ایران 
بایستد و امنیت انرژی اروپا را باال ببرد، نباید از ظرفیت های این 

منطقه غافل شود.

استراتژی آمریکا در خزر؛
 مقابله با نفوذ ایران و روسیه
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محسن رضایی دربرنامه تلویزیونی در شبکه یک سیما 
در خصوص روند مذاکرات هس��ته ای در دولت یازدهم 
گفت: اگرمقاومت سال های قبل و گفتمان اصولگرایی 
 در سیاس��ت خارجی نبود، س��ایه جنگ از کش��ور دور

 نمی شد و امروز کس��ی دولت آقای روحانی و ظریف را 
دردنیا تحویل نمی گرفت.

*****                                                  
فحاشی و هتاکی های بی وقفه و بی سابقه دونالد ترامپ 
نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آینده 
آمریکا نسبت به دین مبین اسالم، صدای شاهزاده های 
رژیم وهابی س��عودی را هم درآورده، چنانچه به تازگی 
ش��اهزاده ولید بن طالل که در میان خاندان سلطنتی 
س��عودی به صراحت لهجه و اظهارات جنجالی مشهور 
اس��ت؛ در توییتر خود از ترامپ خواس��ته از رقابت های 
ریاست جمهوری کناره گیری کند، چون » هرگز برنده 
نخواهد ش��د«.ترامپ هم در توییتر خود در واکنش به 
انتقاد ولید بن طالل، او را » شاهزاده ای نشئه « توصیف 
کرده که می خواهد با »پول بابا« کنترل سیاستمداران 

آمریکایی را در دست داشته باشد.
*****                                                   

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی گفت و گوی 
مفصلی که با خبرگ��زاری ایلنا انج��ام داده درخصوص 
جایگاه مجلس خبرگان گفته اس��ت:حاال هر وقتی که 
بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، 
دوباره باید کار عمده ای انجام دهن��د. البته دارند آماده 
می ش��وند و مطالعه می کنند و گروهی را گذاشتند که 
دارند افراد را بررسی می کنند تا آنهایی را که صالحیت 
دارند که اگر بعده��ا حوادثی پیش آم��د، بتوانند برای 
رأی گیری مطرح کنند. کار خبرگان بیشتر همین است.

*****                                                 
به گزارش »تابناک«، یحیی جامه، رییس جمهور گامبیا، 
ضمن اعالم اینکه حکومت کشورش به جمهوری اسالمی 
تغییر پیدا می کند، گفت: این اقدام با هدف فاصله گرفتن 
هر چه بیش��تر از گذشته اس��تعماری این کشور صورت 
می گیرد. به این ترتیب، گامبیا با پیوستن به پاکستان، 
موریتانی، ایران و افغانستان، پنجمین کشوری است که 
عنوان جمهوری اس��المی را برای حکومت خود انتخاب 
می کند. گامبیا، کشوری در غرب آفریقاست که بیشتر 
مساحت مرزهایش توسط س��نگال احاطه شده و بخش 
کوچکی از نوار ساحلی این کش��ور در غرب، به اقیانوس 
اطلس متصل است. این کش��ور، کوچک ترین کشور در 
بخش سرزمینی اصلی آفریقاست. مساحت گامبیا بالغ 
بر  10 هزار و 689 کیلومتر مربع و جمعیت این کش��ور 
براساس آخرین سرشماری در سال 2013،یک میلیون و 

882 هزار و 450 نفر است. 

شنیده ها 

قائم مقام فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس 
از جلسه شورای مرکزی این فراکسیون با موضوع بررسی 
مس��ایل انتخابات خبر داد و گفت: علی الریجانی رییس 

مجلس هم در این نشست حضور دارد.
بهروز نعمتی نماینده اس��دآباد در مجلس با بیان اینکه 
شورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت 
مجلس س��اعت هفت صب��ح جلس��ه دارد، گف��ت: در 
این جلس��ه علی الریجان��ی رییس مجل��س هم حضور 
خواهد داشت که به بررسی مس��ایل روز جامعه از جمله 
انتخابات پرداخته می شود. وی با اش��اره به برگزاری دو 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و مجلس 
 خبرگان در اسفند امسال، تصریح کرد: ما در این جلسه

 در خصوص این انتخابات و نحوه برگزاری و هم پرش��ور 
ک��ردن انتخابات بحث و بررس��ی می کنی��م. قائم مقام 
فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس خاطرنشان 
کرد: این فراکسیون در انتخابات مجلس برنامه ریزی هایی 
انجام خواهد داد که پس از اخذ تصمیمات الزم، در آینده 

روشن تر و شفاف تر بیان خواهد شد.

ای��ن روزها خبر ف��وت و مرگ و میر در سراس��ر اس��تان یا 
شهرستان هم از جمله اخباری است که کاندیداهای احتمالی 
مجلس شورای اسالمی به جد پیگیر هستند و شاید مقدم بر 
همه اخبار مهم کش��ور و جه��ان آن را پیگیری می کنند به 
صورتی که گاه حضور در مراسم های ترحیم و آروزی آرامش 
برای بازماندگان، تبدیل به یکی از اولویت های مهم چهر ه های 
انتخاباتی می شود. ناگفته نماند تشکیل محفل ها و جلسه های 
خصوصی با حضور چهره های سیاسی و تالش های مضاعف 
ب��رای تحلی��ل و تصمیم گیری های سیاس��ی و حزبی جزء 
انکارناپذیر انتخابات هر کشور محسوب می شود و همه و همه 
از تبعات نزدیک شدن به روزهای انتخابات است. اما به نظر 
می رسد شروع تبلیغات زودهنگام در شبکه های اجتماعی 
از اکنون تا زمان انتخابات جدایی از غیرقانونی بودن، بیشتر 
بازی با افکار عمومی و مخاطبان غیرسیاسی این نوع شبکه ها 
است. به هرحال انتظار می رود نهادهای نظارتی و دستگاه های 
مربوطه با دقت و حساس��یت بیش��تری مس��ایل مربوط به 
انتخابات آینده را رصد کنند و در برخورد با قانون شکنی ها و 
تخلفاتی از این دست که در حال رخ دادن و شکل گیری است 

به صورت جدی وارد عمل شوند .

جلسه فراکسیون رهروان برای بررسی 
مسایل انتخابات با حضور الریجانی

وقتی مراسم  های ترحیم محل میتینگ 
اولویت چهره های انتخاباتی می شود

انتخابات
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پایگاه اماراتی »اخبارالساعه« از تغییر لحن 
آش��کار »عادل الجبیر« وزیر امور خارجه 
عربستان سعودی در قبال ایران خبر داد 
و به نقل از وی نوشت: عربستان سعودی 
 به دنبال برقراری بهتری��ن رابطه با ایران

 است.
عادل الجبیر وزیر خارجه س��عودی برای 
اولین بار -پس از عهده دار ش��دن پست 
وزارت امور خارجه عربستان- لحن خود 

را در قبال ایران تغییر داد.
براساس این خبر، الجبیر در صفحه توییتر 
خود ک��ه وزارت امور خارجه عربس��تان 
آن را منتش��ر ک��رده، نوش��ته اس��ت: به 

 دنب��ال برق��راری بهترین رابطه ب��ا ایران 
هستیم.

وی در صفح��ه توییت��ر خ��ود، ای��ران را 
کشوری اسالمی، همسایه و دارای تاریخ 
و تمدن خوانده و خواس��تار روابط بهتر با 

ایران شده است.
روابط ایران با عربستان به دلیل برافروختن 
آتش جنگ توس��ط این کشور علیه مردم 
یمن و حمایت س��عودی ه��ا از مخالفان 
دولت س��وریه و گروه های تروریستی از 
جمله داعش و به خصوص پ��س از واقعه 
خونین حجاج در منا، رو به تیرگی گذاشته 

است.

نیروه��ای ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن از 
سرنگونی یک فروند پهپاد جاسوسی متجاوزان 
در آس��مان اس��تان صنعا و تولید نس��ل سوم 
موش��ک » الصرخه« در داخل یمن خبر دادند. 
واح��د پدافند هوای��ی ارتش یمن ی��ک فروند 
پهپاد جاسوسی دش��من را در بخش حجانه در 
 استان صنعا هدف قرار داد. این پهپاد در منطقه 

بیت ابوجیدا سقوط کرده و متالشی شد.
ارتش و کمیته های مردمی یمن تاکنون شماری 
از هواپیماهای جنگی و بالگرده��ا و پهپادها و 
ناوچه های متجاوزان ائتالف س��عودی را هدف 
قرار داده اند.خبر دیگه اینکه، نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن از ساخت نسل جدید 

موش��ک های الصرخه در داخل این کشور خبر 
دادند. به گزارش ش��بکه تلویزیونی المس��یره، 
برد موش��ک » الصرخه 3« 17 کیلومتر و وزن 
کالهک آن 15 کیلوگرم و طول آن دو متر و 40 

سانتی متر است.
این شبکه افزود: موشک الصرخه 3 دارای یک 
چاش��نی در جلو و یک چاشنی مخفی در عقب 
اس��ت که می توان آن را از راه دور منفجر کرد.

نیروه��ای ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن 
پیشتر از تولید موش��ک » الصرخه 1«، سامانه 
موشکی زلزال یک و دو و » النجم الثاقب« خبر 
دادند و گفتند که این موش��ک ها از نظر قدرت 

تخریب، برد و سرعت با هم تفاوت دارند.

نماینده م��ردم اصفهان در مجل��س از نامه بی��ش از 40 نماینده به 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور درباره رسیدگی به 
وضعیت نامطلوب محصوالت کش��اورزی خبر داد. عباس مقتدایی 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از امضای بیش از 
40 نماینده در نامه ای به معاون رییس جمهور و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور مبنی بر رسیدگی به وضعیت محصوالت کشاورزی 
در جلسه علنی مجلس خبر داد و اظهار داشت: در این نامه از معاون 
رییس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواسته ایم تا 
نسبت به صادرات محصوالت کشاورزی و مشوق های حمایتی آن به 
ویژه در خصوص سیب زمینی اقدامات الزم را  انجام دهند. وی افزود: 
در این نامه همچنین خواسته ایم تا منابع مالی مورد نیاز برای خرید 
و ذخیره سازی توافقی سیب زمینی توسط سازمان تعاون روستایی 
برای ساماندهی کوتاه مدت و رسیدگی به وضعیت بازار سیب زمینی 
انجام شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین تصریح کرد: 
در نامه ای که بیش از 40 نماینده مجلس آن را امضا کرد ه اند، به این 
نکته اشاره شده  که سیب زمینی یکی از مهم ترین محصوالت زراعی 
است که با مجموع تولید بیش از 350 میلیون تن، در حال حاضر بعد 
از گندم و ذرت در رتبه چهارم تولید جهانی قرار دارد و با اش��اره به 
سازگاری این گیاه با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور، تاکید 
شده است که هم اکنون بیش از 140 کش��ور جهان این محصول را 
تولید می کنند و کشور ما با داشتن 160 هزار هکتار سطح زیرکشت 
سیب زمینی و تولید س��االنه بیش از 5.2 میلیون محصول به عنوان 

یکی از قطب های مهم تولید سیب زمینی در دنیا مطرح است.

نمایندگان مجلس، وظایف و اختیارات ش��ورای سنجش و پذیرش 
دانشجو درباره پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی را تعیین کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه جلسه علنی و در جریان 
بررسی طرح یک فوریتی س��نجش و پذیرش دانشجو در دوره های 
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، ماده 
سه این طرح را به تصویب رساندند. در این ماده وظایف و اختیارات 
شورای سنجش و پذیرش دانش��جو درخصوص پذیرش دانشجوی 

تحصیالت تکمیلی عبارتند از:
الف- تصویب ش��یوه نامه اجرایی س��نجش و پذیرش دانش��جوی 
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه. ب- تصویب عناوین و تعین ضرایب 
دروس آزمون مربوط به هر رش��ته تحصیلی. پ- نظارت بر حسن 
اجرای فرآیند س��نجش و پذیرش و اعالم نتایج پذیرفته ش��دگان. 
ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله س��نجش عمومی برای ورود به 
مرحله بعدی س��نجش. ث- تصویب دروس آزم��ون متمرکز دوره 
کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های تحصیلی تکمیلی و تعیین 
ضرایب آنها. ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر 
س��ال و مدت اعتبار آن. چ-  تصمیم گیری در س��ایر موارد مربوطه 
 س��نجش و پذی��رش دانش��جو در دوره های تحصی��الت تکمیلی.

ح- تصویب معیارهای اختصاصی درباره رشته های خاص

نامه بیش از 4۰ نماینده 
به رییس سازمان مدیریت

وظایف و اختیارات شورای سنجش 
و پذیرش دانشجو مشخص شد

خانه ملت تغییر لحن وزیرخارجه عربستان در قبال ایراناسالم هراسی سرنگونی پهپاد جاسوسی متجاوزان در صنعا

پس��ر دیکتاتور معدوم لیبی که توس��ط 
نیروهای امنیتی لبنان دس��تگیر ش��ده 
اس��ت، درباره پرونده امام موس��ی صدر 

بازجویی خواهد شد.
 دس��تگاه قضایی لبن��ان قص��د دارد از 
هانیب��ال قذاف��ی پس��ر معم��ر قذافی 
دیکتاتور معدوم لیبی درباره امام موسی 

صدر بازجویی کند.
امام موسی صدر روحانی برجسته و رهبر 
جنبش امل لبنان در 9 شهریور 1357، 
طی س��فری رس��می به لیبی به دعوت 

معمر قذافی، ناپدید شد.
»ابراهیم بصبوص« مدی��رکل نیروهای 
امنیت داخل��ی لبنان گفت که ش��عبه 
اطالع��ات نیروهای امنیت��ی ملی لبنان 
تماس��ی دریافت ک��رد مبنی ب��ر اینکه 
گروهی »هانیبال معمر قذافی« را ربوده 
و مایل به تحویل آن به نیروهای امنیت 

داخلی لبنان هستند. 
همچنی��ن گروهی از نیروه��ای امنیت 
داخلی لبنان عازم مکانی که ربایندگان 
پس��ر قذافی در بعلبک مش��خص کرده 
بودند، ش��دند و بعد از مش��خص شدن 
هویت واقعی این فرد ربوده شده مبنی بر 
اینکه او پس��ر قذافی است، دستگیر و به 
مقر اداره کل نیروهای امنیتی در بیروت 

انتقال داده شد.
رییس مرکز بررس��ی های اس��تراتژیک 
ریاس��ت جمه��وری دول��ت اصالحات 
گفت: بازی های سیاس��ی گوناگونی در 
طیف اصالحات وجود دارند و بر همین 

اس��اس برخ��ی اصالح طلبان ب��ه طور 
 کامل به س��مت طیف س��کوالر کشیده

 شده اند.
محمدرضا تاجیک گف��ت: دغدغه های 
جدید من درباره نو اصالح طلبی این است 
که به چه شکلی می توانیم اصالح طلبی 
را تاریخ مند کنیم و یا چگونه نونو کنیم 
و این هم بحث من است که چون تاریخ 
می رود و هم الزاماتش عوض می ش��ود 
این گفتمان نمی توان��د بماند؛ اگر بماند 
با تاریخ و زمان��ه خودش رابط��ه برقرار 
 نمی کن��د، گفتم��ان بای��د روح زمان��ه

 باشد.
محمدرض��ا تاجی��ک ریی��س مرک��ز 
بررس��ی های اس��تراتژیک ریاس��ت 
جمهوری دولت اصالحات در گفت وگو 
ب��ا روزنام��ه »وقای��ع  اتفاقی��ه« اظهار 
داش��ت: برخی به س��مت طیف سکوالر 
کشیده ش��ده  و از دین فاصله گرفته اند 
و تالش می کنن��د عقالنی��ت محض را 
جایگزین دی��ن کنند و ی��ک نوع منش 
لیبرالیس��تی اتخاذ کرده ان��د؛ بعضی ها 
هم مانند چپ دهه اول انقالب کماکان 
یک روحی��ه سوسیالیس��تی را دارند و 
این روحی��ه سوسیالیس��تی را با نوعی 
دموکراس��ی صیق��ل داده ان��د و تالش 
می کنند هم گرایش��ات عدالت محورانه 
خود را در سطح اجتماعی داشته باشند 
و ه��م نظ��رات دموکراتیک خودش��ان 
 را در عرص��ه سیاس��ت ب��ا ه��م جم��ع 

کنند.

25 ت��ن از نمایندگان مجل��س در تذکری 
به ریی��س جمه��ور تاکید کردن��د که مفاد 
پیش نویس قطعنامه شورای حکام در رابطه 
با بستن پی ام دی یک فریب آمریکایی است 
و اقدام عاجل رییس جمه��ور را برای حفظ 
منافع مل��ی می طلبد. ابراهی��م کارخانه ای 
نماینده همدان در مجلس شورای اسالمی از 
تذکر 25 تن از وکالی ملت به حجت االسالم 
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان خبر 
داد و اظهار داشت: این نمایندگان براساس 
ماده 208 آیین نامه داخلی مجلس به رییس 
جمه��ور تذکر دادن��د و مف��اد پیش نویس 
قطعنامه شورای حکام در رابطه با بستن پی 
ام دی را یک فریب آمریکایی برشمردند. به 
گزارش تس��نیم، متن این تذکر به شرح زیر 
اس��ت: مفاد پیش نویس قطعنامه ش��ورای 
حکام در رابطه با بستن پی ام دی یک فریب 
آمریکایی اس��ت که به مثابه بی��رون راندن 
دشمن از در و  ورود آن از پنجره است که نظام 
اسالمی را در شرایطی به مراتب بدتر از قبل 
قرار داده و اقدام عاجل رییس جمهور محترم 
را در جهت حفظ منافع ملی می طلبد. بدون 
ش��ک بس��تن پی ام دی و مختومه نمودن 
آن گام بس��یار مؤثر و مهمی اس��ت که اگر 
به مفهوم واقعی انجام ش��ود و فریبی در آن 
نباشد راه بسیاری از پیگیری ها و نظارت ها 
و بازرسی های توطئه ساز را سد می کند. ولی 
اگر در یک بند قطعنامه موضوع بستن پی ام 

دی مطرح و در بخش ه��ای دیگر عینا احیا 
گردیده، مصداق خروج دشمن از در و  ورود 
آن از پنجره و یا وارد کردن شمشیر نیرنگ از 

پشت در است.
 در ادام��ه ای��ن تذکر تصریح ش��ده اس��ت: 
بر این اس��اس اگر چه در بند 9 پیش نویس 
قطعنام��ه پیش��نهادی، ظاه��را پرونده پی 
 ام دی بس��ته ش��ده ولی در بن��د بعدی آن 
)بند 10( و در بنده��ای » ل« و » م« حضور 
قطعنام��ه عینا محت��وای پ��ی ام دی مورد 
پیگیری جدی قرار داده اس��ت و از س��وی 
دیگر مأموری��ت پیش نویس پیش��نهادی 
قطعنامه بس��تن پی ام دی ب��ود، نه صدور 
قطعنامه محکم تری علیه جمهوری اسالمی 
ایران که براس��اس گزارش، آژانس ایران را 
محکوم به مطالعات امکان س��نجی علمی و 
کسب صالحیت مشخص مهارت فنی برای 
دستیابی به دستگاه انفجاری هسته ای نموده 
است. این اقدام 12 س��ال تالش جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر اینکه هرگز به دنبال 
فعالیت برای دس��تیابی به سالح هسته ای 
نبوده اس��ت را زیر س��ووال ب��رده و قدرت 
چانه زنی جمهوری اس��المی ای��ران از یک 
متهم قدرتمند به ی��ک مجرم تبدیل نموده 
است. هوشمندی انقالبی حکم می کند که 
در رویارویی ب��ا برخورد دوگانه دش��من به 
بخش خالی لیوان که فضای توطئه را فراهم 

می کند، توجه جدی مبذول گردد.

تذکر به روحانی درباره قطعنامه شورای حکامبازجویی از پسر قذافی درباره امام موسی صدر

وزیر حمل و نقل مالزی می گوید که تروریست های داعش  
50 هزار نفر در این کشور طرفدار دارند که هرلحظه امکان 
حمالت تروریستی وجود دارد. به گفته وزیر حمل و نقل 
مالزی، در این کشور بیش از 50 هزار نفر طرفدار گروهک 
تروریستی داعش هستند. این وزیر مالزیایی اعتقاد دارد 

به زودی کشورش شاهد حمالت تروریستی خواهد بود.
به گفته لیو تیونگ، گزارش های محرمانه نشان می دهد 
در این کشور تروریست های داعش طرفداران بیشتری هم 
دارند ولی هنوز نمی توان به صحت این اطالعات اطمینان 
داش��ت. وی که در کنفرانس امنیتی در شهر کواالالمپور 
صحبت می کرد هشدار داد  که اگر این تعداد از طرفداران 
داعش بخواهند به ای��ن گروهک کمک کنند باید منتظر 

فاجعه بزرگی باشیم.
پیش از این نیز نیروهای امنیتی مالزی از وجود صدها نفر 
از شهروندان این کشور در میان تروریست های حاضر در 

سوریه خبر داده بودند.

رییس پلیس سابق نیویورک گفت که آمریکا در جنگ 
زمینی با گروه موسوم به داعش پیروز نمی شود و نباید 
این نب��رد را امتحان کن��د. ری کلی در نشس��ت بنیاد 
فرانسه و آمریکا گفت: آمریکا باید عملیات نظامی خود 
برضد داعش را در سوریه و عراق محدود کند تا گرفتار 
جنگ بی پایانی نشود که احتمال پیروزی در آن بسیار 

کم است.
کلی گفت: من بر این باورم که نباید نیروهای آمریکایی 
به تعداد گس��ترده ای به منطقه اعزام شوند. اگر ما اقدام 
نظامی کنی��م فکر نمی کن��م در آن پیروز ش��ویم، این 
اعزام تنها موج��ب تقویت داعش خواهد ش��د. رییس 
پلیس س��ابق نیویورک ادامه داد: آمریکا باید نیروهای 
 عملیات ویژه خود را در عراق افزایش دهد تا بتواند مؤثر 

باشد.
وی با این حال خاطرنشان کرد: اینکه آمریکا متعهد به 
اعزام شمار باالیی نیروی زمینی به منطقه شود خود را 
درگیر جنگ چریکی و شبه نظامی بسیار طوالنی خواهد 
کرد و حضور آمریکا به احتم��ال زیاد، حمایت از داعش 
را افزایش خواهد داد.کلی ب��ا این حال اعتراف کرد: این 
امکان وج��ود دارد که آمریکا به هر ح��ال درگیر جنگ 
شود. در واقع این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک 
شاهد حمالت تروریستی بیشتر باشیم و شرایط سیاسی 

نیز به سمت حرکت به طرف جنگ کشیده شود.

هزار نفر در مالزی
طرفدار داعش هستند

شکست آمریکا 
در جنگ زمینی با داعش

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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در حالی یک هفته به شب یلدا مانده که بازار به استقبال رفته و فروشندگان 
سعی دارند تا با تبلیغ پیش از موعد این مراسم سنتی، مردم را به خرید میوه، 
آجیل و برخی وسایل تزئینی سفره یلدایی تش��ویق کنند. به گزارش مهر، 
امسال شب یلدا بعد از گذشت چندین س��ال از ماه صفر خارج شده است و 
مردم به راحتی می توانند این مراسم سنتی خود را جشن بگیرند و سفره های 
یلدایی خود که بعد از چندین سال به احترام این ماه، جمع شده بود را دوباره 
پهن کنند. همه ساله در آستانه این شب نیز بازار دستفروشان و مغازه داران 

برای تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم داغ است.
گزارش ها حکایت از آن دارد که بس��یاری از آجیل فروش��ان، قیمت های 
متنوعی را اعمال می کنند و برخی از انواع خشکبار مورد نیاز مردم با افزایش 
قیمت رو به رو شده اند. آن گونه که گزارش ها نشان می دهد، قیمت پسته 
اکبری به ۵۲ هزار تومان، پسته فندقی به ۴۸ هزار تومان، پسته کله قوچی 
به ۵۲ هزار تومان، بادام به ۶۰ هزار تومان، پسته صادراتی به ۶۲ هزار تومان 
و فندق به ۵۸ هزار تومان رسیده اس��ت. رییس اتحادیه خشکبار می گوید: 
افزایش قیمت دالر در روزهای گذشته بر قیمت خشکبار به ویژه بخشی که 
از خارج وارد می شود، کمی تأثیر گذاشت و قیمت آنها را باال برده اما قیمت 
برخی از اقالم مانند تخمه ژاپنی ۲۰ تا ۲۵ درصد و پسته ۷ تا ۸ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش یافته است و در مجموع حدود ۷ درصد کاهش قیمت 
نسبت به سال گذشته داریم. از سوی دیگر، تخمه کدو ۲۴ تا ۳۱ هزار تومان، 
بادام هندی ۵۵ هزار تومان، فندق با پوس��ت ۳۵ هزار تومان، فندق بدون 
پوس��ت ۶۰ هزار تومان، کش��مش ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان و باسلوق ۲۲ هزار 

تومان در سطح شهر به فروش می رسد. 
قیمت آجیل ۴ مغز ۵۶ تا ۷۸ هزار تومان و آجیل مخصوص ش��ب یلدا که 
ترکیبی از خشکبار مصرفی این ایام بوده و با تغییر در ترکیب، می توان نرخ 
را متعادل تر کرد؛ از ۴۰ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان در تغییر است. قیمت 
هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی ۱۲ هزار تومان، شیرینی تر ۱۶ هزار تومان، 
شیرینی- دسر ۱۸ هزار تومان و انواع شیرینی مخلوط ۱۶ هزار تومان است. 
همچنین رییس اتحادیه فروشندگان میوه نیز در این رابطه اعالم کرده که 
هندوانه های شب چله در حال ذخیره سازی برای عرضه در روزهای آینده 
اس��ت اما هر کیلوگرم هندوانه میناب ۲ هزار تومان توسط بار فروشان و ۳ 
هزار تومان توسط دالل ها به مغازه داران به فروش می رود. وی گفته است: 
مغازه داران مجاز هستند که تا ۳۵ درصد به قیمت این محصول برای عرضه 
به بازار مصرف اضافه کنند، بنابراین هر کیلوگرم هندوانه در بازار مصرف به 

۴ هزار تومان رسیده است.
گزارش میدانی خبرن��گار مهر از مغازه ه��ای میوه فروش��ی حکایت از آن 
دارد که قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامس��ون ش��مال بین ۲۸۰۰ تا ۳۵۰۰ 
تومان، پرتقال جنوب بی��ن ۳۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، کی��وی بین ۳ هزار تا 
۴۲۰۰ توم��ان و نارنگی بین ۳۲۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان اس��ت. البته هس��تند 
میوه فروش��ی هایی هم که قیمت های باالتری برای میوه های خود عنوان 
 می کنند و هزینه گزاف سرقفلی مغازه ش��ان را هم در این ایام از مشتریان 

می گیرند.

معاون وزیر صنعت، از دس��تور ویژه محمدرضا نعمت زاده مبنی بر 
رس��یدگی به تخلفات احتمالی تحویل خودرو ب��ا وام ۲۵ میلیونی 
خبرداد و گفت: خودروسازان حق طلب وثایق بیش از موارد از پیش 
تعیین شده را ندارند. معاون وزیر صنعت، از دستور ویژه محمدرضا 
نعمت زاده مبنی بر رسیدگی به تخلفات احتمالی تحویل خودرو با 
وام ۲۵ میلیونی خبرداد و گفت: خودروسازان حق طلب وثایق بیش 

از موارد از پیش تعیین شده را ندارند.
محمود نوابی درباره وثایقی که به تازگی خودروس��ازان از مردم در 
مقابل تحویل خودروهای ثبت نامی با وام ۲۵ میلیون تومانی طلب 
می کنند، گفت: اداره کل رس��یدگی به شکایات و ارزیابی در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت فعال اس��ت که بر این اس��اس آن دسته از 
مردمی که نسبت به فرآیند تحویل خودروهای ثبت نامی خود با وام 
۲۵ میلیون تومانی از خودروسازان ش��کایت دارند، می توانند به آن 

مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت افزود: در کن��ار این اداره کل، 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان نیز آمادگی 
دریافت شکایات مردم در خصوص خودروهای طرح اعتباری دولت 
را دارد. البته این وظیفه ذاتی و قانونی س��ازمان حمایت اس��ت که 
در این موضوع، نظارت عالیه داش��ته باشد و اگر هم شکایتی برسد، 
حتماً رس��یدگی خواهد کرد. وی تصریح کرد: در مورد خودروهای 
تس��هیالتی با وام ۲۵ میلیون تومانی نیز اگر خودروسازان، قواعد و 
مقرراتی بیش از آن چیزی که از ابتدا تعهد کرده بودند و براس��اس 
آن ثبت نام صورت گرفته است، از مشتری طلب کنند؛ این موضوع 
هم از ناحیه اداره شکایات و ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و هم از ناحیه س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
قابل رس��یدگی اس��ت. نوابی همچنین به برگزاری جلس��ه ای در 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون��ت امور صنایع وزارت 
صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره 
و خاطرنشان کرد: البته این جلس��ه صرفاً در خصوص خودرو نبود، 
اما در آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت ب��ه معاون امور صنایع خود 
دستور داده تا به این موضوع، رسیدگی کنند. وی اظهارداشت: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا آنچه که به عنوان تعهد میان 
خودروسازان و مردم بوده است، به بهترین شکل اتفاق بیفتد و هیچ 

اجحافی در مورد مردم صورت نگیرد.
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان، بنا به دس��تور وزیر صنعت، اگ��ر الحاقیه جدیدی 
خارج آنچه که از ابتدا با خریداران تفاهم شده، به مشتریان تحمیل 
ش��ود؛معاونت امور صنایع وزارت صنعت موظف به رسیدگی و رفع 
و رجوع اس��ت. گفتنی است: برخی خودروس��ازان در زمان تحویل 
خودروهای با وام ۲۵ میلیون تومانی، از مردم طلب وثایقی تا ۱۲۰ 

درصد قیمت خودرو می کنند.

هندوانه ۴هزار تومان، آجیل ۴۰ هزار تومان؛

سبد شب یلدا چقدر تمام می شود؟
دستور ویژه رسیدگی به تخلفات 

تحویل خودروهای وام دار با رشد روزافزون خدمات الکترونیکی و نفوذ آن در زندگی روزمره، شاهد تغییرشکل بسیاری از 
خدمات به خدمت الکترونیکی هستیم. در حوزه چک نیز خدمات الکترونیکی در درون نظام 
بانکی کشور وجود دارد. آخرین نمونه آن طرح چکاوک بود که از طریق آن چک ها بین بانک ها 
به صورت تمام الکترونیکی مبادله شده و باعث افزایش سرعت و دقت در گردش چک و وصول 
آن گردیده است. اما هنوز برگ چک در بین مردم وجود داشته و مشابه ای در دنیای الکترونیکی 
برای آن وجود ندارد. در این مقاله به چگونگی ایجاد برگ چک الکترونیکی، نیازمندی ها، مزیت 

ها و تحدیدهای آن پرداخت شده است.
شاهین نوروزی کارش��ناس ارش��د حوزه امنیت اطالعات و بانکداری الکترونیکی با اشاره به 
پیامدهای اس��تفاده از چک ه��ای کاغذی برای اقتصاد کش��ور می گوید:» ب��رگ چک کاغذ 
توس��ط بانک ها صادر ش��ده و از ویژگی های امنیتی متوس��طی نیز برخوردار است. عالوه بر 
خاصیت ه��ای امنیتی که در خود ب��رگ چک کاغذی وجود دارد و توس��ط بان��ک ایجاد می 
ش��ود؛ درج امضای صاحب چک و صدور آن به اراده صاحب چک نیز از مزیت های بس��یار هم 
امنیتی در برگ چک می باشد که اصالت سنجی آن را توسط کارشناسان خط و امضاء امکان 
پذیر می کند. بدیهی اس��ت در صورت تغییر ماهیت برگ چک از کاغذی به الکترونیکی این 
ویژگی یعنی امکان اصالت س��نجی و انکارناپذیری آن باید حفظ ش��ود به این معنا که بتوان 
هویت ص��ادر کننده برگ چ��ک را تش��خیص داد و از اصالت آن مطمئن ش��د و صادر کننده 
 آن نی��ز نتواند منکر آن ش��ود«. وی ادام��ه داد: » در دنی��ای الکترونیکی برای اح��راز هویت، 
اصالت س��نجی و انکارناپذی��ر راهکارهای متعددی وج��ود دارد که اصلی ترین آن اس��تفاده 
از زیرس��اخت های کلید عمومی یا ب��ه اصطالح عمومی امض��ای دیجیتال اس��ت. بنابراین 
اصلی ترین پیش نیاز برگ چک الکترونیکی را می توان زیرس��اخت کلید عمومی دانس��ت، 
خوشبختانه مدتی است در بانک مرکزی این زیرس��اخت تحت عنوان نماد ایجاد گردید و در 
حال بهره برداری می باش��د و می توان گفت اولین و اصلی تری��ن نیازمندی ایجاد برگ چک 
الکترونیکی ه��م اکنون در تمام بانکی کش��ور وج��ود دارد«. به گفته این کارش��ناس امنیت 
اطالعات یکی دیگر از مهم ترین مس��ایل حوزه چک، مباحث حقوقی و قضایی آن است. برگ 
چک کاغذی امکان بررسی توسط کارشناس��ان خبره، خط و امضاء را دارد و در نتیجه قضات 
می توانند مبتنی بر نظر ضابط قضایی که همان کارشناس��ان حوزه خط و امضاء می باش��ند 
از اصالت یک برگ چ��ک آگاهی یافته و در ص��ورت بروز اختالف بین اف��راد در حوزه چک به 
قضاوت صحیح و عادالنه برس��ند. تبدیل برگ چک از کاغذ به الکترونیکی باید امکان بررسی 
حقوقی و قضایی را حفظ کند. خوش��بختانه قوانی��ن قوه و کارامدی همچ��ون قانون تجارت 
الکترونیکی و قانون دادرس��ی الکترونیکی در خصوص امضای دیجیت��ال و قوانین اثباتی آن 
 وجود دارد که به راحتی به اس��تناد آنه��ا می ت��وان از اصالت امضاء و یک س��ند الکترونیکی 
)که در اینجا برگ چک الکترونیکی است( اطمینان حاصل نمود. دستگاه قضایی کشور در چند 
سال اخیر در حوزه الکترونیکی و ارائه اثباتی آن پیشرفت های بسیار زیاد و عمیقی داشته و امروزه 

به راحتی می توان به اسناد الکترونیکی همچون اسناد کاغذی اعتماد کرد.
نوروزی در پاسخ به این سووال که پیش نیازهای برگ چک الکترونیکی چیست، گفت:» این پیش 
نیازها را می توان در دو قالب فنی و حقوقی دس��ته بندی کرد؛ هم در نظام بانکی و هم در نظام 
قضایی تمامی پیش نیازهای فنی و حقوقی برگ چک الکترونیکی وجود دارد و برای تحقق برگ 

چک الکترونیکی مشکلی وجود ندارد. 
مزیت و معایب برگ چک کاغذی و الکترونیکی

نوروزی ادامه داد:» مزایای برگ چک کاغذی را می توان در سهولت استفاده و نقل و انتقال آسان 
خالصه کرد. برگ چک کاغذی به راحتی توسط صاحب آن قابل حمل و نقل بود و در هر مکان و 
زمانی قابل استفاده است. در عین حال برگ چک کاغذی به راحتی بین افراد گردش کرده و به 

نوعی نقش پول مدت دار را بازی می کند«.

به گفته وی، محدودیت تعداد و عدم امکان ابطال برگ های دفترچه قبل از اتمام دفترچه از جمله 
معایب برگه چک های کاغذی است. دفترچه برگ چک کاغذی محدودیت تعداد برگ دارد و 
هرچند وقت یکبار صاحب آن باید با مراجعه به بانک دفترچه جدید دریافت کند. یکی از بزرگ 
ترین مشکالت برگ چک کاغذی این است که چنانچه فردی به عنوان مثال، دفترچه ۲۵برگ 
داشته باشد و برگ اول آن برگشت بخورد امکان جلوگیری از نشر سایر برگ چک های دفترچه 
آن توسط بانک وجود ندارد و فرد کالهبردار فرصت ۲۴ جرم دیگر را دارد و بانک فقط در زمان 
اتمام دفترچه می تواند مانع صدور دفترچه جدید و در نتیجه کالهبرداری وی شود. این امر یکی 
از بزرگ ترین مشکالت برگ چک کاغذی بوده و اثر آن به راحتی در محاکم قضایی قابل مشاهده 
است . نوروزی خاطرنشان کرد:» در همین حال امکان سرقت برگ چک نیز از دیگر مشکالت 

استفاده از چک های کاغذی است.
برگ چک کاغذی ماهیت فیزیکی دارد و در نتیجه امکان س��رقت و یا مفقود شدن آن وجود 
دارد و متأس��فانه هیچ  راه حلی برای جلوگی��ری از کالهبرداری برگ چک س��رقتی در نظام 
بانکی قابل تصور نیس��ت. اما مهم ترین مش��کل این اس��ت که امکان کنترل اعتبار و تمکن 
 مالی صاح��ب چک کاغ��ذی تقریباً وجود ن��دارد. هر فردی که دفترچه چک داش��ته باش��د 
می تواند بدون محدودیت مبلغ پک صادر کنند و بانک صادر کننده فقط با محدودیت تعداد برگ 
دفترچه می تواند اعتبار افراد را مدیریت کند. به این موارد باید امکان دستکاری برگ چک نیز 
اضافه شود چرا که دست بردن در برگ چک کاغذی و تغییر در محتوای آن ساده بوده و توسط 

افراد زیادی قابل انجام می باشد«.
مزیت برگ چک الکترونیکی

نوروزی با اشاره به تجارب موفق دنیا در اس��تفاده از برگ چک های الکترونیکی گفت: » عدم 
محدودیت تعداد برگ چک، امکان مسدود س��ازی چک در اولین تخلف، عدم امکان سرقت، 
مدیریت اعتبار افراد متناس��ب با تمکن مال��ی، عدم امکان تغییر در ب��رگ چک الکترونیکی، 
اعتبارسنجی راحت، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطالع رسانی نقل و انتقاالت چک به صاحب 

آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است«.
وی با بیان اینکه در عین حال برگ چک الکترونیکی معایبی نیز دارد گفت:» وابستگی صدور 
به وجود اینترنت، بزرگ ترین مشکل این برگ چک ها اس��ت. چرا که برای صدور برگ چک 
الکترونیکی باید حتماً صاحب چک به صورت بر خط عملیات صدور را انجام دهد و این امر باعث 
 می ش��ود تا به راحتی برگ چک کاغذی در فروش��گاه ها و امثالهم، نتوان اقدام به صدور چک 

کرد«.

نسـل جدید چـک های بـانکی در راه است

از این پس خودروسازان مي توانند از اوراق بهادار براي تأمین مالي صنعت خودرو 
استفاده کنند. این الگو بعد از دو جلسه بررسي در کمیته فقهي به تصویب رسید 
و فرایند تدوین قوانین و مقررات در مرحله بعد قرار دارد. به گزارش همش��هري، 
حامد سلطاني نژاد، مدیرعامل بورس کاالي ایران در این باره گفت: در جلسه اخیر 
کمیته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهي سرمایه گذاري خودرو 
به عنوان یک ابزار مالي مورد تأیید قرار گرفت. او در عین حال تأکید کرد: البته این 
اوراق صرفا مختص خودرو نیست و اصوال مي تواند در مورد هر دارایي دیگري که 

امکان استفاده از این اوراق را داشته باشد منتشر شود.
مدیرعامل بورس کاالي ایران با اش��اره به تصویب اوراق گواهي س��رمایه گذاري 
خودرو در کمیته فقهي بورس توضیح داد: اوراق گواهي خودرو بر مبناي عقد پایه 
مشارکت توسط خودروساز منتشر مي شود و این امکان را به خریداران مي دهد که 
در سررسید درصورت تمایل با لحاظ سود دوره مشارکت اقدام به تحویل گرفتن 
خودرو کنند یا اینکه با دریافت سود مش��ارکت در سررسید یا فروش اوراق قبل 
از سررسید به مشارکت خود با خودروساز پایان دهند. او گفت: وجود بازار ثانویه 
در اوراق گواهي س��رمایه گذاري خودرو، یک تأمین مالي مطمئ��ن را در اختیار 
خودرو س��ازان قرار مي دهد و برخالف روش سنتیپیش فروش خودرو، دیگر نیاز 
نیست نگران انصراف خریداران خودرو قبل از سررسید باشند. از طرفي به دلیل 
وجود بازار ثانویه، خریدار نیز درصورت تمایل به انصراف مي تواند با فروش اوراق در 
بازار ثانویه بسیار سریع تر از روش سنتي )یعني طي ۲روز کاري( به وجوه حاصل از 
انصراف دست یابد. مدیرعامل بورس کاالي ایران تأکید کرد: اوراق گواهي مي تواند 

داراي دو اختیار تبعي خرید و فروش براي خودروس��از و خریدار باشد و خریدار 
این اختیار را داشته باشد تا در سررسید با اعمال اختیار خود با نرخ اختیار فروش 
تبعي، اوراق را به خودروساز واگذار کند و درصورت تمایل وجه حاصل از این اعمال 
اختیار را دریافت کند یا اینکه به جاي آن خودرو دریافت کند. مدیرعامل بورس 
کاالي ایران افزود: از آنجا که این اوراق در مبالغ اسمي استاندارد منتشر مي شود، 
خریدار در سررسید براي تحویل گرفتن خودرو باید حداقل یک تعداد مشخصي 
از این اوراق را داش��ته باشد تا بتواند درخواس��ت تحویل دهد و طبیعي است که 
درصورتي که قیمت خودرو بیشتر از مبلغ ناشي از اصل و فرع اوراق در اختیار او 
باشد خریدار باید مابه التفاوت را نیز براي تحویل گرفتن خودرو به صورت نقدي در 
سررسید پرداخت کند. سلطاني نژاد گفت: مزیت دیگر این اوراق این است که افراد 
با مبلغ هاي بسیار کمتر از قیمت یک خودرو نیز مي توانند به پیش خرید خودرو 
اقدام کنند و درصورت تمایل به تحویل خودرو در سررس��ید تا قبل از سررسید، 
اقدام به خرید اوراق بیشتري از این نوع در بازار کنند تا آن تعداد حداقل اوراق را 

در سررسید براي درخواست تحویل داشته باشند.
اوراق گواهي خودرو این امکان را به ش��رکت هاي خودروس��از مي دهد که براي 
تأمین مالي پروژه هاي س��اخت خودرو از اوراق بهادار اس��المي استفاده کنند. با 
استفاده از اوراق مشارکت، خودروسازها با سرمایه گذاران در طرح هاي خاصي در 
صنعت خودروسازي شریک مي شوند و در پایان سررسید اوراق، این امکان براي 
س��رمایه گذاران فراهم است که درصورت تمایل از اصل ش��رکت خارج شده و با 

خودروساز تسویه کنند یا بتوانند خودرو را تحویل بگیرند.

به گفته نماینده کرج در مجلس ش��ورای اس��المی، م��ردم نباید نگران 
موجودی و سپرده خود باشند چرا که تمامی س��پرده های آنان موجود 
بوده اما چون غیرمنقول است امکان فروش به این زودی ها نیست. عزیز 
اکبریان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در برخورد با موسس��ات مالی و 
اعتباری غیرمجاز،گفت: نظارت ضعیف بانک مرکزی موجب ایجاد بیش 
از ۵۵۰ شعبه از موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج بدون اخذ مجوز 

شده است.
نماینده م��ردم کرج، اش��تهارد و آس��ارا در مجلس ش��ورای اس��المی 
 باتاکی��د برض��رورت تس��ریع در تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت موسس��ه 
مالی ثام��ن الحجج)ع(، اف��زود: نگرانی مردم در خص��وص وضعیت این 
موسس��ه باید با اقدام به موقع بانک مرکزی رفع شود. این نماینده مردم 
در مجلس نهم، با بیان اینکه وجود موسس��ات مالی غیرمجاز در کشور و 
تکرار سرنوشت موسسه مالی میزان، بی اعتمادی مردم به سیستم پولی 
و مالی کشور را رقم می زند، تصریح کرد: بی تدبیری و ضعف نظارت بانک 
مرکزی عامل اصلی بی اعتمادی مردم بوده و  از این رو بانک مرکزی باید 
پاسخگو باشد. وی با اش��اره به برگزاری نشست های مستمر با مسووالن 
بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت موسسه مالی ثامن الحجج)ع(، 
افزود: درخصوص این موسسه و س��رمایه های مردم در آن نگرانی وجود 
ندارد، چرا که اصل پول مردم موجود است. اکبریان با بیان اینکه درحال 
حاضر سپرده های مردم تبدیل به امالک شده اس��ت، تاکید کرد: مردم 

نباید نگران موجودی و سپرده خود باشند، چرا که تمامی سپرده های آنان 
موجود بوده اما چون غیرمنقول است امکان فروش به این زودی ها نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ تصمیمی 
مبنی بر انحالل  موسسه مالی ثامن الحجج )ع( گرفته نشده است، تصریح 
کرد: اگر قرار باشد تصمیمی برای این موسسه در خصوص انحالل گرفته 
شود باید قوه قضائیه و بانک مرکزی ورود کنند. وی ادامه داد: تسریع در 
تعیین تکلیف موسسه ثامن الحجج و سایر موسسات بدون مجوز، الزمه 

بازگشت آرامش به اقتصاد کشور است.
نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، یادآور 
شد: موسسه ثامن الحجج)ع(به اندازه سپرده مشتریان خود سرمایه دارد 

اما به علت غیرمنقول بودن امکان نقدشوندگی کمتری دارند.

بورس اوراق خودرو، مجوز شرعی گرفت

با قیمت قطعی ۱۱۴ میلیون تومانی و سود مشارکت ۲۴ درصدی؛

آغاز فروش داستر کوهنورد در ایران 
در آستانه مذاکرات جدی دستمزد؛

کارگران به رییس جمهور نامه نوشتند
رییس اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

مذاکره با پوتین برای صادرات مواد غذایی 
براساس مذاکرات بین ایران و روسیه؛

ارمنستان مشتری دائم گاز ایران می شود

سرنوشت سپرده های مردم در موسسه ثامن الحجج چه می شود؟

نماینده رسمی رنو فرانسه در ایران، فروش ویژه داستر کوهنورد را با قیمت 
قطعی ۱۱۴ میلیون تومانی و سود مشارکت ۲۴ درصدی آغاز کرد. اقتصاد 
نیوز نوشت: نمایندگی رسمی ش��رکت رنو در ایران که مدتی است فروش 
خودروهای ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی را برای رقابت با خودروسازان چینی 
آغاز کرده، محصول جدیدی به نام رنو داس��تر کوهنورد را معرفی و از ورود 

آن به بازار ایران خبر داد.
آن گونه که مدیر بازاریابی این شرکت خبر داده برای اولین بار در سال جاری 
فروش ویژه رنو داس��تر ۴WD اتوماتیک ۲۰۱۶ با قیمت قطعی آغاز شده 
است. شکوهی با اعالم این خبر افزود: رنو داس��تر که یک خودرو کاربردی 
و اقتصادی است؛ تا کنون با استقبال بس��یار خوب عالقه مندان به این برند 
اصیل و اروپایی در بازار ایران مواجه ش��ده اس��ت و بدون شک با ورود مدل 
۴WD اتوماتیک این محصول، شرایط برای داستر در بازار به گونه دیگری 

رقم خواهد خورد.
 ۴WD طب��ق اع��الم واح��د بازاریابی، پ��ر ف��روش ترین شاس��ی بلن��د
اتوماتی��ک اروپایی با قیم��ت قطعی ۱۱۴ میلی��ون تومان به ب��ازار عرضه 
 م��ی ش��ود و ب��ه ص��ورت 9۰ و ۱۲۰ روز کاری تحوی��ل مش��تریان 

خواهد شد.
 ش��کوهی گف��ت: عالق��ه من��دان ب��ا ۶۰ و ۷۰ میلی��ون تومان ب��ه عنوان

 پیش پرداخت می توانند این خودرو را ثبت نام کنند و باقیمانده را در زمان 
تحویل خودرو پرداخت نمایند. 

 با آغاز مذاکرات جدی دس��تمزد میان نماین��دگان کارفرمایی، کارگ��ری و دولت از 
هفته های آینده، تعیین رقم دستمزد سال آینده ۱۲ میلیون کارگر ایرانی وارد مرحله 

تازه ای خواهد شد.
نمایندگان کارگران می گویند با وجود وعده دولتم��ردان مبنی بر کاهش نرخ تورم تا 
پایان سال، قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده 
نیز امری غیرقابل پیش بینی است. در این نامه از اختالف حداقل دستمزد با واقعیات 
هزینه های سبد خانوارهای کارگری سخن گفته و تاکید شده است که حداقل مزد تنها 
یک پنجم هزینه های این سبد را پوشش می دهد؛  بر همین اساس از رییس جمهوری 
تقاضا شده تا با اتخاذ تمهیدات مناسب، مانع افزایش اختالف میان حداقل دستمزد و 
هزینه های معیشت کارگران شود. سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی  بارها اعالم کرده است که وزارت کار در بحث دستمزد کم ترین دخالتی 
نمی کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی هستند که باید در مورد آن به توافق برسند. 
وی معتقد است: سهم دس��تمزد در قیمت تمام شده تولید کم اس��ت و بر این اساس 
هزینه های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما باید کاهش یابد تا دستمزدی مناسب و در 
شأن کارگران ایرانی تعیین شود. کارشناسان نیز بر این باورند که بسته افزایش مزد باید 
به گونه ای طراحی شود که ضمن ایجاد انگیزه در کارگران، موجبات بهر ه وری و رشد و 
اعتالی بنگاه تولیدی را فراهم کند. در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از مالک های 
تعیین مزد به شمار می رود؛ مقامات کارگری می گویند هنگام تعیین دستمزد هیچگاه 
نرخ واقعی تورم لحاظ نمی ش��ود و بین آنچه کارگران در جامع��ه می بینند و آنچه در 

زندگی خود لمس می کنند،تفاوت بسیاری است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بنا بر درخواست وزیر جهاد کشاورزی از رییس جمهور، 
آقای روحانی با آقای پوتین گفت وگویی درباره توسعه و تسهیل صادرات مواد غذایی 
ایران به روسیه داشته است تا این کش��ور در واردات کاالهای کشاورزی و مواد غذایی 
ایران تجدید نظر کند. محسن جالل پور در گفت وگو با تسنیم  با اعالم این خبر اظهار 
کرد: بخش بازرگانی کشور  هیچ تردیدی از فراهم بودن ش��رایط ورود به بازار روسیه 
ندارد، زیرا ۳۰ درصد صادارت ترکیه به روسیه قطع شده است. وی افزود: این صادرات 
بیشتر مواد غذایی از جمله میوه و محصوالت گلخانه ای بوده و این بازار در حالی به روی 
روسیه بسته شده است که در آینده نزدیک نیز باز نمی شود. رییس اتاق بازرگانی ایران 
ادامه داد: در گذش��ته نیز چنین بازارهایی برای ما، مانند زمان تجزیه شوروی و نزاع 
روسیه و غرب بر س��ر اوکراین فراهم شد اما نتوانستیم از این ش��رایط استفاده کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها براساس شرایط 
روز تعیین نمی ش��ود، به طوری که بعد از یک دهه ارتباط تجاری با روسیه هنوز ورود 
مواد غذایی ما به این کش��ور با محدودیت هایی همراه است. جالل پور تصریح کرد: بنا 
 بر درخواس��ت وزیر جهاد کش��اورزی از رییس جمهور، آقای روحانی با آقای پوتین 
گفت وگویی درباره توسعه و تسهیل صادرات مواد غذایی ایران به روسیه داشته است تا 
این کشور در واردات کاالهای کشاورزی و مواد غذایی ایران تجدید نظر کند. جالل پور 
افزود: این کشور سخت گیری هایی در استاندارد ها و تعرفه های مواد غذایی وارداتی از 
ایران دارد به طوری که به تازگی متوجه شده ایم که گمرک روسیه در حالی از واردات ما 
۱۷ تا ۱۸ درصد و از هرکانتینر محصول کشاورزی ۷هزار و ۵۰۰ دالر تعرفه می گیرد که 

از ترکیه نمی گرفته است و در حال حاضر از برخی کشورهای همسایه خود نمی گیرد.

براساس مذاکرات صورت گرفته بین ایران و روسیه، قرار است گاز ایران عالوه 
بر تهاتر به ارمنستان صادر شود.

به گزارش مشرق، ارمنس��تان یکی از مش��تریان گاز ایران است که از سال 
 ۲۰۰۴ قرارداد تهاتر گاز ایران با برق این کش��ور امضا و قرار اس��ت به مدت

 ۲۰ سال این قرارداد ادامه داشته باشد. 
براساس گفته های مسووالن شرکت ملی گاز ایران روزانه حدود ۱/۵ میلیون 
متر مکعب گاز از ایران به ارمنستان ارسال می شود که کمتر از سقف قرارداد 
ساالنه است، زیرا براساس قرارداد باید روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب 

گاز به این همسایه شمالی ارسال شود.
مس��یر امن ص��ادرات گاز ایران به کش��ورهای همس��ایه موجب ش��ده  تا 
مذاک��ره بین مس��ووالن صنع��ت نف��ت ای��ران و وزارت انرژی روس��یه به 
 منظور س��وآپ گاز ایران نیز در کنار قرارداد تهاتر گاز به ارمنس��تان انجام 

شود.
 بیژن زنگنه نیز در دیدار اخیرش با الکسادر نواک وزیر انرژی روسیه به این 
مسأله اش��اره واعالم کرده بود که مذاکرات گازی ایران و روسیه به منظور 

سوآپ گاز در حال انجام است و به زودی نهایی می شود.
این گزارش حاکی اس��ت که هنوز این طرح نهایی نشده و مشخص نیست 
سازکار سوآپ گاز ایران به روس��یه و ارمنستان چگونه اس��ت، اما موضوع 
 کامال واضح این اس��ت که به زودی ارمنس��تان مش��تری دائ��م گاز ایران 

خواهد شد.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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يادداشت

اخباركوتاه

ــت پيش از اين  ــازمان محيط زيس ــر آموزش س مديركل دفت
ــته  ــيرين كن ها را تنها راه حل بحران آب در ايران دانس آب ش
ــت بوم هاى دريايى همين سازمان  بود، اما مديركل دفتر زيس
مى گويد كه آب شيرين كن تنها گزينه آخر بررسى خواهد بود.

ــاى دريايى، در  ــت بوم ه ــكار، مديركل دفتر زيس  داود ميرش
گفت وگو با خبرنگار مهر مى گويد: اولويت اول ما بايد مديريت 
ــد و بعد از آن كمبودهاى انسانى.  منابع آبى مان در كشور باش
ــهرها نياز داريم را از  ــيم  آن چه براى ش يعنى بايد به فكر باش
آب شيرين كن هايى كه خروجى صفر داشته و خروجى نامطلوب 

به دريا ندارند استفاده كنيم.
ــواع مختلفى دارند  ــيرين كن ها ان ــح اينكه آب ش وى با توضي
ــان را به  ــيرين كن هايى كه تلخاب هايش مى گويد:  اگر از آب ش
دريا رها مى كنند، استفاده شود، بدون شك ما زيست گاه هاى 
ــت گاه هايى كه در ساحل و  تاالب هاى ساحلى مان، يعنى زيس

اعماق باالتر داريم را از دست خواهيم داد.
به گفته وى، آب شرين كن ها به احتمال زياد روى آب سنگ هاى 
مرجانى سخت در عمق هاى كمتر و آب سنگ هاى مرجانى نرم 
ــتر قراردارند و همچنين روى گونه هاى  كه در عمق هاى بيش

كف زى تاثير مى گذارد.

ميرشكار درباره توليدات اوليه درياها، يعنى فيتوپالنكتون ها كه 
پايه هرم غذايى را تشكيل مى دهند نيز تصريح مى كند كه فيلتر 
كردن آب باعث مى شود اين توليدات كاهش پيدا كنند و افزون 
بر اين الروها هم از زنجيره غذايى درياها حذف مى شوند. همه 
ــتم هاى ما يك سرى زيان هايى  اين ها مى تواند براى اكوسيس

را داشته باشد.
مديريت آب هاى شيرينى كه داريم در اولويت است
محمد درويش، مديركل دفتر آموزش و مشاركت هاى مردمى 
ــيرين كن ها را تنها  ــت پيش از اين آب ش سازمان محيط زيس
ــته  بود. او همچنين تحليل  راه حل مشكل كم آبى ايران دانس
كرده  بود كه احتماالً از آنجا كه آب شرين كن ها تنها نمك زدايى 
ــد؛ اين راه حل  ــا را ندارن ــكان حذف ميكروب ه مى كنند و ام
ــديد نظارت بر ورود پساب ها به خليج فارس شده  منجر به تش
ــارس هم بهبود  ــت محيطى خليج ف و از اين راه وضعيت زيس

خواهد يافت.
ــت بوم هاى دريايى سازمان محيط زيست  مديركل دفتر زيس
ــنهاد محمد درويش به طور رسمى  در پاسخ به اينكه اگر پيش
مطرح شود واكنش اين دفتر چه خواهد بود مى گويد: بى شك 
شرايط سنجيده مى شود، ضوابط اعمال و بعد مجوز داده خواهد 

شد. چون موارد بسيارى بايد به تفكيك بررسى شود؛ ابتدا بايد 
ببينيم بحران در چه حدى است و تامين آب در آن منطقه به 
چه صورت است. اگر همه راه ها منتهى به آب شيرين كن ها شد، 
آن وقت بايد ببينيم آب شيرين كن هايى كه در نظر گرفته شده 
از چه فناورى برخوردار است، آالينده هايش چيست و در كدام 
محل قرار است مستقر شود. اين ها همه بايد بررسى شود بعد 

ما اعالم نظر خواهيم كرد.
ميرشكار در پاسخ به اينكه آيا فناورى مناسبى با ضوابطى كه مد 
نظر اوست در دنيا وجود دارد و آيا اين فناورى براى ايران قابل 
دسترسى است يا نه مى گويد: امروز در دنيا آب شيرين كن هايى 
ــت و  ــازنده آن مى گويد خروجى آن صفر اس وجود دارد كه س
يون ها و امالح و … را هم به محصوالت ديگرى بدل مى كند. 
اينكه ما توان دسترسى به اين فناورى را داريم يا نه من نمى دانم 
و بايد متخصصان امر بررسى كنند و ببينند امكانش وجود دارد 
يا نه، اما آن چه كه براى ما مهم بوده اين است كه اگر همه راه ها 
ــود بحث هاى اكوسيستمى مطرح  به آب شيرين كن ها ختم ش
خواهد شد و بايد ببينيم چطور مى توانيم كاهش ضرر و زيان را 
به محيط زيست داشته باشم. با وجود اين من تاكيد مى كنم كه 

مديريت آب هاى شيرينى كه داريم در اولويت است.

آب شيرين كن ها چه به سر خليج فارس مى آورند
ــيارى از هم وطنانى كه به كرانه هاى جنوبى خليج  ــايد بس ش
ــه بر  ــوده اى كه هميش ــياه و آل ــفر كرده اند غبار س فارس س
ــند. اين دود حاصل از فعاليت  آسمان دوبى هست را ديده باش
آب شيرين كن هاست كه عواقب وخيم زيست محيطى آن ها در 

دنيا به طور كامل شناخته شده است.
ــدازى هرگونه  ــت و راه ان ــى كم عمق اس ــارس درياي خليح ف
ــرين كن در آن نياز به تحقيقات وسيعى دارد كه تا امروز  آب ش
ــده است. آب شيرين كن ها در ميان  چنين تحقيقاتى انجام نش
ــر جهان چنان منفورند كه بيش  فعاالن محيط زيست سراس
ــا در خليج فارس  ــيرين كن هاى دني ــد كل آب ش از 60 درص
ــورى و غلظت آب را افزايش  واقع شده اند. آب شيرين كن ها ش
ــيلى زيادى مصرف مى كنند و بسيار  ــوخت فس مى دهند، س

انرژى بر هستند.
كشورهايى مثل عربستان، امارات و قطر كه پول بسيار زيادى 
دارند اما به هيچ عنوان در سمت و سوى توسعه پايدار حركت 
نكرده اند، مقام هاى نخست استفاده از  آب شيرين كن ها را دارند 
ــورهاى اين چنينى هستند.  و پس از آن هم كويت و بقيه كش
ــت و پول بى حساب  چرا كه در اين كشورها سوخت ارزان اس
ــيلى مثل گاز و نفت ارزان را  ــوخت هاى فس ــترس. س در دس
مى سوزانند و با توليد گازهاى گلخانه اى آلودگى شديد ايجاد 
مى كنند. فرايند كار اين فناورى هم بدان شكل است كه مقدار 
زيادى آب را از خليج فارس مى گيرند و اين آب كه شامل انواع 
پالنكتون ها و الرو ماهى هاست را مكش مى كنند و به كارخانه 
مى برند تا نمكش را جدا كنند و با كلر وارد دريا مى كنند. به اين 
ــور است وارد خليج فارس  ترتيب حجم انبوه آبى كه گرم و ش
مى شود.  مى توان پيش بينى كرد كه اين افزايش شورى و گرما، 
ــورترين درياى  ــه عنوان ش ــرخ ب ــارس را با درياى س خليج ف
جهان هم عرض خواهد كرد و تازه خود خليج فارس هم اكنون 

گرم ترين درياى جهان هم هست.
ــود در  ــتى موج ــه تنوع زيس ــت ك ــم ديگر آنجاس ــه مه نكت
ــمال آن يعنى در كرانه هاى جنوبى  خليج فارس بيشتر در ش
ــت. جايى كه محل زادآورى حيوانات پرشمار است.  ايران اس
زيستمندان دريايى براساس دو عامل، زادآورى مى كنند. يكى 
ــورى آب. چرا كه پالنكتون ها براساس  ميزان دما و ديگرى ش
اين دو عامل شكوفا مى شوند و ماهيان، همزمان با اين فرايند 
زادآورى مى كنند تا وقتى الروها در مى آيند غذاى كافى داشته 
ــورى آب به معناى از  ــن است كه افزايش دما و ش باشند. روش

ميان رفتن اين چرخه خواهد بود.
ــت كه توان مقابله با  ــازمان محيط زيس اكنون بايد ديد آيا س
بحران بزرگ بى آبى در اثر سدسازى هاى گسترده و كشاورزى 
ــت، همچنان تالش خود را به مديريت  ــته اس ناپايدار را نداش
منابع موجود آب شيرين كشور معطوف خواهد كرد يا به سراغ 
ــا آن را نيز در  ــه نيلگون خليج فارس مى رود ت آب هاى هميش

بطرى هاى يك بار مصرف پالستيكى به مصرف برساند.

ــيد كربن  ــف كرده اند كه افزايش ميزان دى اكس محققان كش
ــنتزى گياهان در طول  اتمسفر موجب تغيير متابولسيم فتوس
ــت. به گزارش مهر، محققان دو دانشگاه  ــده اس قرن بيستم ش
اوما در سوئد و دانشگاه علوم كشاورزى سوئد در مطالعات اخير
 دريافته اند كه افزايش ميزان CO2 اتمسفر باعث تغيير در روند 
فتوسنتز گياهى شده است. در اكثر گياهان، جذب CO2 از طريق 
فتوسنتز از طريق واكنش جانبى موسوم به تنفس نورى كاهش 
ــه  كه افزايش  ــن تيم تحقيق دريافت مى يابد. در حال حاضر اي
ميزان دى اكسيد كربن در جو در طول قرن 20، موجب تغيير در 
موازنه بين فتوسنتز و تنفس نورى به سوى فتوسنتز شده است. 
ــازگارى  ــول موجب توانايى گياهان جهان در س اين تغيير و تح
ــير تنفس نورى همراه با  ــود. مس با تغييرات آب و هوايى مى ش
ــت  ــد  و اين موضوع بدين معناس ــن دما افزايش مى ياب باال رفت
ــر تاثير خواهند  ــيوه اى متضاد بر يكديگ كه دما و CO2، به ش
گذاشت. توانايى گياهان در جذب دى اكسيدكربن از اتمسفر از 
طريق فتوسنتز در پيش بينى تغيير آب و هوا در آينده و ميزان 

حاصلخيزى محصوالت نيز نقش دارد.

ــى منجر به تغييرات  محققان دريافته اند كه چالش هاى اقليم
ــرات اقليمى  ــزارش  مهر، تغيي ــود. به گ ــريع ژنتيكى مى ش س
ــاى كاج در  ــك ه ــم از ظهور سوس ــر چيزى اع ــى تواند بر ه م
رشته كوه هاى راكى تا افزايش سطح دريا در گينه نو تاثير بگذارد. 
در رويارويى با شرايط به سرعت در حال تغيير كره زمين، گياهان 
و حيوانات مجبور هستند در صورت بقاء، به سرعت با اين چالش 
ها سازگارى يابند. طبق مطالعه اخير استاديار بيولوژى دانشگاه 
سيراكوس نيويورك «جيسون فردلى» و استاد دانشگاه ليوورپول 
ــاير موجودات  «راج ويتلوك»، برخى از گونه ها قادرند بهتر از س
ــازگارى يابند. فردلى در توضيح  ــت محيطى س با تغييرات زيس
ــى از  ــار ناش ــازگارى انواع گونه هاى جانورى و گياهى با فش س
تغييرات زيست محيطى عنوان مى كند كه موجودات دو گزينه در 
پيش رو دارند. آنها مى توانند به نواحى مطلوب با شرايط خودشان 
مهاجرت كنند يا مى توانند بمانند و خودشان را با شرايط جديد 
تطبيق دهند. وى در ادامه مى افزايد: «با مطالعه بر روى سوسك 
درخت چنار دريافتيم كه در طوالنى مدت، اين گياه دچار تغيير 
ژنتيكى براى رويارويى با تغييرات اقليمى شده است.» موضوع 
جالب اين است كه تغيير در سطح ژن ها به سرعت اتفاق مى افتد 

و گياهان به سرعت خود را با تغييرات اقليمى تطبيق مى دهند.

تغيير متابوليسم گياهان
 به دنبال غلظت دى اكسيدكربن

تغيير ژنتيكى گياهان
 در رويارويى با تغيير آب و هوا 

دريچه

 توافق تاريخى كشورهاى جهان بر سر كاهش توليد گازهاى گلخانه اى 
و پايين آوردن ميزان استفاده از سوخت هاى فسيلى كه پس از حدود دو 
هفته مذاكرات فشرده در پاريس صورت گرفت با واكنش مثبت جهانى 

روبه رو شده است.
ــر كاهش توليد گازهاى كربنى است.  اين نخستين توافق جهانى بر س
روز شنبه هفته جارى رهبران 195 كشور شركت كننده در كنفرانس 
ــر ذوق  تغييرات اقليمى در پاريس پس از اعالم حصول اين توافق بر س

آمدند و براى دقايقى ايستاده كف زدند.
اجراى بخشى از مفاد توافق نامه پاريس كه از آن به عنوان سندى تاريخى 
ياد شده، الزامى است و اجرايى كردن بخش ديگرى از آن براى كشورها 

داوطلبانه خواهد بود.
به گزارش بى بى سى، اوباما، رييس جمهور آمريكا ساعتى پس از اعالم 
ــت اما اين بهترين  اين توافق، تاكيد كرد كه توافق پاريس بى نقص نيس

فرصت براى حفظ كره  زمين ماست.
ــه توافق  ــت مى گويند ك ــى از فعاالن محيط زيس ــن، بخش با وجود اي
ــده  ــدارد و الزامى در آن قيد نش ــده نكته اميدوار كننده اى ن اعالم ش

است.
ــار گازهاى  ــد؛ كاهش انتش ــر كه اين مذاكرات آغاز ش از روز 30 نوامب
گلخانه اى و پايين آوردن ميزان استفاده از سوخت هاى فسيلى در كانون 

مذاكرات قرار داشته است. 
ــاس اين توافق، ميزان افزايش گرمايش زمين تا سال 2050 بايد  بر اس

زير دو درجه باقى بماند. 

ــق حمايت  ــد، از اين تواف ــن و هن ــور از جمله چي ــر، 134 كش پيش ت
ــده كه خطر تغييرات اقليمى بسيار  كرده اند. در متن اين توافق قيد ش

بيشتر از آن چيزى است كه پذيرفته شده است.
ــت وزير انگليس گفته كه اين لحظه را  همچنين ديويد كامرون، نخس
ــت كه كمك مى كند آينده  ــت و اين قدم بزرگى اس بايد به خاطر داش

سياره ما تامين شود.
پيش از اين  «لوران فابيوس»، وزير خارجه فرانسه  كه ميزبان كنفرانس 
ــورت توافق، اين طرح براى  ــت، گفته بود كه در ص تغييرات اقليمى اس
همه كشورها الزم االجرا است و گرمايش زمين را زير دو درجه افزايش 

كنترل مى كند.
ــه برنامه هاى مبارزه  ــر اين بود كه هزين يكى از محورهاى اختالف نظ
ــعه يافته و  ــورهاى مختلف توس ــى، چگونه بين كش ــرات اقليم با تغيي

كشورهاى در حال توسعه توزيع شود.
ــور جهان برگزار  ــركت نمايندگان 190 كش مذاكرات پاريس كه با ش
مى شود در موعد مقرر به نتيجه نرسيد اما با اميدوارى به اينكه رسيدن 

به توافق نزديك است يك روز تمديد شد.
ــورهاى مختلف جهان از 30 نوامبر در  ــد و نمايندگان كش رهبران ارش
ــراى مبارزه با  ــى الزم االجرا ب ــده  بودند تا به توافق پاريس گرد هم آم

تغييرات اقليمى برسند.
ــبز، گفت:  ــازمان غيردولتى صلح س ــزر»، از مقام هاى س «مارتين كاي
ــدف بلند مدت براى  ــأله مطرح بوده كه چه طور تعيين يك ه اين مس
ــخص ميان مدت  كنترل گرمايش زمين مى تواند به هدف گذارى مش

ــيلى بينجامد. وى همچنين  ــوخت هاى فس ــتفاده از س براى قطع اس
ــد اروپايى و آمريكا  ــورهاى ثروتمن درباره انجام تعهدات مالى كه كش
ــه همه چيز  ــت ك ــت: ظاهرش اين اس ــد كرد و گف ــد تردي پذيرفته ان
ــر جايش قرار گرفته اما هنوز نمى دانيم اين توافق چيز خوبى است  س

يا بد.
ــورهاى مختلف به  ــا مذاكرات از كش ــت همزمان ب فعاالن محيط زيس
پاريس رفته اند و مخالفت خود را با روند گفت و گوها و هدف گذارى هاى 

مذاكرات نشان داده اند.
يورونيوز نيز گزارش داد، «كومى نايدو»، مدير اجرايى سازمان جهانى 
ــن توافق ما را از  ــبز در واكنش به اعالم توافق پاريس گفت: اي صلح س
ــتيم.   ــان در ته چاه عميقى هس ــى آورد و ما همچن مخمصه بيرون نم
ــت كه عمق اين چاه كمتر شده و تنها تفاوتى كه به وجود آمده اين اس

ــود دارد.  اكنون ما مى توانيم جنبش   قالب هايى براى خروج از آن وج
مردمى فزاينده اى در جهان ايجاد كنيم.

ــين همچون كپنهاگ و كيوتو به دليل تشتت آراى  ــت هاى پيش نشس
ــتيابى به توافق را  ــت. آنچه دس ــى در بر نداش كشورها نتيجه ملموس
مشكل كرده بود موضوعاتى همچون بودجه 100 ميليارد دالرى الزم 
ــعه در مبارزه با تغييرات اقليمى  براى كمك به كشورهاى در حال توس
و رصد (مانيتورينگ) كشورها در مهار يا كاهش ميزان انتشار گازهاى 

گلخانه اى بود.
بنابر اين گزارش، برخى از كشورهاى توليدكننده نفت هم با حدف كامل 

انرژى هاى فسيلى در دهه هاى آتى مخالفت مى كردند.

عكس روز
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آب خليج فارس در بطرى هاى يك بار مصرف 

جهـان به توافـق اقليمـى تاريخـى
دست يافـت



دريچه اخباركوتاه

ــى، فنالند بزرگ ترين نظام  ــيارى از كارشناسان آموزش به عقيده بس
آموزشى جهان را دارد. اما نظام آموزشى اين كشور مشكل بزرگى هم 

دارد كه اجازه نمى دهد كامل باشد.
ــورى و در هر سنى، در تست هاى  از مدت ها پيش و تقريبا در هر كش
خواندن و نوشتن و با اندك اختالفى، دخترها نمره بيشترى از پسرها 
ــيتى آموزش در فنالند ديده  ــكاف جنس مى گيرند. اما بزرگ ترين ش
مى شود، فنالند طبق آزمون هاى مختلفى كه از دانش آموزان گرفته 
ــى جهان را دارد. به نوشته تام الولس، در  شده بهترين سيستم آموزش
ــاهده شد؛ در آزمون  آخرين آمار در فنالند، نتايج نه چندان خوبى مش
ــتن دخترها، 62 امتياز اختالف با پسرها داشتند، اين  خواندن و نوش
يعنى بيشترين اختالف ميان دختر و پسر ميان كشورها.  در اين كشور 

دخترها 556 و پسر ها 494 امتياز گرفتند.
ــكاف را بفهميد، بايد در نظر  به گزارش كوارتز براى اينكه مقدار اين ش
ــى به علت نمراه هاى خوب  بگيريد كه رتبه اول فنالند در نظام آموزش
ــر هاى فنالند 494 و ميانگين امتياز تمام  دخترانش است، امتياز پس

پسر هاى كشور هاى مختلف 496 است. 
رتبه اول فنالند در خواندن و نوشتن فقط در ميان دخترهاى اين كشور 
وجود دارد. همه گمان مى كنند كه در خواندن و نوشتن در فنالند شكاف 
ــيتى كمى وجود دارد، تقريبا در نظام آموزشى فنالند همه چيز  جنس
پايه اى دارد؛ كودكان از 7 سالگى به مدرسه مى روند و زمان زيادى براى 
ــود، تعداد كمى از آنها آزمون گرفته  بازى به آنها اختصاص داده مى ش
مى شود و تكليف هاى زيادى به آنها داده نمى شود و معلمان  هم حقوق 
خوبى مى گيرند، هم خوب تمرين مى بينند و هم به دقت انتخاب مى 
شوند.  اين سيستم به شكلى شگفت انگيز است كه بسيارى از مربيان 
ــور را ياد بگيرند. اما پسرها در  به فنالند مى روند تا راز آموزش اين كش
فنالند تا حدودى همان آمارى را به دست آوردند كه پسران در آمريكا به 
دست آورده اند، كشورهاى همسايه فنالند سوئد، ايسلند  و نروژ هم از 

كشور هايى هستند كه در آموزششان شكاف هاى زيادى دارند.
ــى است كه  ــر ها پيدا كردن روش يك توصيه براى بهبود خواندن پس
ــرها از خواندن لذت ببرند، اما طبق تحقيقات الولس، اين دو هيچ  پس
ارتباطى با هم ندارند. براى شكاف درسى ميان دختران و پسران، هيچ 
دليل مشخصى وجود ندارد، داليل اين موضوع به طور كامل متنوع اند؛

بيولوژيكى: پسرها قبل از رفتن به مدرسه هم نشان مى دهند كه به 
ــختى خواندن را ياد مى گيرند، پس فقط به نظام آموزشى بستگى  س

ندارد.
ــر ها  ــگاهى و اخالقى، پس آموزشـى: در معيار هاى اجتماعى، دانش
ــك نمى كند تا اين  ــتند و مدارس هم به آنها كم از دختر ها عقب هس

عقب افتادگى جبران شود.
ــمت فعاليت هاى ورزشى و غير درسى  فرهنگى: پسرها بيشتر به س
مى روند، زيرا اين فعاليت ها دخترانه محسوب مى شود. الگو هاى قوى 

مى تواند كارى كند تا پسر ها به سمت فعاليت هاى درسى بازگردند.

ــالمى، زنانى كه بدون حجاب  طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اس
شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه 

يا جزاى نقدى 50 تا 500 هزار ريال محكوم خواهند شد.
چندى است كه حضور زنان بدپوش و بدحجاب در معابر عمومى بيداد 
ــت. سردار حسين  ــده اس كرده و چگونگى رفتار با آنها نقل محافل ش
ــترى فرمانده نيروى انتظامى در دومين همايش فصلى فرماندهان  اش
ــف حجاب اعالم  ــى و كش ــن اعالم برخورد با بدپوشش راهور ناجا ضم
ــد حجابان برخورد  ــان و ب ــا مزاحمان نواميس، بدپوشش كرد: پليس ب
ــعيد  ــردار س ــوردى قاطع توأم با ادب و مهربانى. س خواهد كرد؛ برخ
ــخنگوى ناجا نيز در يكى از جلسات سخنگوى ناجا  منتظرالمهدى س
ــتگاه هاى ديگر به وظايف خود در حوزه  ــت: هنگامى كه دس بيان داش
ــلبى  ــور به انجام اقدام س ــل نمى كنند، ناجا مجب ــاف و حجاب عم عف
ــالمى جديد در مى يابيم  مى شود. با نگاهى به كتاب قانون مجازات اس
ــالمى زنانى كه بدون  ــاس تبصره ماده 638 قانون مجازات اس كه براس
ــه حبس از 10  ــوند ب ــرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر ش حجاب ش
روز تا دو ماه يا جزاى نقدى 50 تا 500 هزار ريال محكوم خواهند شد.  
ــى در گفت وگو با فارس،   ــيون قضاي ابوالفضل ابوترابى دبير دوم كميس
ــترى است و زنان  در اين خصوص گفت: نيروى انتظامى ضابط دادگس
ــوب مى شوند. وى افزود: از بدون حجاب نيز جزو جرايم مشهود محس
 اين رو نيروى انتظامى مى تواند خود به تنهايى براى اجراى اين ماده از 

قانون و برخورد با زنان بى حجاب اقدام كند.

سردار ساجدى نيا، از حضور مستمر و فعال تيم هاى اسكى پليس كوهستان 
در محورهاى كوهستانى تهران خبر داد. سرتيپ پاسدار، حسين ساجدى نيا، 
فرمانده انتظامى تهران بزرگ، با اشاره به حضور پليس اسكى سوار در ارتفاعات 
مختلف شهر تهران گفت: هدف  از اين اقدام پوشش انتظامى و خدمات رسانى 
به شهروندان در سال جارى است. اين مقام انتظامى افزود: به منظور برقرارى 
نظم، نظارت بر اماكن عمومى و رستوران هاى كوهستانى، كمك به مصدومان 
ــوار در  ــكى س و جلوگيرى از بروز جرايم اخالقى و اجتماعى، پليس هاى اس
ارتفاعات برفگير و پيست هاى اسكى اطراف تهران نظير شمشك، دربند سر  و 
توچال مستقر شده اند. وى با بيان اينكه پليس كوهستان در نظر دارد از بروز 
ــته در  هر نوع ناامنى در اين مناطق جلوگيرى كند و به لطف خداوند توانس
اجراى مأموريت هاى خود اقدامات مفيد و نتايج خوبى را رقم بزند،خاطرنشان 
ــيه پايتخت توانسته اند تا اندازه  كرد: مأموران با حضور مستمر خود در حاش
زيادى وقوع سرقت و زورگيرى، درگيرى و مزاحمت، كشف حجاب و استعمال 
مواد مخدر را كاهش دهند و امروز ما شاهد تأمين امنيت مطلوبى در مناطق 
كوهستانى حاشيه تهران بزرگ هستيم.  فرمانده پليس پايتخت با اشاره به 
تجهيزات تحت اختيار پليس هاى كوهستان گفت: پس از راه اندازى اين پليس 
در پايتخت، بالتبع بايد با توجه به شرايط محل مأموريتى اين پليس، تجهيزات 
خاص براى اين پليس در نظر گرفته مى شد كه موتورسيكلت هاى مخصوص 
كوهستان، موتورهاى چهارچرخ و تجهيزات اسكى براى فصول سرد و برفى 

از جمله اين تجهيزات است.

هميشه خوشحال بودم كه مى توانم با پسرم دوباره بچگى كنم. يك 
ــمعي آورده بودم و روي ديوار كاغذهاي بزرگ چسبانده   بار مدادش
ــد. كاغذها را ول كرده بود و من هنوز داشتم  ــي بكش بودم كه نقاش
ــتر داره خوش  ــه تو بيش ــرم مي گفت:« انگار ب ــيدم. همس مي كش
ــرم تجربه  دوباره  كودكي براي خودم است.  مي گذره.» كودكي پس
ــتر. ولي تازگي ها فهميده ام كه كودكي پسرم  شايد با امكانات بيش

چيزي بزرگ تر از اين حرف هاست.
ــنش دير بود.  ــرم راه افتاد. نسبت به س ــت ماه پيش پس هفت، هش
ــتري  ــلط بيش راه رفتن به او يك امكان جديد داده بود. حاال با تس
مي توانست دنياي اطرافش را كشف كند. يك بار با هم رفتيم پارك و 

مسير پارك تا خانه را براي نخستين بار پياده طي كرديم.
 او جلو مي رفت و من عقب. همه چيز برايش ديدني بود. سنگ هاي 
جدول، چوب هايي كه روي پياده رو افتاده بودند، بافت ديوار خانه ها. 
ــر هر چيز كوچكي مكث مي كرد و با دقت تمام، نگاهش مي كرد.  س
ــتاد و مدت ها به الستيك ها  ــي ايس جلو يك مغازه الستيك فروش
ــد من هم به الستيك ها نگاه كنم.  خيره شده بود. مكثش باعث ش
ــايد براي پسرم گردي  ــتيك ها را چيده بودند توي ويترين. ش الس
ــايد از براقي رينگ شان خوشش آمده  بيش از حدشان جالب بود. ش

بود. مسيرده دقيقه اى نزديك به يك ساعت طول كشيد.
يكي دو  ماه پيش يك قدم به جلوتر برداشت و حرف زدنش جهش 
بزرگي كرد. اين  دفعه بيشتر جهان اطرافم برايم تازه شد. داشتيم با 
هم توي كوچه راه مي رفتيم كه گفت: «مامان، مي چرخه.» نخستين 
بار بود كه اين فعل را مي گفت. دور و اطرافم را چند دفعه نگاه كردم 
ــده  تا بتوانم بفهمم دارد فني را مي گويد كه روي يك ديوار نصب ش
ــمانش را درشت كرده بود.  بود و داشت مي چرخيد. با هيجان چش
چشمانش از ذوق برق مي زد. گفت: «ديدي مي چرخه؟ مي چرخه. 
ــرم را «چرخيدن» اجسام به  ديدي؟» گفتم ديدم. فهميدم كه پس
هيجان مي آورد. از آن وقت خودم هم نظرم به چيزهاي چرخيدني 
جلب شد و تا مي ديدم بهش مي گفتم: «ببين. مي چرخه.» دوتايي از 
كشف مان لذت مى بريم و چرخيدنش را تماشا مي كنيم. انگار تا به 

حال چيز چرخيدني نديده باشيم.
ــعر مي خواندم. مثل آن وقت ها كه  چند روز پيش داشتم برايش ش
ــعر تندتر مي خوانديمش، خواندنم را  ــه مي رفتيم و آخر ش مدرس
سريع و تند كردم. از ته دل خنديد. مطمئن بودم نخستين بار است 
با اين پديده رو به رو مي شود. اينكه آدمي با يك سرعت شعر بخواند 
ــرعتش را زياد كند. با خودم گفتم: « خيلى خنده دار  و يك دفعه س
ــرم خنديدم. فكر مي كردم مي توانم با  ــت ها.» و غش غش با پس اس
ــده را دوباره تجربه  ــم و دور ه اي كه تمام ش بچه ام فقط كودكي كن
كنم. حاال مي بينم مسأله بزرگ تر است. با پسرم مي توانم چيزهايي 
را ببينم كه هرگز نديده ام يا شايد آنقدر از روزهايي كه ديدم شان و 
به شان توجه مي كرده ام گذشته كه به كلي فراموششان كرده ام. دنيا 

انگار برايم دارد نو مي شود. آدم ها، خيابان ها، مغازه ها... همه چيز.

تفاوت پسرها با دخترها
 در نظام آموزشى

محكوميت زنان بدون حجاب
 در معابر و انظار عمومى 

استقرار مأموران اسكى سوار 
پليس پايتخت در پيست هاى اسكى

دوباره كودكى، دوباره زندگى
مجردهاى ما به ويژه آن هايى كه موفق به ازدواج 
مى شوند، سدشكن هايى هستند كه توانسته اند از 
موانعى هم چون يافتن همسر داراى شرايط، كار 
ــكل ديگر  و درآمد، هزينه وديعه خانه و ده ها مش
بربياند. اما تا اينجاى كار چندان سخت نيست تا 
ــى دريافت وام  اينكه به «غول مرحله آخر!» يعن

ازدواج مى رسند. 
ــتر مجردهاى ما ــت اقتصادى بيش اكنون وضعي

 به گونه اى است كه به هر صورت نيازمند دريافت 
وام ازدواج هستند.

بسيارى از مجردهاى امروزى تنها يا حداقل يكى 
ــود را وام ازدواجى  ــتوانه هاى خ از مهم ترين پش
مى دانند كه دولت به آنها مى دهد و تا همين چند 
ــن جوانان به زور  ــايد تعدادى از همي روز قبل ش
توان پرداخت اقساط آن را داشتند اما حاال و بنا به 
گفته سخنگوى دولت تدبير و اميد، نرخ سود وام 
ازدواج از چهار درصد به 10 درصد افزايش يافته و 
اين يعنى «غول مرحله آخر» بزرگ تر شده است. 
ــت هاى كلى برنامه  در بند چهل و پنجم از سياس
ششم توسعه، بر «فرهنگ سازى و ايجاد زمينه ها 
ــت هاى كلى  ــات الزم براى تحقق سياس و ترتيب

ــوى رهبر انقالب به طور مستقيم  جمعيت» از س
به دولت تاكيد شده است. در «سياست هاى كلى 
ــت سال  جمعيت» هم كه در تاريخ 30 اردبيهش
93 از سوى ايشان به رؤساى سه قوه ابالغ شد، به 
اهميت موضوع بيشتر پى مى بريم. در بند دوم اين 
ابالغيه آمده است: «رفع موانع ازدواج، تسهيل و 
ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن 
ازدواج و حمايت از زوج هاى جوان و توانمندسازى 
ــل  آنان در تأمين هزينه هاى زندگى و تربيت نس

صالح و كارآمد.»
شايد در نگاه اول افزايش نرخ سود، آن هم رسيدن 
ــد ولى از ديد يك  به 10 درصد ميزان اندكى باش
جوان كه همين وام ازدواج تنها پشتوانه مالى اش 
ــيار درصد هنگفتى  براى شروع زندگى است بس
است. فرض كنيد جوانى از يك خانواده متوسط، 
ــالگى پس از اتمام تحصيالتش در  در سن 24 س
ــان خدمت و  ــى و اخذ كارت پاي مقطع كارشناس
ــربازى بالفاصله  ــه بعد از خدمت س با فرض اينك
شغل پيدا كند، درآمدش حدود 800 هزار تومان 
باشد؛ اگر اين جوان تمام درآمدهاى ماهانه اش را 
ــال از آن را هم خرج  پس انداز كند و حتى يك ري

نكند كه البته به نوعى شدنى نيست، در سن 28 
ــرد در حالى كه  ــالگى تصميم به ازدواج مى گي س
ــى 40 ميليون تومان  تمام پس اندازش هم 36 ال
خواهد بود. حال سووال اينجاست كه آيا اين جوان 
ــكن و مخارج  ــا اين اوضاع تورم در مس مى تواند ب
شروع زندگى ازدواج كند و به سنت پيامبر (ص) 
عمل نمايد و در نهايت باعث رشد جمعيت كشور 
شود؟ اميد است دولتمردان به جاى اينكه سنگى 
ــكيل خانواده  ــه جهت تش ــاى جوانان ب جلوى پ
ــال وضعيت اين دختران و  بياندازند، فكرى به ح
ــايلى همچون مشكالت  پسران كنند چرا كه مس
اقتصادى ممكن است جوانان را به راه نادرست و 
فساد بكشاند.البته كه در نظر دولت مردان، خودرو 
ــت زيرا با 25 ميليون وام خودرو موافقت  بهتر اس
مى كنند ولى سه ميليون وام ازدواج را به جوانان 
نمى دهند. به احتمال زياد نظرشان اين است كه 
ــد اتفاق خاصى نمى افتد  اگر جوانان ازدواج نكنن
فقط سن ازدواج باالتر مى رود و سن فساد و فحشا 
پايين مى آيد. ولى خودرو از واجبات است. شايد 
هم ما اشتباه مى كنيم و پيامبر فرموده اند: الَمرَكُب 

سنتى!!!

ــروز از رفتارها و عملكرد غلط  معضالت تربيتى در جامعه ام
ــرا كه اين روزها والدين،  والدين در امر تربيت حكايت دارد چ
ــد و فرمانبردار بى چون  حكم غول چراغ جادو را پيدا كرده ان
ــتند، در اين ميان حاكميت فرزند بر  و چراى فرزند خود هس
ــادران در برابر  ــاختار خانواده و قدرت نه گفتن پدران و م س
ــى در جامعه را  ــته هاى نابجاى آنان، معضالت تربيت خواس
ــت. ديگر هيچ چيز همانند دهه 50 و  ــترده تر كرده اس گس
ــل با مفهوم احترام به بزرگ تر  ــت، بچه هاى آن نس 60 نيس
ــد و از همه مهم تر  ــع تر بودن ــيدند، صبورتر و قان قد مى كش
ــال ها  ــاختند. اگرچه آن س ــچ، همه چيز مى س اينكه از هي
ــتالژيك را دارد، اما واقعيت اين  ــرات نوس براى ما حكم خاط
ــت كه والدين در آن هنگام اصول و قواعد تربيتى را بهتر  اس
ــان قانع بودند، پاى خود  رعايت مى كردند.كودكان و نوجوان
ــد، گاهى از  ــان دراز نمى كردن ــزرگ ترهايش ــل ب را در مقاب
ــدند اما در برابر آن ها  بعضى حرف هاى والدين دلخور مى ش
ــاالرى معنايى  ــع فرزند س ــع آن موق ــتادند در واق نمى ايس
ــده  ــاالر خانه ها ش ــدان، س ــا فرزن ــن روزه ــت، اما اي نداش
ــا و مربيان  ــه اولي ــى ك ــط قرمزهاي ــان، خ ــذر زم اند. با گ
ــگ باخت  ــرده بودند، رن ــيم ك ــوزان ترس ــش آم ــراى دان ب
ــدان جامعه تعيين  ــراى فرزن ــچ خط و مرزى ب و در واقع هي
ــد. اين روزها يكى از بزرگ ترين مشكالت تربيتى به نبود  نش

ــچ نظارتى بر رفتارها و  نظارت ها بازمى گردد يعنى اينكه هي
ــا به صورت خودمختار  عملكرد فرزند صورت نمى گيرد، آنه
ــور تصميم  ــود در همه ام ــت خ ــرده و براى سرنوش عمل ك
ــارت كردن از  ــارت و چگونه نظ ــد در حالى كه نظ مى گيرن
مهم ترين فاكتورهاى تربيتى محسوب مى شود. تغيير سبك 

ــبب شده تا  زندگى و راحت گرفتن بيش از اندازه به فرزند س
ــود، اين امر به شكسته  روحيه فردگرايى در جامعه تقويت ش

شدن حرمت در خانواده ها نيز دامن زده است.
ــول  ــه دادن پ ــرد ك ــر ب ــد از خاط ــر نباي ــوى ديگ  از س
تو جيبى هاى نجومى از ديگر معضالت تربيتى است كه فرزند 

ــته بسيارى از  را راحت طلب و بى اراده بار مى آورد. در گذش
ــا در  فرزندان از والدين خود پولى دريافت نمى كردند چه بس
ــر كار نيز مى رفتند و از همان پول براى  ــتان، س سه ماه تابس
ــتفاده مى كردند، اين مسأله آنان  سال تحصيلى خويش اس
ــته  ــخت، صبور و قانع بار مى  آورد. فرزندان ما در گذش را س
ــت آوردن چيزهايى كه دوست  مى دانستند كه براى به دس
دارند بايد تالش كنند اما امروز يك نوجوان نيازى به كار ندارد 
زيرا هرچيزى را كه بخواهد، مى تواند ظرف چند هفته با پول 
تو جيبى خود خريدارى كند. همه ما فرزندانى را مى شناسيم 
ــل و موتور  ــى موباي ــول تو جيبى براى خود گوش كه از راه پ
ــاه. اين روزها براى بچه ها  خريده اند، آن هم ظرف مدتى كوت
هيچ چيز سخت نيست، همه چيز در سايه تنبلى و كم تحركى 
ــتدالل  ــايد بتوان در اين اس ــت. علت اين امر را ش فراهم اس
ــيارى از والدين دلشان نمى خواهد  ــت و جو كرد كه بس جس
فرزندانشان سختى بكشند و يا سختى هايى كه خود تجربه 
ــان تجربه نكنند.  به همين دليل تصور  كرده اند را فرزندانش
مى كنند اگر محدوديت مالى را از آن ها بردارند و بى حساب و 
كتاب در اختيارشان پول قراردهند به كودكانشان لطف و ترحم 
كرده اند در صورتى كه نخستين آسيب اين شيوه، تربيت فردى 
است كه در جوانى و در دورانى كه قرار است مسووليت خانواده 

اى را بر دوش بگيرد چيزى از مديريت پول و خرج نمى داند.

ــر پژوهش  ــان اينكه اگ ــوزش و پرورش با بي وزير آم
ــت، گفت: الزمه  حذف شود تعليم و تربيت ناقص اس
پژوهش محورى در نظام تعليم و تربيت حضور و وجود 
ــت. على اصغر فانى در جشنواره  معلمان پژوهنده اس
تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناورى دانش آموزان 
ــهداى هفتم تير برگزار شد،  كه در مدرسه دخترانه ش
ــر پژوهش حذف  ــد تعليم و تربيت اگ گفت: در فرآين

شود، تعليم و تربيت ناقص مى ماند.
ــش گرى در  وى افزود: تقويت پژوهش و روحيه پرس
ــتى، چرايى و چگونگى  ــوزان به دنبال چيس دانش آم
ــت تا اين نظام پويا بماند.  در فرآيند تعليم و تربيت اس
آموزش و پرورش به دنبال اجراى سند تحول بنيادين 
ــر پژوهش را به  ــعه، ام و در ادامه آن برنامه هفتم توس
ــد نظر قرار داده  عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير م
ــرد: الزمه  ــرورش تصريح ك ــت. وزير آموزش و پ اس
ــت حضور و  ــام تعليم و تربي ــورى در نظ پژوهش مح
ــه داد: 500  ــت. فانى ادام وجود معلمان پژوهنده اس

پژوهش سراى دانش آموزى در 500 منطقه آموزشى 
در سراسر كشور وجود دارد.  وى با بيان اينكه در قالب 
ــى و جابربن حيان  ــوزى خوارزم ــنواره دانش آم جش
ــر پژوهش  ــى در عمل  ام ــوزان ابتداي براى دانش آم
وارد نظام آموزش و پرورش شده است، گفت: تا پايان 
ــر منطقه  ــرده ايم ه ــدف گذارى ك دولت يازدهم ه
آموزشى يك پژوهش سراى دانش آموزى داشته باشد 
ــوراى عالى آموزش و پرورش اين  و براساس مصوبه ش
ــراها بايد ميزبان دانش آموزان در مقاطع  پژوهش س
ــند. فانى خاطرنشان كرد: نظام  تحصيلى مختلف باش
ــازى و تصميم گيرى در آموزش و پرورش  تصميم س
ــودن پژوهش و  ــت و كاربردى ب مبتنى بر پژوهش اس
استفاده از نتايج آن در فرآيند تصميم گيرى نظام تعليم 
و تربيت دنبال مى شود. وزير آموزش و پرورش تاكيد 
ــرى وزارت آموزش و پرورش  كرد: در نظام تصميم گي
تالش مى كنيم تا بدون پژوهش، بررسى، آينده نگرى 

و آينده نگارى تصميم گرفته نشود.

ــتان  دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي اس
ــد و  ــي ارش ــارغ التحصيالن كارشناس ــان به ف اصفه
ــي براي اين  ــجويان دكترا كه يك كار تحقيقات دانش
دفتر انجام دهند امتياز كسر خدمت از دو تا شش ماه 

اعطا مي كند.
به گزارش ايمنا، سرهنگ  عليرضا سعيدي  اظهار كرد: 
يكي از فعاليت هاي دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي 
ــتان اصفهان، اعطاى امتياز كسر خدمت  انتظامي اس
ــد و دانشجويان  ــي ارش به فارغ التحصيالن كارشناس
دكترا و اجراي طرح جايگزين تحقيق به جاي خدمت 

سربازي است.
ــي  ــاله نيازهاي پژوهش ــن دفتر همه س وي افزود: اي
ــتان را  ــي اس ــروي انتظام ــي ني ــاي تخصص رده ه
ــدي آنها در  ــس از اولويت بن ــرده و پ ــع آوري ك جم
شوراي پژوهش كه به رياست فرمانده انتظامي استان 
ــاي تحقيقاتي به  ــود، موضوعات طرح ه برگزار مي ش
ــجويان  ــد و دانش ــي ارش فارغ التحصيالن كارشناس

ــته هاي علوم اجتماعي،  دكترا و نخبگان علمي در رش
ــي، حقوق، جامعه شناسي،  ــاني، روانشناس علوم انس
ــهري ارائه   ــزي ش ــه ري ــا و برنام ــي، جغرافي مترجم

مي شود.
رييس دفتر تحقيقات كاربردي پليس استان اصفهان 
تصريح كرد: عالقه مندان مي توانند يكي از موضوعات 
طرح هاي تحقيقاتي مورد نياز پليس استان را انتخاب 
و در صورت تاييد پرپوزال آن، طرح خود را انجام دهند 
كه براساس ارزيابي هاي به عمل آمده از دو تا شش ماه 

كسر خدمت به مجريان طرح تعلق مي گيرد.  
ــعيدي در خصوص طرح جايگزين تحقيق به جاي  س
خدمت سربازي نيز گفت: اين طرح مربوط به كساني 
است كه از سوي بنياد نخبگان به عنوان نخبه معرفي 
شده باشند كه با ارائه معرفي نامه از اين بنياد مي توانند 
به دفتر تحقيقات كاربردي پليس استان مراجعه و يكي 
از موضوعات طرح هاي تحقيقاتي را انتخاب و آن را به 

جاي كل خدمت خود انجام دهد.

على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش در شاهرود:

الزمه پژوهش محورى در نظام تعليم و تربيت 
وجود معلمان پژوهنده است

رييس دفتر تحقيقات كاربردي پليس استان اصفهان خبر داد:

اعطاي امتياز كسر خدمت به فارغ التحصيالن
 كارشناسى ارشد و دانشجويان دكترا
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چه كسانى وام ازدواج مى خواهند؟! 

فـرزندان دهـه شصـت ؛ والـدين دهـه نـود



خبر 

خبر  اخباركوتاه

ــين بانكى، محمد دانشگر  كتاب «دختران آفتاب» تأليف اميرحس
و محمدرضا رضايتمند به همراه تقريظ مقام معظم رهبرى توسط 

انتشارات سروش به چاپ چهاردهم رسيد.
به گزارش روابط عمومى انتشارات سروش، كتاب «دختران آفتاب» 
اثر مشترك اميرحسين بانكى، بهزاد دانشگر و محمدرضا رضايتمند 
به همراه تقريظ مقام معظم رهبرى به تازگى توسط انتشارات سروش 
به چاپ چهاردهم رسيده است. اين كتاب اگرچه داستان است، در 
ــناختى، فرهنگى و دينى  واقع تحقيقى روان شناختى و جامعه ش

درباره زنان است.
نويسندگان اين اثر قصد داشته اند زن و منزلت و شخصيت و هويت 
او را بشناسانند؛ به خود زن، مردش و جامعه اش، و همچنين به تاريخ 
گذشته و سرنوشت آينده اش؛ همان گونه كه هست و همان گونه كه 
بايد باشد. و همين گونه است كه او را از طفيلى مرد بودن مى رهاند 
و نشان مى دهد كه در عين زن بودن هيچ از مراتب و كماالت انسانى 
كم ندارد. هم سفران «دختران آفتاب» به سرمنزل تفكرى مى رسند 
ــد؛ خواه زن باشد خواه مرد.  كه انسان را مى بيند و اعتبار مى بخش
تفكرى كه حجاب و غبار شبهه ها، تاللو انوار بى بديلش را كورسويى 
خواسته است و چون اين غبار، براى همسفران دختران آفتاب فرو 
مى نشيند؛ تاللو آن انوار، آنها را به خانواده و اجتماع مى برد. شرافت 
ــاس انسان سازى است به آنها  مادرى را در خانواده اى كه پايه و اس
يادآورى مى كند، نقش هاى اجتماعى و لوازم آن چون روابط زن و 

مرد، پوشش و حجاب، حيا و غيرت را توضيح مى دهد.
ــت  ــان پرمهرومحب ــاب» دام ــران آفت ــود «دخت ــرمنزل مقص س
ــت. مادرى كه فاطمه ــمه همه نيكى هاس مادرى است كه سرچش

 خوبى هاست و زهره روشنايى ها.  اين كتاب از معدود داستان هايى 
ــبب آن هم چند جنبه اى  ــت كه بيش از يك نويسنده دارد و س اس

بودن محتواى آن است.
چاپ چهاردهم اين كتاب با 480 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و 

قيمت 250 هزار ريال منتشر شده است.

ــار ــف چندى پيش، خبر از انتش ــامى يوس ــنيم، س به گزارش تس
ــن آلبوم را اعالم  ــترى از اي  آلبوم جديد خود داد. وى جزئيات بيش

نكرده است.
ــفرى هزاران  ــد از س ــته بود: بع ــازى خود نوش وى در صفحه مج
ــخت  ــاعات كار س ــكا و س ــمالى آمري ــا ش ــد ت ــرى از هن كيلومت
ــتم كه اعالم كنم آلبوم جديد من به  بى پايان،بسيار خوشحال هس

نام بركت در تاريخ 1 فوريه 2016 (12 بهمن) منتشر خواهد شد. 
ــت و براى من معانى بسيارى  ــق اس اين پروژه كوشش واقعى عش

دارد. 
من مخلصانه اميدواريم كه شما از آن لذت ببريد. 

ــف آمده است: خودتان را در  همچنين در سايت رسمى سامى يوس
يادآورى الهى با آلبوم جديد سامى  يوسف غسل دهيد. 

ــفرى درونى براى كشف فردى مى كشاند؛  هركدام از آثار ما را به س
ــتيم كه در آن  ــان را از غرب آفريقا تا هند گش همان طور كه ما جه

زيبايى هاى موسيقى سنتى عارفانه مخفى شده است. 
ــت و همه آنها با عقايد  همه آهنگ ها بسيار استادانه آماده شده اس
ــده، دميده  ــالمى كه براى دهه ها مقدس شمرده ش ــيقى اس موس

شده اند. 
ــده  ــرا و خوانن ــاز، ترانه س ــده، آهنگس ــف تهيه كنن ــامى يوس س
ــالمى  ــت كه در ترانه هايش به مضامين اس ــاكن در بريتانيا اس س

مى پردازد. 
ــتانه در موسيقى  وى همچنين از موضوعات اجتماعى و بشر دوس

خود استفاده مى كند.
ــف را به علت چهره او و يا كليپ هايى  ــامى يوس عده اى موفقيت س
ــود، مى دانند اما بى شك مضامين  كه از آهنگ هايش ساخته مى ش
ــا و آهنگ هايش هم  ــه و اعتراضى ترانه ه ــى، آرمان گرايان اجتماع
ــالم، بى تأثير ــيقى جهان اس در اين موفقيت، به خصوص در موس

نيست. 
ــالم،  ــال 2012 در محكوميت توهين به پيامبر بزرگ اس وى در س
ــت در  ــت» را خواند و از طرفدارانش خواس ترانه «اين يك بازى اس
ــون در يوتيوب  ــد اين ترانه را به ميلي محكوميت اين حركت بازدي

برسانند. 
اين ترانه به سه زبان تركى، انگليسى و اردو خوانده شده است.

ــنى عكاس همراه با امير  ــينى و عبدالرضا محس سيدمصطفى حس
شمشيرى كارشناس صنعت تاسيسات به عنوان اعضاى گروه داورى 
ــات» معرفى و عهده دار  ــابقه عكاسى «صنعت تاسيس سومين مس

مسووليت ارزيابى و انتخاب آثار شده اند.
ــابقه برنامه ريزى هاى انجام شده در  طبق اعالم دبيرخانه اين مس
ــگاه،  ــذارى، داورى، طراحى و چاپ عكس هاى نمايش بخش كدگ
ــار به محل برگزارى  ــهر اصفهان و انتقال آث برگزارى همايش در ش
همايش تكنولوژى بخار در دانشگاه صنعتى اصفهان و آماده سازى 
نمايشگاه عكس هاى سومين مسابقه عكاسى «صنعت تاسيسات» 
ــود ــنبه 26 آذرماه برگزار مى ش ــن همايش كه در روز پنجش در اي

ــت كه امكان تمديد دوباره را ناممكن مى كند. براين   به گونه اى اس
ــاس زمان تمديد و دريافت فايل پس از تاريخ 19 آذر ماه وجود  اس
ندارد.عكاسان برگزيده اين دور از مسابقه عالوه بر لوح تقدير، تنديس 
ــت تا سوم از يك سكه  و يك ربع سكه به ترتيب در رتبه هاى نخس
ــكه بهار آزادى برخوردار  بهار آزادى، نيم سكه بهار آزادى و ربع س

خواهند شد.

فيلم كوتاه « وقتى صنم گريست» موفق به كسب جايزه از جشنواره 

فيلم كامينهاس پرتغال شد.
ــت »به كارگردانى  به گزارش ايمنا ؛ فيلم كوتاه« وقتى صنم گريس
ــهردارى اصفهان و ــيدا ، تهيه كنندگى ش ــى و مجيد ش فريبرزآهن
ــينماى جوانان اصفهان جايزه بهترين فيلم   مجرى گرى  انجمن س
بخش بين الملل جشنواره فيلم كامينهاس كشور پرتغال را دريافت 
ــته جايره بهترين فيلم بخش بين  كرد.  اين فيلم در سه هفته گذش
الملل جشنواره فيلم ICP نيويورك را دريافت كرده بود و در چندين 
جشنواره معتبر بين المللى در آينده نيز حضور خواهد داشت. گفتنى 
است؛ اين فيلم از توليدات دبيرخانه بيست و هشتمين جشنواره بين 
ــت كه تاكنون  المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان در اصفهان اس

افتخارات بسيارى را براى ايران كسب كرده است.

كتاب « دختران آفتاب » به چاپ 
چهاردهم  رسيد

كاور آلبوم جديد سامى يوسف 
رونمايى شد

هيات داوران سومين مسابقه عكاسى 
«صنعت تاسيسات» معرفى شدند

جايزه پرتغالى ها
 براى« وقتى صنم گريست» 

مستند تكان دهنده اى كه هر ايرانى بايد آن را ببيند

شايد براى شما جالب باشيد بدانيد لوگوى كمپانى هاى 
مطرح فيلمسازى جهان چگونه متولد شده اند در آغاز هر 

فيلم سينمايى چيزى كه پيش از همه به چشم
 مى آيد لوگوى استوديوى سازنده فيلم است. نمادهاى 
ــه درازاى عمر اين  ــى ب ــر يك تاريخ پرافتخارى كه ه
ــيارى از تماشاگران و  كمپانى هاى بزرگ دارند، اما بس
مشتاقان صنعت سينما از نحوه پيدايش و داستان هاى 

پشت پرده آن ها آگاه نيستند.
DreamWorks SKG  (1 – پسـرى بـر روى 

هالل ماه
 Steven» ــپيلبرگ  اس ــتيون  اس  1994 ــال  س
Spielberg» كارگردان افسانه اى، جفرى كاتزنبرگ 
ــوذ كمپانى ــر نف ــرد پ «rey Katzenberg�Je» م

ــن «en�David Ge» تهيه   والت ديزنى و ديويد گف
ــدند  ــيقى گرد يكديگر جمع ش كننده آلبوم هاى موس
ــد و اين اولين  ــيس كردن ــم وركز را تاس و كمپانى دري

رمزگشايى از لوگوى كمپانى است. 
ــو از تجميع ــن لوگ ــرف SKG در اي ــه ح ــه س چرا ك

 نام كوچك سه بنيانگذارش برآمده است.
ــت  ــپيلبرگ، لوگوى دريم وركز مى بايس بنا بر نظر اس
ــازى ــتوديوهاى فيلمس ــى اس ــر طالي ــادآور عص ي

ــرار بود  ــد. لوگوى اوليه ق ــكا باش ــاالت متحده آمري  اي
ــه بعدى و كامپيوترى از مردى در ماه باشد  تصويرى س
ــس مورن  ــت. ولى دني ــغول اس ــه ماهيگيرى مش كه ب

«Dennis Muren» ناظر ارشد بخش جلوه هاى ويژه 
ــنهاد  با ديجيتالى بودن اين تصوير مخالفت كرد و پيش
ــرت هانت  ــو را داد كار به روب ــتى اين لوگ طراحى دس
«Robert Hunt» گرافيست سپرده شد تا به صورت 

دستى آن را طراحى كند. 
هانت عالوه بر طرح اصلى نمونه اى ديگر نيز آماده كرد 
كه در آن به جاى يك مرد از يك پسر بچه استفاده شده 
بود. اسپيلبرگ اين تغيير را پسنديد و مابقى داستان را 
همه مى دانند. در حقيقت هانت براى خلق آن پسر بچه 
از فرزند خود ويليام الهام گرفت و او را مدل كار خود كرد 
ــت كه در آغاز تمام فيلم هاى  و بدينسان اين ويليام اس

دريم وركز حضور دارد.
Metro-Goldwyn-Mayer (2 – شير غران

ــير غران ابتداى فيلم هاى متروگلدوين ماير يكى از  ش
معروف ترين و به يادماندنى ترين لوگوهاى تاريخ سينما 

بوده است.
تاريخچه پيدايش آن به 1917 باز مى گردد. زمانى كه 
 Goldwynگرافيست كمپانى «Howard Dietz»
ــود - يعنى  ــگاه خ Picture  آن را بر مبناى آرم دانش
دانشگاه كلمبيا - طراحى كرد.زمانى كه كمپانى گلدوين 
 Louis B. و Metro Pictures ــاى ــى ه ــا كمپان ب
ــاد به لوگوى  ــد اين نم ــام ش Mayer Pictures ادغ
ــيس يعنى متروگلدوين ماير يا همان  كمپانى تازه تاس

MGM تبديل شد. تا كنون 7 شير در اين تيتراژ

 ايفاى نقش كرده اند. Slats اولين آنها بود كه در دوره 
سينماى صامت اين نقش را بر عهده داشت. اولين صداى 
 Jackie غرشى كه در سالن هاى سينما پيچيد مربوط به
بود كه در دوره سينماى ناطق بر پيشانى فيلم هايى چون 
سايه هاى سفيد در درياهاى جنوب (1928) در ابتداى 
ــت. Telly و ee�Co در دوران  ــور داش فيلم ها حض
 «Technicolor» سينماى رنگى و سيستم تكنى كالر

نقش آفرينى كردند.
ــود و در دوره اوج و  ــير قدرتمند كمپانى ب Tanner ش
ــكوه متروگلدوين ماير و در فيلم هايى چون جادوگر  ش
ــت.  ــهر از(1939) و بر باد رفته(1939) حضور داش ش
ــا 1958 -  اين  ــال - از 1956 ت ــا دو س George تنه
نقش را بر عهده گرفت و از 1958 تا به كنون Leo شير 

محبوب و معروف كمپانى است.
 Ars» ــارت التين ــيرهاى غران با حلقه اى با عب اين ش
Gratia Artis» - به معنى «هنر براى هنر» - نمادى 

ماندگار در اذهان مردم شده اند.
Universal Pictures (3 – جهانـى به درازاى 

تاريخ
با وجود آنكه نماد كمپانى يونيورسال در طى سال هاى 
مختلف دستخوش تغييرات شد، اما يك كره هميشه در 

مركزيت اين لوگو حضور داشته است. 
ــخه از اين نماد در ابتداى فيلم وسترن صامت  اولين نس
By the Sun's Rays(1914) به نمايش در آمد كه در 
آن از سياره اى شبيه زحل استفاده شده بود كه عبارت 
 Universal Films—�e Trans-Atlantic»

Film Co» همچون نوار به دور آن مى آمد.
ــالدى تغييرات عمده اى  اين لوگو در دهه 20 و 30 مي
ــد كه با چرخش  ــتفاده ش كرد و در آن از هواپيمايى اس
ــه كم كم  ــا مى گذارد ك ــره ردى از دود به ج به دور ك
تبديل به نام كمپانى مى شود. در اواخر دهه 30 و اوايل

ــمك زن و درخشان به اين  ــتاره هايى چش  دهه 40 س
ــد و در دهه 60 حلقه اى نيمه شفاف  مجموعه اضافه ش

لوگوى رنگى كمپانى را همراهى مى كرد.
ــاز بزرگ هاليوود - جرى گلداسميت   در 1997 آهنگس
- «Jerry Goldsmith» قطعه اى پر هياهو براى اين 
لوگو ساخت كه براى اولين بار به همراه نسخه اى مدرن 
از اين لوگو - كه كره اى چرخان در طلوع خورشيد بود - 
در ابتداى فيلم پارك ژوراسيك، دنياى گمشده(1997) 
به نمايش در آمد. اين نسخه در سال 2012 و به مناسبت 
ــيس كمپانى با آهنگسازى برايان  صدمين سالگرد تاس
ــد. هم اكنون لوگوى  تايلر «Brian Tyler» به روز ش

كمپانى، كره اى چرخان در غروب خورشيد است.
Walt Disney (4 – قلعه درخشان

ــد و در طى  ــت ديزنى در 1923 بنا نهاده ش كمپانى وال
ــن و كارتون هاى گوناگون  ــال ها با خلق انيميش اين س
ــيار مهمى از حافظه جمعى چندين نسل از  ــهم بس س
ــى خواهيد باور  ــن وجود م ــا را دارد. با اي ــان دني مردم
كنيد يا نه اين كمپانى تا سال 1985 از لوگويى در آغاز 
ــتفاده نكرد و به جاى آن نسخه هاى  فيلم هاى خود اس
ــى تقديم مى كند» يا همان  مختلف عبارت «والت ديزن
ــروع انيميشن  «Walt Disney Presents» در ش
هاى آن ظاهر شده است.در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 
ــوس نئونى در توليدات پخش  80 ميالدى يك ميكى م
ــد. از لوگوى آشناى «قلعه  خانگى والت ديزنى ظاهر ش
جادويى» با پشت زمينه آبى رنگ والت ديزنى در 1985 
ميالدى رونمايى شد. نمادى كه در سال 2006 جزييات 
ــد. اين نماد به همراهى  ــيار زيادى به آن افزوده ش بس
 When You Wish Upon » آهنگ بسيار معروف
ــداى كارتون  ــتين بار در ابت ــه براى نخس a Star» - ك
پينوكيو شنيده شد – و همراهى قطار پرنده، پرچم هاى 
در حال اهتزاز، آتش بازى و بنرى كه تينكربل شخصيت 
ــيندرال خلق مى  كوچك كارتون پيترپن به دور قصر س

كند به نماد امروزى كمپانى تبديل شده است.

تاريخچه لوگوى 4 غول فيلمسازى جهان

قائم مقام انجمن سينماى انقالب و دفاع مقدس با اعالم رونمايى مستند 
ــتند تكان  دهنده  اى است كه هر  ــان، مس «نام و نشان» گفت: نام و نش
ايرانى بايد آن را ببيند، چرا كه فضاى فيلم كامال برگرفته از واقعيت هاى 

حاكم بر دفاع  مقدس است.
ــينماى انقالب و دفاع مقدس در  روح اله سهرابى، قائم مقام انجمن س
ــان» در برنامه  ــتند «نام و نش ــارس، از رونمايى فيلم مس گفت وگو با ف
ــينما روايت» خبر داد و گفت: فيلم مستند «نام و نشان» با موضوع  «س
ــى هويت پيكرها از طريق  رجعت پيكر پاك شهيدان گمنام و بازشناس
دى ان اى كه تماما در داخل كشور انجام مى  شود توليد شده است و براى 
نخستين بار، يكشنبه هفته جارى (22 آذر) در برنامه «سينما روايت» 

به نمايش در  آمد.
سهرابى افزود:اين فيلم دو روايت موازى اما مرتبط را يدك مى  كشد كه 
در روايت اول مسيرِ علمى شناسايى هويت پيكرِ بى  نام و نشان شهدا را 
شاهد هستيم كه به گونه  اى كامًال حساب شده و علمى فرآيند شناسايى 
ــد و در روايت دوم حس و حال حاكم بر خانواده ها و  را به تصوير مى  كش
تأثير عميق شناختن هويت شهداى گمنام براى خانواده  هاى آنهاست 

كه مخاطب را با خود درگير مى  كند.
ــت  نمايى و  ــه بخواهد با درش ــان» بدون آنك ــتند «نام و نش  فيلم مس
ــت خاصى هدف خود را  بزرگ  نمايى حرف بزند، به خوبى و با صميمي

ــت بگويد  دنبال مى  كند و اتفاقا به نظرم به خوبى از عهده  آنچه قرار اس
برمى  آيد.

ــينماى انقالب و دفاع مقدس گفت: «نام و نشان»  قائم مقام انجمن س
ــد آن را ببيند، چرا كه  ــت كه هر ايرانى باي ــتند تكان  دهنده  اى اس مس
فضاى حاكم بر فيلم فضايى كامال اثرگذار و برگرفته از واقعيت حاكم بر 

دفاع مقدس و تبعات پس از دفاع مقدس  است.
ــان» در مدت زمان بيش از يك سال  ــهرابى با بيان اينكه «نام و نش س
ــزود: «مهدى جعفرى»  ــت اف ــده اس پژوهش و تصويربردارى توليد ش
ــر» به نظرم، ــه اضافه يك نف ــتند خوب «23 ب ــس از كارگردانى مس پ
 اثر شايسته  ديگرى را با موضوع دفاع مقدس توليد كرده است، فيلمى 
ــورده با تخصص ــه از دل و گره خ ــذار كه برگرفت ــه و تاثيرگ قابل توج

 است.
ــان كرد: از  ــينماى انقالب و دفاع مقدس خاطرنش قائم مقام انجمن س
ــيار خوبى براى رونمايى  ــينما روايت» ظرفيت بس آنجا كه برنامه «س
آثار نمايشى ايجاد كرده است تصميم بر اين شد تا مستند «نام و نشان» 
ــا عالقمندان به  ــه به نمايش عمومى درآيد ت نيز اولين بار در اين برنام
ــى، بتوانند در قالب برنامه «سينما روايت» به تماشاى  آثار خاص ارزش
ــه اعالم ــود را نيز در همان جلس ــه نظرات خ ــته و نقط اين فيلم نشس

 نمايند.

دولت ارمنستان، مسجد تاريخى كبود، واقع در مركز ايروان پايتخت اين 
كشور را براى 99 سال به ايران واگذار مى كند.

به گزارش العالم، قرارداد مربوط به واگذارى اين مسجد تاريخى متعلق به 
دوره قاجار، به زودى ميان وزارت فرهنگ ارمنستان و سفارت جمهورى 
اسالمى ايران در ايروان امضا خواهد شد. به گفته «هاسميك بوغوسيان» 
ــاختمان مسجد كبود به عنوان مركز  وزير فرهنگ ارمنستان، ايران از س
ــتفاده خواهد كرد. طبق يك تصميم ديگر دولت ارمنستان،  فرهنگى اس
ــتان است. ــجد كبود و زمين اطراف آن با جمهورى ارمنس مالكيت مس
ــت دولتى آثار غيرمنقول تاريخى و فرهنگى اين  ــجد در فهرس اين مس
كشور قرار دارد. مسجد جامع كبود ايروان در سال هاى 1375 تا 1379 

شمسى توسط بنياد مستضعفان ايران و با نظارت سازمان ميراث فرهنگى 
ــد. اين اثر تاريخى كه تنها مسجد و  توسط استادكاران تبريزى مرمت ش
ــال 1179 هجرى قمرى، مطابق  مدرسه شهر ايروان است، در حدود س
ــط «حسينعلى خان ايروانى» والى  با سال هاى 65ـ  1764 ميالدى توس
ــن طالبيان، معاون ميراث فرهنگى كشورمان  ايروان بنا شد. محمدحس
به تازگى اعالم كرد: كارشناسان و متخصصان ايرانى براى مرمت و تهيه 
ــتان مى شوند. وى  ــجد كبود ايروان عازم ارمنس پرونده ثبت جهانى مس
افزود: پس از سفر معاون اول رييس جمهورى و رييس و مسووالن ارشد 
سازمان ميراث فرهنگى به ارمنستان قرار شد اقدامات مرمتى، حفاظتى 
ــه از جهاتى به ــجد جامع كبود ايروان ك و تهيه پرونده ثبت جهانى مس

 مسجد كبود تبريز شباهت دارد توسط كارشناسان و متخصصان ايرانى 
انجام شود.

 وى در خصوص ارزش هاى فرهنگى مسجد كبود ايروان اظهار كرد: مسجد 
ــده  جامع كبود ايروان تنها يادگار باقى مانده از قرن هجدهم ميالدى (س
دوازدهم هجرى قمرى) معمارى مساجد ايرانى در كشور ارمنستان است 
كه معمارى آن الهام گرفته از مسجد كبود تبريز بوده و اثر تاريخى منحصر 
به فرد و واجد ارزش ملى و جهانى است. معاون ميراث فرهنگى با اشاره به 
قدمت 250 ساله مسجدـ  مدرسه جامع كبود ايروان، اضافه كرد: مسجد 
ــاى داخلى بنا و  ــون به دليل رطوبت بخش ه جامع كبود ايروان هم اكن

مشكالت نگهدارى، دچار آسيب هاى مختلف شده است.
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مسجد تاريخى ارمنستان به ايران واگذار مى شود
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

مديرجهاد كشاورزى شهرستان بروجن گفت:امسال هشت ميليارد و 
ــهيالت براى تجهيز و نوسازى ادوات كشاورزى  700 ميليون ريال تس
ــتان  ــاورزى در اين شهرس ــيون كش ــهيالت مكانيزاس ــل تس از مح

پرداخت شد.
ــتگاه تراكتور نيمه  ــون 10 دس ــت: تاكن روح اهللا معتمدى اظهار داش
ــت تراكتورى  ــتگاه ادوات دنباله بند پش ــنگين، 31 دس سنگين و س
ــتقيم (NoTillage) و  ــت كار مس ــتگاه كش ــار دس ــژه چه ــه وي ب
ــهيالت  ــالت از اين ميزان تس ــذر كار و خطى كار غ ــتگاه ب چهار دس

خريدارى شده است.
ــتگاه ادوات  ــص يافته نيز 10 دس ــهيالت تخصي وى ادامه داد: با تس
خاك ورزى نوين (چيزل پكر و خاك ورز مركب) خريدارى و در اختيار 

كشاورزان قرار گرفته است.
ــالى و كاهش بارندگى طى  ــرد: با توجه به خشكس معتمدى تصريح ك
ــال هاى اخير در چهارمحال و بختيارى، براى حفظ آب و خاك بايد  س
ــتفاده از فناورى هاى جديد و ماشين آالت نوين ــوى اس به سمت و س

 رفت.
40 درصد جمعيت شهرستان بروجن در بخش كشاورزى فعالند.

ــر توجه جدى  ــال و بختيارى ب ــتان چهارمح ــتان هاى اس ائمه جمعه شهرس
ــعه پژوهش، علم و فناورى در جامعه و حمايت  اقتصاد مقاومتى در سايه توس

از آن تاكيد كردند.
حجت االسالم و المسلمين محمدعلى نكونام در خطبه هاى نماز جمعه شهركرد، 
ــده و از روى تدبير دانست و اظهار داشت: اقتصاد  اقتصاد را برنامه اى حساب ش
ــود و نبايد براى رشد و  مقاومتى بايد در جامعه جدى گرفته و از آن حمايت ش

پيشرفت كشور دل به بيگانگان خوش كرد و به آنها اميد داشت.
وى افزود: پس از توافقى كه در مذاكرات هسته اى حاصل شد، اكنون دشمن به 
ــعى در بهانه جويى و فرار از تعهدات خود دارد كه اين مساله  اشكال مختلف س
ــور است چرا كه دشمن  ــان دهنده فكر پليد و خباثت دشمنان اسالم و كش نش
ــت و هيچ گاه راه را براى توسعه كشور باز نمى كند  همواره دنبال حيله گرى اس

از همين رو الزم است در همه حال و همه جا متكى به نيروهاى خود باشيم.
امام جمعه شهركرد با اشاره به نزديك شدن به انتخابات، بيان كرد: مردم بايد 
ــند نمايندگانى را انتخابات كنند كه به وظايف قانونى خود آگاه باشند و  بكوش
ــه را حل كند چرا كه  ــكالت مردم و جامع بتوانند قانونى را وضع كنند كه مش

مشكالت جامعه را تنها از طريق قانون مى توان برطرف كرد.
ــد بتواند در  ــيله مردم باي ــده به وس ــه نماينده انتخاب ش ــا بيان اينك نكونام ب
مجلس شوراى اسالمى به خوبى ايفاى نقش كند، خاطرنشان كرد: انتخاب افراد 

مومن، متعهد و افرادى كه چالش برانگيز نباشند، بايد مورد توجه همه باشد.

ــدام دو باند11نفره  ــال وبختيارى از انه ــروى انتظامى چهارمح فرمانده ني
سارقان در اين استان خبر داد.

ــردار نورعلى يارى، افزود: در پى وقوع چند فقره سرقت در بخش الران  س
ــرقت  ــتور كار تيم ويژه مبارزه با س ــهركرد، موضوع در دس ــتان ش شهرس

پليس آگاهى استان قرار گرفت.
ــارقان و  ــرقت، نحوه عملكرد س ــگردهاى س ــيوه و ش وى افزود: با رصد ش
ــت آمده،اين دو باند حرفه اى شناسايى و در يك  همچنين اطالعات به دس

عمليات ضربتى دستگير شدند. 
ــده ابتدا منكر هرگونه بزه انتسابى  ــتگير ش وى اظهار داشت: متهمان دس
شدند،اما با ارائه داليل و مستندات قوى، لب به اعتراف گشوده و به 14فقره 

سرقت اعتراف كردند. 
ــى در  ــروى انتظام ــوى ني ــكاران از س ــع بزه ــه موق ــتگيرى ب دس
ــوى مردم مورد تقدير قرار گرفته  چهارمحال و بختيارى تاكنون بارها از س

است. 

ــازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و  رييس اداره بازرسى و نظارت س
ــال 49 هزار و 78 مورد بازرسى از اصناف  ــت ماه امس بختيارى گفت: در هش

استان انجام شد.
بيژن بهرامى سامانى، افزود: با اين تعداد بازرسى، دو هزار و 343 فقره پرونده با 

دو هزار و 683 مورد تخلف تشكيل شده است.
وى تأكيد كرد: از مجموع پرونده هاى تخلفى صادر شده در هشت ماهه امسال، 
686 فقره مربوط به گران فروشى،130 فقره مربوط به كم فروشى ، 110 فقره 
مربوط به تقلب، يك هزار و 151 فقره مربوط به درج نكردن قيمت، 148 فقره 
مربوط به صادر نكردن فاكتور، 237 فقره مربوط به رعايت نكردن بهداشت،
ــبكه و بقيه مربوط به ساير تخلفات بوده  41 فقره مربوط به عرضه خارج از ش

است.
بهرامى سامانى افزود: در اين مدت همچنين 836 مورد گشت زنى مشترك 
از اصناف چهارمحال و بختيارى انجام شد كه 98 مورد آن مربوط به بازرسى از 

آرايشگاه هاى زنانه بوده است.
ــت ماهه  ــده در هش ــاى انجام ش ــى ه ــرد: از مجموع بازرس وى تصريح ك
امسال،هشت هزار و 721 مورد بازرسى در حوزه آرد و نان بود، كه در همين 

راستا 372 فقره پرونده تخلفى صادر شده است.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــارت س ــى و نظ ــس اداره بازرس ريي
ــزار و 437 مورد  ــن بين هفت ه ــت: در اي چهارمحال و بختيارى بيان داش
ــان 21 پرونده تخلفى  ــى مربوط به كاالهاى قاچاق بود كه در اين مي بازرس

صادر شد.
وى اضافه كرد: در اين مدت پنج هزار و 21 بازرسى در حوزه عرضه ميوه انجام 

و به دنبال آن 302 فقره پرونده تخلفى صادر شده است.
اكنون 27 هزار و 774 واحد صنفى داراى مجوز در استان فعال است.

پرداخت تسهيالت مكانيزاسيون 
كشاورزى در بروجن

توجه به اقتصاد مقاومتى در سايه توسعه 
فناورى و پژوهش، جدى گرفته شود

دو باند سرقت در استان
 متالشى شد

49 هزار بازرسى از اصناف 
چهارمحال و بختيارى انجام شد

اصالحيه
شــماره   139404902004004505 نامــه: شــماره 
بايگانــى  شــماره   139404002004000292 /1 پرونــده:
پرونده:9400668/2 پيرو ابالغيه شماره 139404902004004122 
مــورخ 1394/10/3 چــاپ شــده در روزنامــه زاينــده رود مورخ 
1394/10/03 بدينوسيله به خانمها زهرا نهنگى و وعصمت نهنگى ابالغ 
مى گردد كه در ابالغ فوق الذكر مبلغ جريمه تاخير 60/000/000 ريال 
مى باشد كه اشتباها مبلغ 8/000/000 ريال قيد گرديده كه بدينوسيله 

اصالح مى گردد. اسدى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
مزايده 

9/390 شــماره مزايده:139404302132000002 به موجب پرونده 
اجرايى كالســه فوق ششــدانگ يك بــاب كارخانه پــالك 9132و2 
فرعى از 283 اصلى ســفلى مجزى شــده از پالكهــاى 7192و7596 
فرعى از يــك اصلى واقع در اردســتان بخــش 17 ثبــت اصفهان به 
آدرس اردستان اول جاده دره باغ طبق ســند رهنى شماره 149948 
مورخــه 1381/9/26 دفترخانــه 7 اصفهان مورد ثبــت صفحه 282 
دفتر 226 به شــماره 12018 صادر و مع الواســطه به شــركت توليد 
سيم و كابل ســتاره كوير اردســتان منتقل شده اســت در قبال مبلغ 
1/290/000/000 ريال در رهن بانك صادرات اصفهان قرار گرفته و 
طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ9/979/500/000 ريال بابت عرصه 
و اعيان ومبلغ 1/180/000/000 ريال بابت ماشين آالت جمعا به مبلغ 
11/159/500/000 ريــال ارزيابى شــده و پالك فــوق داراى عرصه 
به مساحت 21250 مترمربع و ســاختمان ادارى و نگهبانى و رختكن 
اين ساختمان به مســاحت حدود 145 مترمربع داراى اسكلت فلزى و 
ديوارهاى آجرى باربر و گچ و خاك و سفيدكارى مى باشد كه تا ارتفاع 
يك متر از سطح زمين ديوارها ســنگ كارى شده است كف ساختمان 
موزاييك و داراى در چوبى و فلزى و پنجره ها نيز از فلز مى باشــد و 
ديوار و كف سرويســهاى بهداشتى كاشى و ســراميك شده است و 
خانه نگهبانى داراى مساحت حدود 65 مترمربع داراى اسكلت فلزى و 
ديوارهاى باربر آجرى و گچ و خاك و سفيدكارى مى باشد كه داراى 
دو اتاق خواب و سرويس بهداشتى و آشپزخانه آن كاشى و سراميك 
شده و كف ساختمان با موزاييك فرش شده است پنجره هاى ساختمان 
و در ورودى فلزى مى باشد و انبار و سرويس بهداشتى و غذاخورى 
و نمازخانه در جنوب ســالنهاى كارخانه احداث شده داراى مساحتى 
حدود 200 مترمربع مى باشــد كه داراى ديوارهــاى آجرى و درهاى 
چوبى و چهارچوبهاى فلزى و در و پنجره آلومينيوم و قسمتهايى از آن 
تا ارتفاع يك و نيم مترمربع كاشى شده و كف ساختمان موزاييك فرش 
شده است حصاركشى اطراف زمين ضلع غربى زمين توسط آجرنما 
پنج سانتى دو طرف نما حصارى به ارتفاع حدود 2/20 مترمربع و ضلع 
شمالى زمين حصارى از نرده فلزى و آجر دو طرف نما به ارتفاع حدود 
2/20 مترمربع و ضلع غرب و جنوب آن با آجر زبره حصاركشى شده 
كه قسمت عمده اى از آن تخريب شده است دربهاى ورودى اين شركت 
فلزى به صورت ماشــين رو و آدم رو مى باشــد مســاحت سالنهاى 
موجود مجموعا حدود 2600 مترمربع مى باشد كه هر سالن با دهانه 
حدود 15متر و طول حدود 35 متر بنا شــده اســت ديوارهاى اطراف 
سالنها به صورت آجر 5 ســانتى دو طرف نما و ستون سالنها توسط 
قوطى فلزى به ارتفاع حدود 5 متر اجرا شــده اســت تيرآهن سقف به 
صورت خرپايه مثلثى با نسب زدهاى فلزى و پشم و شيشه اجرا شده 
است درهاى ورودى به سالنها فلزى و پنجره هاى اطراف از فلزو شيشه 
مى باشد قسمتى از دو سالن غرب داراى ديوار جداكننده اى به ارتفاع 

حدود دو متر مى باشد كه توسط آجر و پالستر سيمان پوشانده شده 
است كف سازى كليه سالنها از بتون مى باشد و پياده رو اطراف سالنها 
به عرض دو متر احداث شده است و قسمتهاى ماشين آالت عبارتند از 
خط توليد دستگاههاى نازك كن كوره الكتريكى و اكسترود 65 و زوج 
ساز و درام تويســتر و پيچيدن فويل و زر ورق و نخ و اكسترودر 90 
و قرقره پيچ و دئ عدد ميز كار فلــزى و يك عدد نردبان چرخ دار و دو 
عدد مخزن سوخت 1000 ليترى داخل ســالن و ده هزار ليترى خارج 
سالن و دروازه دو عدد جرثقيل مســتقل در داخل سالن و خارج سالن 
بدون جرثقيل و شش عدد گارى چرخ دار حمل كاال داخل سالن و 146 
قرقره در سازهاى مختلف و يك عدد جرثقيل سقفى تك پل مستعمل و 
سه عدد بخارى كارگاهى مســتعمل و سه عدد محفظه كوره و تعدادى 
قطعات يدكى و ابزارآالت و تاسيسات و انشعاب برق سه فاز به قدرت 
100 كيلو وات شامل ترانس هوايى و كابل كشى ها با مقاطع مختلف و 
روشنهاييها و هواكشها و تابلوها و تاسيسات و انشعاب آب به قطر 1/2 
اينچ و لوله كشى ها و مصرف كننده ها مى باشد پالك فوق از ساعت 9 
الى 12 روز شنبه مورخ 1394/10/12 در اداره ثبت واقع در اردستان 
از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 11/159/500/000 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم 
به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراك 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 شــده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنــًا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت
 و مكان مقرر برگزار خواهد شــد.م الف:822  عصارى مسئول اجراى 

ثبت اردستان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410103734103682 ابالغيــه: شــماره   9 /389
پرونــده:9409983734100387 شــماره بايگانى شــعبه:940450 
خواهان خسرو صفرى نسرانى دادخواستى به طرفيت خواندگان مراد 
كرمى و كريم سليمانى و محمود شهريارى گشنگانى به خواسته مطالبه 
وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان نطنز نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نطنز 
واقع در نطنز ارجاع و به كالســه 9409983734100387 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1394/10/29 و ســاعت 11:00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده آقاى كريم سليمانى و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضــر گردد.م الف:277 شــعبه دادگاه عمومى حقوقى دادگســترى 

شهرستان نطنز 
ابالغ

شــماره   9410100351008333 ابالغيــه: شــماره   9 /388
پرونده:9309980351001050 شماره بايگانى شعبه:931193 پيرو 
آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه آقاى هادى 
جعفرى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه 

شــماره 9409970351000326 صادره از شعبه 10 حقوقى اصفهان 
در پرونده شماره 931193 محكوم به پرداخت مبلغ يكصد و بيست و 
پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته مبلغ چهارميليون و هشتصد و چهل 
و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ چك (93/10/30) لغايت اجراى حكم براساس شاخص تورم 
اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق محكوم له محمدرضا شهبازى 
و پرداخت مبلغ 6/250/000 ريال بابت نيم عشر دولتى شده ايد ظرف 
ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجراييه 
اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت 
به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقــدام خواهد نمود.م الف:25899 

شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ اخطاريه تبادل لوايح

شــماره   9410100351008313 ابالغيــه: شــماره   9 /387
پرونده:9409980351000617 شــماره بايگانى شــعبه:940691 در 
پرونده كالسه 940691ح10 شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
قدمعلى محمدى نسبت به دادنامه شماره 9409970351001154 مورخ 
94/7/23 تجديدنظرخواهى نموده است و از آنجايى كه تجديدنظرخواه 
در دادخواست تجديدنظرخواهى تقديمى تجديدنظرخوانده آقاى رسول 
برهانى را مجهول المكان اعالم نموده است و تقاضاى نشر آگهى نموده 
است لذا دفتر شعبه با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
را در يكى از جرايد منتشــر مى كند تا تجديدنظرخوانده مذكور ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار آگهى در روزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با 
اعالم نشانى خود نسخه ثانى دادخواست تجديدنظرخواهى و ضمايم 
آن را تحويل بگيرد در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت اعالم شده 
پرونده با كيفيت موجود به دادگاه محترم تجديدنظر اســتان اصفهان 
ارسال خواهد شــد.م الف:25900 شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
ابالغ 

شــماره   9410100351008447 ابالغيــه: شــماره   9 /386
پرونده:9309980351000960 شماره بايگانى شعبه:931102 پيرو 
آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم اصغر عزيزى 
و نرگس ميرزاخانى و سيد على نورى زمان آبادى و مرتضى نيكبخت 
نصرآبادى و مجيد احمدى شاپور آبادى كه مجهول المكان مى باشند 
ابالغ مــى گردد چون وفــق دادنامه شــماره 9409970351000103 
صادره از شــعبه 10 حقوقى اصفهــان در پرونده شــماره 931102 
محكوم به پرداخت مبلغ سيصد و هفت ميليون ريال معادل سى ميليون 
و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته مبلغ ده ميليون و چهارصد و 
چهل و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى مبلغ هشت ميليون و پانصد 
و شصت و هشت هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله نخستين 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك (93/6/5) لغايت 
اجراى حكم براســاس شاخص تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى 
در حق محكوم لــه تعاونى اعتبار ثامــن االئمه و پرداخت نيم عشــر 
دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد نسبت 
به اجراى مفاد اجراييه اقــدام نماييد در غير اينصــورت دايره اجراى
 احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام 
خواهد نمود.م الف:25901 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان
ابالغ 

شــماره   9410100350610118 ابالغيــه: شــماره   9 /385
پرونــده:9309980350600996 شــماره بايگانى شــعبه:931130 

خواهان خانم مريم شرافت اصفهانى و آقاى مرتضى رفيعيان با وكالت 
آقاى مصطفى رفيعيان دادخواستى به طرفيت خواندگان اشرف نادرى 
و اداره ثبت شــمال اصفهان و مينا فتحيان و محمدرضا نادرى و طيبه 
نادرى و على نادرى و محمد حسن نادرى و حسن هنرمند زاده و اعظم 
نادرى و محمد نادرى و نيره نادرى و نسرين نادرى و مجيد نادرى به 
خواســته اصالح ســند تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 6 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق شــماره 430 ارجاع و به 
كالسه 9309980350600996 ثبت گرديده با توجه به وصول نظريه 
كارشناســى و به علت مجهول المكان بودن كليه خواندگان به غير از 
اداره ثبت شــمال اصفهان و درخواس وكيل خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خواندگان فوق پس از نشر و اطالع از مفاد نظريه كارشناسى 
چنانچه اعتراضى نسبت به آن دارند ظرف مهلت هفت روز پس از نشر 
نظريه كارشناســى به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
رونوشت از نظريه كارشناسى را دريافت نمايند.م الف:25886 شعبه 6 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100361708045 ابالغيــه: شــماره   9 /384
پرونــده:9409980361700254 شــماره بايگانى شــعبه:940284 
خواهان/شاكى داوود زارع سهيلى دادخواستى به طرفيت خوانده بهرام 
جعفرى زاده به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه بابت 
... و مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع 
و به كالسه 9409980361700254 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1394/10/26 و ساعت 12:15 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:25916 شعبه 28 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/383 در خصوص پرونده كالســه 874/94ش11 خواهان افشــين 
رياحى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت شركت سايه گستران 
پارتيكان زنــده رود به مديريت كوروش كوكنانى تقديم نموده اســت 
وقت رســيدگى براى روز چهارشــنبه مورخ 94/10/23 ساعت 8/30 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان برابر مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.م الف:25840 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان 

استاندار استان چهارمحال و بختيارى 
ــعه چهارمحال و  ــه توس ــت: زمين گف
بختيارى با ورود راه آهن وفعال شدن 
ــود و  ــل ريلى فراهم مى ش حمل و نق
ــتان چند برابر  ــرفت اس سرعت پيش

مى شود.
ــتكى ، با اشاره  ــليمانى دش ــم س قاس
ــعه چهارمحال و  به اينكه زمينه توس
ــتان  ــا ورود راه آهن به اس بختيارى ب
ــرعت پيشرفت  ــود و س فراهم مى ش
ــود، اظهار  ــر مى ش ــتان چند براب اس
داشت: ورود راه آهن به استان زمينه 
ــتان افزايش  سرمايه گذارى را در اس

مى دهد.
ــتان  ــن به اس ــل راه آه ــزود: ورود ري ــتاندار اف اس
ــاى  ــاخص ه ــى از ش ــارى يك ــال و بختي چهارمح
ــعه  ــى رود كه موجب توس ــمار م ــعه اى به ش توس

حوزه هاى ديگر مى شود.

ــتغال را در  وى با عنوان كرد: ورود راه آهن زمينه اش
ــتان چهارمحال و بختيارى افزايش خواهد داد و  اس
در زمان احداث راه آهن نيز اشتغال قابل توجهى در 

سطح استان ايجاد مى شود.
قاسم سليمانى دشتكى با بيان اينكه افزايش تقاضاى 

سرمايه گذارى در سطح استان توسط 
بخش خارجى از رشد بااليى برخوردار 
ــرد: تقاضاى  ــوان ك ــت، عن ــوده اس ب
ــطح  ــذارى خارجى در س ــرمايه گ س
ــد افزايش  ــتان بيش از 500 درص اس
ــا ورود  ــت. وى بيان كرد: ب ــه اس يافت
راه آهن به استان و  فراهم شدن زمينه 
ــتان، ورود  ــى در اس حمل و نقل ريل
ــى و داخلى  ــذاران خارج ــرمايه گ س

به سطح استان افزايش پيدا مى كند.
ــتاندار ادامه داد: يكى از مشكالت  اس
ــوزه  ــتان در ح ــطح اس ــم در س مه
حمل و نقل، گران بودن كرايه حمل و 
ــت كه فعال شدن حمل و نقل  نقل اس
ــتان و پايين بودن كرايه اين نوع حمل و  ريلى در اس
نقل نسبت به حمل و نقل هاى ديگر زمينه فعاليت 
ــرمايه گذارى را در  ــتر واحد هاى توليدى و س بيش

سطح استان فراهم مى كند.

استاندار:

فراهم شدن توسعه با فعال شدن حمل و نقل ريلى 

ــانه هاى  ــت خبرى رس خدابخش مرادى، در نشس
ــعبه ثابت و 219 شعبه سيار  استان گفت: 481 ش

اخذ راى پيش بينى شده است. 
ــالم  ــزارى انتخاباتى س ــراى برگ ــى ب وى از آمادگ
ــدات اقدامات ــت: تمهي ــرداد و گف ــتان خب در اس

ــالم،  ــات س ــك انتخاب ــزارى ي ــراى برگ  الزم ب
ــه  ــام گرفت ــتان انج ــى در اس ــور و قانون پرش

است. 
ــتا در  ــن راس ــرد: در همي ــح ك ــرادى تصري م
ستاد انتخابات استان تاكنون 16 جلسه برگزار شده 
كه حاصل اين جلسات 141 مصوبه براى برگزارى 

هرچه بهتر انتخابات بوده است. 
ــتاندار  ــى و اجتماعى اس ــى، امنيت ــاون سياس مع
ــش  ــزارى هماي ــارى برگ ــال و بختي چهارمح
ــا  ــات ب ــان انتخاب ــوزش مجري ــه اى آم منطق
ــزد و  ــان، ي ــتان اصفه ــه اس ــان س ــور مجري حض
ــاورى  ــوزش فن ــارى، آم ــال و بختي چهارمح
ــى  ــزارى 10 كارگاه آموزش ــان، برگ ــراى مجري ب
ــاى اجرايى  ــون و آيين نامه ه در حوزه اجراى قان
ــان  ــداران و كارشناس ــور فرمانداران، بخش با حض

ــاورى در  ــور فن ــزارى مان ــات و برگ ــتاد انتخاب س
ــده براى  ــات انجام ش ــات را از اقدام ــوزه انتخاب ح
ــتان  ــات آتى در اس ــه بهتر انتخاب ــزارى هرچ برگ

برشمرد. 
ــوراى  ــات مجلس ش ــزارى انتخاب ــرادى از برگ م
ــورت  ــه ص ــتان ب ــرگان در اس ــالمى و خب اس
ــش از  ــزود: بي ــرداد و اف ــى خب ــه الكترونيك نيم
11 هزار نفر برگزارى انتخابات را در استان برعهده 

دارند. 
ــور اخالقى و حقوقى  وى همچنين از تدوين منش
ــرد: اين  ــرداد و تصريح ك ــتان خب انتخابات در اس
ــتان تدوين و  ــتاد انتخابات اس منشور به ابتكار س
ــتادهاى  ــا و س ــداران، كانديداه ــار فرمان در اختي

انتخاباتى قرار مى گيرد. 
مرادى تصريح كرد: اين منشور با هدف تحقق شعار 
ــر رعايت اخالق،  ــتاد انتخابات مبنى ب اين دوره س
راستگويى، امانت دارى و قانونمدارى تدوين شده 

است. 
رييس ستاد انتخابات استان چهارمحال و بختيارى، 
ــزارى انتخابات  ــى برگ ــدارى را اصل اساس قانونم
ــا رعايت قانون  ــرد: كانديداها ب ــت و اظهار ك دانس
ــد چراكه  ــوددارى كنن ــات زودهنگام خ از تبليغ
ــده آنها  ــده و در پرون ــمار آم ــر تخلف به ش اين ام
ــا مدنظر قرار  ــى صالحيت ه ثبت و در زمان بررس

مى گيرد. 
ــان كرد: نياز امروز جامعه وفاق و  مرادى خاطرنش
ــل مهم را مدنظر  ــت و همه بايد اين اص همدلى اس

قرار دهند.

بيش از 11 هزار نفر، برگزارى انتخابات را در استان برعهده دارند
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وزیر علوم در جشنواره پژوهش و فناوری دانش آموزی اعالم کرد؛

افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به سه درصد
 در برنامه ششم توسعه

در قالب آزمایشگاهی؛

نـوعی پلیمــر مقـاوم 
بـه حـرارت و شعلـه سـاختـه شـد

وزیر عل��وم ، تحقیقات و فن��اوری با اع��ام این که در برنامه شش��م 
توس��عه س��هم پژوهش از تولید ناخالص ملی باید به 3 درصد افزایش 
 یاب��د اظهار امی��دواری کرد که ت��ا اف��ق 1404 و بر اس��اس تاکیدات

 مقام معظم رهبری این سهم، به 4 درصد نیز برسد
دکتر محمدفرهادی همزمان با آغاز هفته پژوهش، با حضور در مراسم 
تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانش آموزی که در دبیرستان 
 دخترانه هفتم تیر برگزار ش��د، با بیان این که در س��ال 79 از س��وی 
شورای فرهنگ عمومی، روز 25 آذر ماه روز پژوهش و فناوری نامگذاری 
شد، افزود: به منظور توجه به امر پژوهش و تحقیق و همچنین شناسایی 
محققان برتر در هفت��ه پژوهش )22 تا 27 آذر م��اه( اقدام به برگزاری 
فن بازارها، نمایش��گاه های پژوه��ش و فناوری، و جش��نواره  تجلیل از 

برگزیدگان دانش آموزی می شود.
فرهادی با اشاره به این که اولین روز از هفته پژوهش، »پژوهش، فناوری 
و مدرس��ه« نام گرفته اس��ت، ادامه داد: به دلیل آن که پژوهش باید از 
مدارس آغاز ش��ود، از این رو اولی��ن روز هفته پژوهش ب��ه این عنوان 
 نامگذاری ش��ده اس��ت. وزیر علوم، علم و فناوری را اس��اس پیشرفت 
هر کشوری ذکر کرد و یادآور شد: مهم ترین رکن پژوهش نیروی انسانی 
اس��ت؛ از این رو آموزش و پرورش وظیفه  خطیر تربیت افراد توانمند را 

بر عهده دارد.
فرهادی با تاکید بر این ک��ه در نظام آموزش و پ��رورش، پژوهش باید 
جایگاه ویژه ای به خصوص در برنامه های درسی بیابد، یادآور شد: نظام 
تحول بنیادی آموزش و پرورش به طور جدی به امر پژوهش پرداخته 
است و از سوی دیگر دانش آموزان باید بتوانند با برنامه ریزی های صورت 
گرفته قدرت یادگیری و مس��اله یابی خود را ارتقاء دهند. در این راستا 
الزم اس��ت تا بخش��ی از فرصت های دانش آموزان در آزمایش��گاه ها و 

کتابخانه ها صرف تحقیق و پژوهش شود.
به گفت��ه وزیر عل��وم، در این صورت اس��ت که دانش آم��وزان به تفکر 
منطقی مجهز می ش��وند ، جهانی می اندیش��ند و ملی عمل می کنند، 
از خودمح��وری گریزان می ش��وند و علم و دانش را دس��تاورد جهانی 

می دانند.
وی با اشاره به وضعیت بودجه های پژوهشی در کشور خاطر نشان کرد: 
در کشور ما تاکنون سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی برای 
فصل پژوهش و فناوری 47 صدم درصدبوده ولی بنا است که در طول 

برنامه ششم این میزان به 3 درصد افزایش یابد.
فرهادی در عین حال یاد آور ش��د: در برنامه شش��م توسعه همچنین 
درصدد هستیم تا یک درصد، یک درصد، درآمد بخش خصوصی نیز به 

امر پژوهش اختصاص یابد.

وزیر علوم در ادامه با تاکید بر این که پژوهش دارای دو محور است اظهار 
کرد: محور اول آن بس��تر پژوهشی است که الزم اس��ت در آن اقدام به 
فرهنگ سازی تحقیق ، تربیت نیروی انسانی و تجهیزات پژوهشی شود.

وی محور دوم پژوهش را مس��اله یابی نام برد و یادآور ش��د: در این بعد 
باید به مس��اله ای چون آش��نایی ناکافی با روش های مناسب پژوهش، 

نیازسنجی، و اولویت های پژوهشی توجه کنیم.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه ب��دون پژوهش نباید اقدام به تصمیم گیری 
شود افزود: در آموزش و پرورش، مبنای یادگیری، باید مساله محوری 
باشد؛ یعنی دانش آموزان یاد بگیرند که از طریق پژوهش مسیر را پیدا 
کنند که در این راستا الزم است از تدریس مفاهیم انتزاعی کاسته شود 
 و این همان راهی اس��ت که م��ا در راه اندازی دانش��گاههای کارآفرین 

به دنبال آن هستیم.
 ب��ه گفت��ه ی فره��ادی، دانش��گاه های کارآفری��ن به دنب��ال پرورش 
نیروی انس��انی با مهارت هس��تند تا از طریق آن بتوانند اقدام به ایجاد 
کسب و کار کنند.وزیر علوم با ابراز خرسندی از مشارکت دانش آموزان 
در هفته پژوهش خاطرنشان کرد: در سال جاری 700 طرح تحقیقاتی 
از سوی دانش آموزان به جشنواره پژوهش و فناوری دانش آموزی ارسال 

شده است.

 پژوهش��گران دانش��گاه کاش��ان در تحقیقات خود موفق به 
ساخت نمونه های آزمایشگاهی نوعی پلیمر شده اند که همزمان از دو 

ویژگی مقاومت حرارتی و مقاومت در برابر شعله برخوردار است.
سلولز استات یک ماده  پرکاربرد در حوزه های مختلف از جمله نساجی 
است. این ماده از ویژگی های خوبی نظیر چقرمگی و استحکام ضربه ای 
باال، شفافیت خوب و رنگ پذیری عالی برخوردار است. با این حال یکی 
از اصلی ترین عیوب و موانع این پلیمر برای تبدیل ش��دن به یک پلیمر 
مهم و کاربردی، مقاومت حرارتی نسبتا پایین و اشتعال پذیری آن است.

محققان در این طرح تاش کرده اند تا مقاوم��ت حرارتی و مقاومت در 
برابر شعله  پلیمر سلولز استات را به کمک نانومواد بهبود بخشند.

داود قنبری، مجری این ط��رح تحقیقاتی گفت: از زمان های گذش��ته 
مواد پلیمری برای دستیابی به خواص بهتر، با ترکیبات معدنی طبیعی 
و سنتزی به صورت کامپوزیت به دست می آیند، البته در بیشتر مواقع 
افزایش پر کننده با اشکاالتی نظیر شکنندگی، ترد شدن، افزایش وزن و 
کدری محصول نهایی همراه است. اما می توان با استفاده از افزودنی های 
نانوذرات به جای افزودنی ه��ای توده ای و میکرومتری ب��ر این معایب 

کامپوزیت های غیر نانویی نیز غلبه کرد.
وی افزود: معموال افزایش مقاومت حرارتی )گرمایی( و افزایش مقاومت 
 در برابر شعله )آتش( به طور همزمان به دس��ت نمی آید؛ اما در این کار

 با استفاده  همزمان از سه افزودنی به این دو ویژگی دست یافتیم.
وی با بیان اینکه مکانیسم این نانوکامپوزیت به تاخیر اندازی شعله است، 
ادامه داد: بدین صورت حتی اگر در برابر ش��عله  بزرگ و دایمی مقاومت 
نکند، قطعا سرعت انتشار آن را کاهش می دهد و زمان را برای نجات افراد 

و خاموش کردن آتش افزایش می دهد.
قنبری خاطرنش��ان کرد: اس��تفاده از نتایج طرح های ای��ن چنینی که 
همزمان منجر به ایجاد مقاومت حرارتی و افزایش دیرس��وز ش��وندگی 
کامپوزیت نهایی می ش��وند، برای صنایع هوافضا و تولید مواد هوشمند 
بسیار مناسب است. همچنین استفاده در اتومبیل های شعله ور شونده 
)اتاق اتوبوس(، پوشش داخلی انواع مکان ها، انبارهای مواد اشتعال پذیر 

و لوازم خانگی مانند فرش و پارچه از دیگر مکان های کاربرد آن هاست.
وی با اش��اره به نحوه دس��تیابی به این اهداف گفت: ب��رای این منظور 
از نانوذرات »اکس��ید آنتیموان« و »تری کلرو مامی��ن« برای افزایش 
مقاومت در برابر شعله استفاده شد و از طرفی افزایش مقاومت حرارتی 
نانوکامپوزیت نیز با حضور نانولوله های کربنی اصاح س��طح ش��ده که 

جهت پخش مناسب در ماتریس پلیمر استفاده شد، به دست آمد.
وی به مزایای استفاده از مواد به کار رفته در ساخت این نانوکامپوزیت 
اشاره کرد و افزود: در کشورهای توسعه یافته از طرف نهادهای کنترل 

آالیندگی و سامت، استفاده از انواع دیرسوزکننده های متداول حاوی 
 هالوژن و ترکیبات س��می ممنوع شده اس��ت، به همین خاطر محققان 
به دنبال نس��ل جدیدی از افزودنی ه��ا برای افزایش مقاوم��ت در برابر 

حرارت و شعله هستند.
وی تاکید داش��ت: کاهش مصرف ترکیب هالوژندار به دلیل اس��تفاده 
 از نان��وذرات »اکس��ید آنتیم��وان« و در نتیج��ه کاه��ش آلودگ��ی 
زیست محیطی یکی از نتایج مهم این طرح است. از طرفی نانولوله های 
کربنی تهیه ش��ده مانند س��دی از پلیمر در برابر حرارت و شعله و نفوذ 
اکسیژن محافظت می کنند و س��رعت تخریب و تبخیر پلیمر را در برابر 

حرارت کاهش می دهند.
در این تحقیقات نانوذرات »اکس��ید آنتیموان« با روش »سونوشیمی« 
س��نتز ش��ده و اثر عوامل مختل��ف مانند غلظت و نس��بت بر س��اختار 
نانوذرات بررسی شده است. پس از ساخت و تایید نانوساختارها با انواع 
میکروسکوپ های الکترونی و آزمون های طیف سنجی، نانوذرات در کنار 
نانولوله های کربنی به بس��تر پلیمری اضافه شده اند. برای بررسی تأثیر 
مقاومت حرارتی از آزمون وزن س��نجی گرمایی استفاده شد. همچنین 
 »94-UL «برای بررسی مقاومت در برابر شعله نیز از آزمون هایی نظیر

استفاده شد.

کمپانی اپل برای آیفون ۶s خود قاب محافظ مجهز به 
 ۶s Smart Battery iPhone باتری یدکی با نام
Case را معرفی کرده که مجهز به یک باتری است که 
 می تواند عمر باتری آیفون ۶s را تا 25 ساعت افزایش 

دهد.
کمپانی اپل در حالی به معرفی ق��اب محافظ آیفون 
"۶s پرداخته که مجه��ز به باتری یدکی برای ش��ارژ 

اسمارت فون ها است.
کمپانی اپل برای آیفون ۶s خود قاب محافظ مجهز به 
 ۶s Smart Battery iPhone باتری یدکی با نام
Case را معرفی کرده که مجهز به یک باتری است که 
 می تواند عمر باتری آیفون ۶s را تا 25 ساعت افزایش 

دهد. 
 این ویژگی جدی��د می توان��د کاربران بیش��تری را 

به خرید محصوالت آیفون تشویق کند.
 اتمام سریع ش��ارژ باتری گجت ها و اسمارت فون ها

تبدیل ب��ه یکی از مش��کات مهم کارب��ران امروزی 
شده است. به همین دلیل کاربران مجبور هستند تا 

شارژرهای خود را به همراه داشته باشند تا در صورت 
اتمام شارژ اسمارت فون هایشان از آن استفاده کنند.

اما اگر روزی شارژر خود را فراموش کنند با مشکات 
عدیده ای در طول روز مواجه خواهند شد.

ش��رکت اپل در اقدام��ی خاقانه و جال��ب توجه به 
ساخت محافظ و باتری یدکی روی آورده که می تواند 

این مشکل را جبران کند. 
این قاب در دو رنگ مش��کی و سفید  و با قیمت های 

99 دالر عرضه می شود.
سیلیکون، ماده اصلی اس��ت که در ساخت این قاب 
استفاده شده اس��ت. کمپانی اپل اطاعات بیشتری 
درباره این باتری منتشر نکرده اما از این قاب با عنوان 
باتری یدکی برای افزایش میزان شارژ اسمارت فون 

ها بین 1۸ تا 25 ساعت یاد کرده است. 
این قاب از کابل های الیتنینگ برای ش��ارژ استفاده 

می کند.
اطاعات منتشر ش��ده نش��ان می دهد که این قاب 
عاوه بر آیف��ون ۶s برای آیفون ۶ نیز قابل اس��تفاده 

اس��ت. این قاب همان طور ک��ه در تصاویر دیده می 
شود، از برآمدگی قابل توجهی در پشت اسمارت فون 
برخوردار شده که ش��کل و ظاهر این قاب را متحول 

کرده است.
کارشناس��ان س��ازنده این قاب معتقدند، کاربران با 
اس��تفاده از این قاب به س��ادگی و ب��دون هیچ گونه 
مزاحمتی می توانند به بخش های مختلف اسمارت 
 فون خود مانند کلیدها یا دوربین دسترس��ی داشته 

باشند.
 س��اخت و عرضه ای��ن ق��اب در حالی اس��ت که در
  س��ال های اخی��ر، اپ��ل وارد ح��وزه ل��وازم جانبی

اسمارت فون ها شده تا بتواند عاوه بر تولید اسمارت 
 فون، تبلت و گج��ت ها نگاه ه��ای جدی��د را نیز به 
جل��ب  خ��ود  جانب��ی  ل��وازم  و   محص��والت 

کند.
 برای مث��ال می توان ب��ه Apple Pencil اش��اره 
 کرد، محصولی که باع��ث افزایش ف��روش آیپد پرو

شد.

 نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه خود به موضوع انحال شورای عالی 
فناوری اطاعات و ادغام آن را با شورای عالی فضای مجازی، رای می دهند.

مهرماه سال گذشته کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطاعات در شورای عالی فضای 
 مجازی و حذف م��اده )4( قان��ون وظایف و اختی��ارات وزارت ارتباطات و فن��اوری اطاعات 
 به تصویب نمایندگان عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس رس��ید و پ��س از آن در طرح 
یک فوریتی، مجلس با ادغام این شورا موافقت کرد اما در تبصره ای، مقرر شد برخی از وظایف 

این شورا، تفکیک اجرا شود.
اما با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در دور دوم فعالیت های شورای عالی فضای مجازی، 
مبنی بر انحال شوراهای موازی در این بخش، این موضوع باردیگر در دستور کار مجلس قرار 

گرفت.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و مجلس که پیش از این نیز این طرح را بررسی کرده بودند 
قرار است پس از بررسی نهایی، در مورد انحال ش��ورای عالی فناوری اطاعات و ادغام آن با 

شورای عالی فضای مجازی رای گیری کنند.
پیش از این طرح انحال ش��ورای عالی فناوری اطاعات در دستور کار کمیسیون صنایع قرار 
داشت اما به دلیل آنکه این موضوع قرار بود ابتدا در شورای عالی فضای مجازی مطرح و بررسی 
شود، به تعویق افتاد. اما با وجود اینکه بررسی طرح شوراهای موازی در فضای مجازی، در دستور 

آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی قرار داشت، در این جلسه مطرح نشد.
قرار اس��ت با تصمیم گی��ری مجلس، کلیه وظای��ف، امکان��ات، تجهیزات و بودجه ش��ورای 
 عالی فناوری اطاعات به ش��ورای عالی فضای مجازی منتقل ش��ود؛ ایج��اد وحدت رویه در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حوزه فضای مجازی کشور، از جمله دالیل اجرای این 

طرح است.

 گروهی از پژوهش��گران در آمریکا نرم افزاری می س��ازند که با ضریب دقت خیره کننده ای 
سخنان دروغ را تشخیص می دهد.

پژوهش��گران دانش��گاه میش��یگان با زیر نظر قرار دادن اف��رادی که در دادگاه ها س��خنان و 
شهادت های دروغ می دهند در حال س��اخت نرم افزاری هستند که با اس��تفاده از داده های 

مختلف می تواند سخنان دروغ را از واقعیت تشخیص دهد.
 این نرم افزار دروغ س��نج از کلمات و حرکات بدن فرد برای تش��خیص سخنان دروغ استفاده 
می کند و برخاف سایر دستگاههای دروغ سنج فعلی که فرد باید بلندگوی آن را لمس کند تا 
دستگاه بتواند با کارایی باالتری عمل کند، تنها آنچه را که فرد بیان کرده و یا با ایما و اشاره ارائه 

می کند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
 آزمایش��ات اولیه ای که ب��ر روی این ن��وآوری صورت گرفت��ه حکایت از کارایی چش��مگیر
 آن دارد به ط��وری که پژوهش��گران دانش��گاه میش��یگان از ضریب عملک��رد 75 درصدی

 آن در تش��خیص صحی��ح س��خنان دروغ خبر داده ان��د. این درحالی اس��ت که تش��خیص 
 همی��ن س��خنان دروغ توس��ط نیروه��ای انس��انی تنها اندک��ی باالت��ر از 50 درص��د بوده 

است.
محققان امیدوارند که روزی بتوان از این دستاورد در مواردی نظیر دادگاه ها و حتی تشخیص 

سامت روانی افراد استفاده کرد.
پژوهش��گرانی که این نوآوری را ارائه کرده اند می گویند که بر اس��اس یافته های شان، افراد 
دروغگو در حین صحبت کردن بیشتر از سایرین دست های شان را تکان می دهند و در عین 

حال تاش می کنند تا موجه تر به نظر برسند.
پژوهشگران در س��اخت این نرم افزار از 120 ویدئو کلیپ مربوط به سخنان افراد در دادگاه ها 

استفاده کرده اند.

 جزئیات حضور رایگان 75 کسب و کار نوین فناورانه )استارتاپ( در نمایشگاه ایران الکامپ 2015 اعام شد. 
شاهین طبری، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: استقبال کسب و کارهای 

نوین فناورانه برای حضور رایگان در نمایشگاه الکامپ بیش از حد انتظار بود.
برخی از این کسب و کارها به ما اعام کردند عاقه مند به حضور در نمایشگاه الکامپ هستند اما از امکانات 
مالی مناسب برای این کار بی بهره اند.  از سوی دیگر حمایت از کسب و کارهای نوین فناورانه از اولویت های 
سازمان نصر است. چرا که برای استمرار رونق در بازار ICT، عاوه بر لزوم حمایت از شرکت های بزرگ، باید 

برای شکل گیری و توسعه کسب و کارهای کوچک نیز تاش کرد.
وی ادامه داد: ما موضوع را با کمیته اجرایی نمایشگاه مطرح کردیم و پیشنهاد حمایت از کسب و کارهای 
نوین فناورانه و حضور رایگان آنها در الکامپ مورد اس��تقبال خوبی از س��وی اعضای کمیته قرار گرفت. به 
هرحال این کسب و کارها آینده صنف فناوری اطاعات را تشکیل می دهند و ما وظیفه خود می دانیم از آنها 
در همه عرصه ها به ویژه در نمایشگاه الکامپ به عنوان محلی برای رونق بخشی به کسب و کار صنف فناوری 
اطاعات و ارتباطات - ICT - حمایت کنیم. طبری گفت: ما به دنبال این بوده ایم که شرکت هایی که از این 
امکان استفاده می کنند، واقعا در تعاریف معمول یک استارتاپ بگنجند و از سوی دیگر محصول یا خدمت 
نوآورانه آنها به مرز ارائه تجاری رسیده باشد.وی با بیان اینکه 75 درخواست از سوی کسب و کارهای نوین 
فناورانه برای حضور در الکامپ به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شده اس��ت، گفت: از میان این درخواست ها، 
مدارک 43 کسب و کار نوین فناورانه تکمیل بوده و استارتاپ بودن آنها برای ما محرز شده است. در مورد 32 
کسب و کار دیگر نیز اعام کرده ایم اگر تا روز یکشنبه 22 آذرماه مدارک خود را کامل کنند، امکان حضور 
آنها در نمایشگاه فراهم می شود.طبری گفت: زیرساخت های الزم برای معرفی خدمات و محصوالت کسب و 
کارهای نوین فناورانه در سالن 1۸ نمایشگاه بین المللی تهران فراهم شده و امیدواریم این کسب و کارها، در 
کنار سازمان های بزرگ حاضر در الکامپ بتوانند آینده صنعت فناوری اطاعات و ارتباطات ایران را بسازند.

الکامپ 2015 از 23 تا 2۶ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود.

در کمیسیون صنایع مجلس؛

شورای عالی فناوری اطالعات به رای گذاشته می شود
نسل جدید دروغ سنج 

رونمایی می شود
 ۷۵ استارتاپ 

برای حضور در الکامپ ثبت نام کردند
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 برگزاری 7 ویژه برنامه به مناسبت
 فرا رسیدن هفته پژوهش در شاهین شهر

نماین��ده مردم س��میرم 
گف��ت: اف��راد و گروه های 
وابس��ته ب��ه قطب ه��ای 
ق��درت و ثروت ب��ه دلیل 
اینک��ه از م��ردم فاصل��ه 
نن��د  نمی توا ن��د  گرفته ا
حالل��ی ب��رای درده��ا و 
مش��کالت مردم باش��ند 
و ای��ن فاصل��ه گرفتن ها 
 باع��ث تغییر نگ��رش آنها 

می شود.
 سکینه عمرانی با اشاره به 
در پیش ب��ودن انتخابات 
مجلس دهم و ش��رایطی 
ک��ه کاندیداه��ای ای��ن 
انتخاب��ات بای��د داش��ته 
باش��ند، اظه��ار داش��ت: 

ترکیب مجلس و افرادی که به عنوان نماینده های 
مجلس انتخاب می ش��وند و به صحنه های سیاسی 
نظ��ام ورود پیدا می کنن��د باید در مرحل��ه اول به  
 نظام اس��المی و اص��ل والیت فقیه اعتقاد داش��ته 

باشند.
وی اف��زود: اگ��ر نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اس��المی به طور واقع��ی معتقد به نظام اس��المی و 
والیت فقی��ه باش��ند و ش��عار ندهند بس��یاری از 
م��وارد و مس��ائلی ک��ه در مجلس بحث می ش��ود 
 قابل  حل اس��ت و مجلس کمتر ب��ا چالش مواجه 

خواهد شد.
این نماین��ده مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه 
با اش��اره به اینکه ج��دای از مس��ائل حزبی که در 
س��طح جامعه وجود دارد و اینکه مجل��س از نگاه 
حزب گرایی باید چگونه باش��د، تأکید کرد: ویژگی 
دیگری که نمایندگان مجلس باید داشته باشند این 
است که این افراد باید از قش��ر عامه مردم باشند و 
در بین مردم حضور داشته باشند؛ این مساله باعث 
می شود با دردهای مردم بیشتر آشنا باشند و درد و 
مشکالت موجود در جامعه را بهتر در صحن مجلس 

بیان کنند.
عمرانی ادام��ه داد: اگر نمایندگان آش��نا به دردها 
و مشکالت مردم باش��ند در طرح های پیشنهادی 

به مجلس، تصوی��ب قوانی��ن و اظهارنظر کردن ها 
به نوعی کمک به پیشرفت مردم می کنند و بیشتر 
به فکر قشر ضعیف جامعه بوده و در راستای اهداف 
عالیه نظام همچون اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و 

تصمیم گیری می کنند.
وی تصریح ک��رد: قوانینی ک��ه در مجلس تصویب 
می ش��وند باید جهت تحقق اهداف نظام باشد و به 
نفع قشر ضعیف و اشتغال زایی و توانمندسازی اقشار 

کم درآمد موجود در جامعه باشد.
نماینده مردم س��میرم در مجلس شورای اسالمی 
ب��ه بی��ان اینک��ه توانمندس��ازی مناط��ق کمتر 
توس��عه یافته مخصوصا روس��تاها بس��یار اهمیت 
دارد، پرداخت و مط��رح کرد: بودجه ه��ا و قوانین 
مصوب در مجلس شورای اسالمی بیشتر بر مبنای 
س��رانه  مناطق تخصیص داده می شود و این مساله 
 ناخودآگاه مناطق متراکم تر را بیش��تر پش��تیبانی 

می کند.
عمرانی در ادامه با اش��اره به اینک��ه تزریق بودجه 
به مناط��ق متراکم باعث ایجاد جذابی��ت در آنها و 
درنهایت خالی شدن روس��تاها خواهد شد، گفت: 
در ارتباط با مس��ائل کش��اورزی، صنعتی و موارد 
اش��تغال زا، باید دید کلی در تصویب قوانین وجود 
داشته باش��د تا اش��تغال زایی به عدالت در مناطق 

و برحس��ب نیاز آن منطقه 
به وجود آی��د و همه ی این 
موارد مس��تلزم این اس��ت 
ک��ه نماین��ده منتخ��ب از 
دردکش��یده ها و از بط��ن 

مردم و دل جامعه باشد.
وی خاطر نشان کرد: افراد 
و گروه ه��ای وابس��ته ب��ه 
قطب های ق��درت و ثروت 
به دلیل اینکه از مردم فاصله 
گرفته اند نمی توانند حاللی 
ب��رای دردها و مش��کالت 
مردم باش��ند و این فاصله 
گرفتن ه��ا باع��ث تغیی��ر 

نگرش آنها می شود.
این نماینده مجلس شورای 
اس��المی در ادامه به دیگر 
ویژگی های نماین��دگان مجل��س پرداخت و بیان 
 کرد: اس��تقالل کش��ور، قدرت سیاس��ی کشور و 
عزت مملک��ت باید برای نماینده مجلس ش��ورای 

اسالمی بسیار پراهمیت باشد.
عمران��ی ب��ا بی��ان اینکه من خ��ود ی��ک نماینده 
مس��تقل هس��تم، در رابط��ه ب��ا چگونگ��ی ورود 
احزاب به مجل��س آین��ده اظهار داش��ت: احزاب 
و گروه گرایی ها فق��ط در کالن ش��هرها و در چند 
ش��هر خاص معن��ی دارد و در ش��هرهای کوچک 
و روس��تاها حزب به معن��ای واقعی خ��ود تعریف 
 نشده است و مفهومی به آن صورت ندارد اما به  هر 
حال مردم باید بدانند ک��ه کاندیدای موردنظر آنها 
 باید مرتبط به نظام بوده و دغدغه مردم را داش��ته 

باشند.
 وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه ترکی��ب آین��ده

 مجلس شورای اسالمی، خاطر نشان کرد: ترکیب 
آین��ده مجلس تف��اوت چندان��ی با مجل��س نهم 
نخواهد داش��ت و بیش��تر از نمایندگان مستقل و 
 بدون مارک حزبی در مجل��س ورود پیدا خواهند 

کرد. 
اما ممکن است چند ماه پس از شکل گیری مجلس، 
ترکیب بندی ها و گروه بندی هایی میان نمایندگان 

مجلس صورت گیرد.

ابالغ وقت رسیدگی
9/382 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-1388 خواهان س��عید خیراللهی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 3/640/000 ریال به طرفیت محمد قنبری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/26 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25820 شعبه 

32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/381 در خص��وص پرونده کالس��ه 1387/94 خواهان س��عید خیراللهی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 47/100/000ریال به طرفیت رجب قاسم 
پور کژدهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/26 ساعت 
9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارب��اب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25819 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/380 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 807/94 خواه��ان منص��ور ترکی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی معروفی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 94/10/26 س��اعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:25801 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/379 در خصوص پرونده کالس��ه 1005/94 خواهان سید محسن امامی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 50 میلیون ریال به طرفیت س��ید محمد 
حس��ینی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخه 94/10/26 ساعت 
10صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25816 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/378 در خصوص پرونده کالسه 379/94 خواهان حسن مهتاب دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید رادنان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/10/26 ساعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25785 ش��عبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/368 در خصوص پرونده کالسه 1391/94 خواهان سید محمد ولی دادور 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت بندر بارانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/10/26 س��اعت 8:00صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

9/139 آقای محس��ن امین نیلی دارای شناس��نامه ش��ماره 969 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ۀ 4519/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم امین نیلی بشناسنامه 
15343 در تاری��خ 94/1/2 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بهجت فلسفین ش.ش 866 )همسر( 
2- حسن امین نیلی ش.ش 525 )فرزند( 3- زهرا امین نیلی ش.ش 700 )فرزند( 
4- احسان امین نیلی ش.ش 7236 )فرزند( 5- محسن امین نیلی ش.ش 969 
)فرزند( 6- حس��ین امین نیلی ش.ش 844 )فرزند( 7- زهره امین نیلی ش.ش 
1131 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:23504 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
مزایده مال غیرمنقول)اسناد رهنی(

ش��ماره   139403902127000021 آگه��ی: ش��ماره   9 /352
پرونده:9100400212700018 براساس پرونده اجرایی به شماره بایگانی 
9100018 اعیانی ها و س��اختمانهای با جمیع تواب��ع و ضمائم و متعلقات و 
مستحدثات و لوازم برق منصوبه و حق االش��تراک آب و فاضالب و برق و 
گاز بدون استثناء چیزی از آن احداثی در محل اجرای طرح شرکت مهندسی 
خدماتی و بازرگانی بس��پار شیمی واقع در ش��هرک صنعتی رنگسازان که 
به موجب اس��ناد رهنی ش��ماره 2680 م��ورخ 1386/06/24 و 6697 مورخ 
1388/08/11 دفتر اسناد رسمی شماره 193 اصفهان از طرف شرکت مذکور 
در رهن بانک تجارت شعبه اصفهان قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی 
بستانکار تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست 
بانک بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین 
نامه اصالح��ی مربوطه پ��الک مذکور م��ورد ارزیابی قرار گرفت��ه و برابر 
صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید مورد بازدید عبارت است از 
یکباب کارخانه که دارای اعیانی های به شرح ذیل می باشد: الف: 1- ساختمان 
سالن )سوله( به ابعاد 60*25 به مس��احت 1500 مترمربع با دیوارهای آجر 
لفتون به ضخامت 35 درصد متر و اسکلت فلزی و سقف با پروفیل های )زد( 
و ورق گالوانیزه – توری و پشم شیش��ه با در و پنجره های فلزی کف بتن – 
بدنه داخلی به ارتفاع 3/30 متر س��رامیک و بقیه ب��ا ورق و پنجره های فلزی 
پوشیده شده است. 2- ساختمان جنب سالن به ابعاد 60*10 به مساحت 600 
مترمربع که مقدار 266 مترمربع آن به صورت اداری با کف سرامیک – بدنه 
داخلی سرامیک و قسمتی نقاشی – سرویس بهداشتی کاشی با درهای داخلی 
چوبی – دربهای ورودی سکوریت و مابقی به صورت کارگاه و انبار )با کف 
موزاییک و بدنه سرامیک( و سرویس بهداش��تی و قسمتی به صورت سفت 
کاری با سقف پلیت و توری و پشم و شیشه می باشد. 3- فونداسیون سوله 
به ابعاد 25*60 به مساحت 1500 مترمربع که با شناژهای ارتباطی به یکدیگر 

متصل شده و دارای 22 دو عدد ستون فلزی که با قوطی های نصب شده در 
حد فاصل س��تون ها به همدیگر متصل ش��ده اند. 4- س��اختمان نگهبانی به 
مس��احت 51/30 مترمربع با دیوارهای باربر لفتون و در و پنجره های فلزی 
– سقف تیرچه بلوک – کف سرامیک و نمای آجر لفتون می باشد. 5- محوطه 
سازی شامل دیوارهای س��ه طرف محوطه به طول 363 متر و ارتفاع حدود 
3 متر )زبره چینی زیر دیوار به ارتفاع 60 س��انتی متر – سنگ ازاره تیشه ای 
به ارتفاع 40 س��انتی متر و دیوار لفتون به ارتفاع ح��دود دو متر( و در فلزی 
به عرض 6 متر ش��ن ریزی کف محوطه و انبار سقف تیرچوبی با دیوارهای 
بلوکی که سقف انبار مذکور مخروبه می باش��د که با توجه به موقعیت محل 
میزان اعیان – مصالح مصرفی – نوع و قدمت ساخت و شرایط روز حاکم بر 
عرضه و تقاضا و کلیه عوامل موثر به مبلغ هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه 
میلیون ریال ارزیابی شده اس��ت. ب: تجهیزات و وسایل موجود در شرکت 
شامل چهارعدد فن هواکش – چهارعدد کپس��ول هوا – سه عدد کپسول گاز 
یاده کیلویی – چهارعدد رادیاتور 15 پره – دو ع��دد رادیاتور 17 پره – یک 
دستگاه کولر آبی – دو دس��تگاه گاو صندوق کوچک و بزرگ – پرژکتور – 
کابل و سینی های کابل های برق و تعدادی ملزومات اداری شامل شش عدد 
میز اداری چوبی مستعمل – کمد لباس – فایل سه کشو فلزی – یخچال – پنکه 
– تلویزیون – آبگرمکن مخزنی – مبل و میز جلوی مبلی و انشعاب برق 240 
کیلووات با پس��ت هوایی – فاقد سیستم گرمایش و س��رمایش و گازرسانی 
و انشعاب آب می باشد ارزش انشعاب فوق وس��ایل و تجهیزات با توجه به 
کارکرد و قیمت روز بازار مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال برآورد می گردد 
و عرصه مورد مزایده طبق ش��رایط و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی از 
طرف ش��رکت مذکور به برنده مزایده واگذار می گردد و این اجرا هیچگونه 
مس��ئولیتی در مورد واگذاری عرصه ندارد و مورد مزایده طبق اعالم بانک 
بستانکار تا تاریخ 1395/07/15 بیمه می باشد در جلسه مزایده که از ساعت 
9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/11/12 در شعبه اجرای ثبت اسناد 
شهرضا تش��کیل می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده 
تشکیل می گردد مزایده از جمع مبالغ کارشناسی باال هشت میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیش��نهادی و به هر کس که خریدار 
باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده 
به آدرس کیلومتر 25 جاده شهرضا /اصفهان شهرک رازی بلوار رازی میدان 
تولید خیابان نهم پالک112 کدپس��تی 11968-86391 بازدید به عمل آورند 
الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به 
حق انشعاب و آبونمان – آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده 
برنده مزایده می باش��د این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 
1394/09/23 چاپ و منتشر می شود.محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا 
اجراییه

9/357 شماره پرونده:139304002004000198/1 شماره بایگانی پرونده: 
9300879/2 شماره ابالغیه: 139405102004003163 آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه:139304002004000198/1 بدینوسیله به خانم مهین کرباسی ساکن 
اصفهان – خیابان میر – کوچه فرس��ام – مجتمع زیت��ون – واحد9 بدهکار 
پرونده کالس��ه 139304002004000198/1 که برابر گزارش مامور ابالغ 
ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 90/07/27-12012 
بین ش��ما و بانک صادرات اصفهان مبلغ 3/750/000/000 ریال بابت اصل 
و 3/156/267/123 ریال بابت س��ود و 3/184/931 ری��ال بابت ذمه روزانه 
از تاری��خ 93/04/15 و 5/000/000 ریال حق الوکاله بدهکار می باش��ید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده 

روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی موضوع ششدانگ پالک 3421/32 بخش 5 ثبت 
اصفهان طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:25760 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای

ش��ماره   9409970351201058 دادنام��ه: ش��ماره   9 /355
پرونده:9309980351200916 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930951 خواهان: 
آقای اکبر ماهرانی فرزند رضا با وکالت آقای محم��د یزدانی فرزند یدا... به 
نشانی اصفهان – بلوار ارتش – نرس��یده به میدان ارتش – کوی مهرعلیان 
– ساختمان پیمان – طبقه س��وم – واحد14 خوانده: آقای رحیم اسدی فرزند 
محمدمهدی به نشانی اصفهان – چهارراه نیروی هوایی – خ.ارغوان – کوی 
ی��اس – کوی بهاران – مجتمع مس��کونی س��االر – ط.همکف خواس��ته ها: 
1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه باب��ت... دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: دعوی آقای اکبر ماهرانی با وکالت آقای محمد یزدانی به 
طرفیت آقای رحیم اسدی به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه 
چکهای شماره 764/571364 مورخ 1391/08/06 به مبلغ 100/000/000 و 
764/571365 مورخ 1391/08/06 به مبلغ 10/000/000 عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهوردر 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و 
ابراز نداشته بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 7/240/000 ریال 
بابت خسارات دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از آن ظرف م��دت 20 روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.م الف:23673 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای

ش��ماره   9409970354101135 دادنام��ه: ش��ماره   9 /358
پرونده:9309980362600686 شماره بایگانی شعبه:940321 شاکی: آقای 
محسن مردیها فرزند اس��ماعیل به نشانی شهرس��تان اصفهان – خ.قائمیه 
– کوچه47- پالک6 متهم: آقای غالمرضا غالمی به نش��انی مجهول المکان 
اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی اعالم به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خص��وص اته��ام آق��ای غالمرضا غالمی فرزن��د حبیب ا...

)متواری( دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به مصدومیت موضوع 
شکایت آقای محسن مردیها فرزند اسماعیل دادگاه با توجه به شکایت شاکی 
نظریه پزش��کی قانونی اظهارات غالمرضا غالمی و نظریه کارشناس عالی 
تصادفات بزهکاری نامبرده را محرز دانس��ته لهذا از نظر جنبه عمومی بزه 
ارتکابی نامبرده را مس��تندا به ماده 717 قانون مجازات اس��المی 1375 در 
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 
محکوم به پرداخ��ت 5 میلیون ریال جزای نقدی در ح��ق صندوق دولت و از 
نظر جنبه خصوصی )دیه( مس��تندا به مواد 559و569و462 قانون مجازات 
اسالمی 1392 بابت 1- خرد شدگی استخوان ران راست به دو پانزدهم دیه 
کامل 2- شکستگی استخوان درشت نی ساق راس��ت به 8 درصد دیه کامل 
3- ارش آسیب نسج نرم ساق راس��ت به 2 درصد دیه کامل 4- ارش آسیب 
نسج نرم ران راس��ت به 2 درصد دیه کامل 5- ارش آسیب غضروف مفصل 
زانوی راست به 2 درصد دیه کامل در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه اس��ت.م 

الف:24248 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق(

برخی به اسم آزادی بیان، دانستن 
مردم را محدود کرده اند

رییس کمیسیون ویژه برجام گفت: عده ای در موضوع برجام تالش زیادی 
انجام دادند تا راجع به آن بحث و بررس��ی کارشناسی الزم صورت نگیرد و 
ضمن طرح ادعاهای بدون دلیل حاضر به روشن ش��دن ابعاد مختلف این 

موضوع در بین عامه مردم نبودند.
 علیرض��ا زاکان��ی، ریی��س کمیس��یون وی��ژه برج��ام مجلس ش��ورای 
اس��المی در جم��ع تع��دادی از فع��االن اجتماع��ی نج��ف آب��اد اظهار 
داش��ت: ب��ا وج��ود اینک��ه در موض��وع برج��ام اس��ناد چندان��ی نی��ز 
 از س��وی تی��م ایران��ی ب��ه کمیس��یون برج��ام تحوی��ل داده نش��د،

تح��ت س��خت تری��ن فش��ارهای وارده،بخ��ش های��ی از ای��ن موضوع 
م��ورد تجزی��ه و تحلی��ل و نق��د س��ازنده ق��رار گرفت��ه و در خص��وص 
 بخ��ش های��ی از آن نی��ز هی��چ گاه ام��کان ورود کارشناس��انه فراه��م 

نشد.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه تمایل دش��منان جهت از صحنه خ��ارج کردن 
نیروهای ارزش��ی و اصی��ل انقالب افزود: در ش��رایطی ک��ه بعضی تالش 
دارند به ش��یوه های مختلف آمری��کا را تنها منجی کش��ور معرفی کرده 
و بس��تر متمایل ش��دن کش��ور به س��وی اس��تکبار را فراهم کنند، اخیرا 
یکی از مس��ووالن س��ابق این کش��ور، ایران را تهدید کرده که در صورت 
 عدم اجرای برج��ام، گزینه ای ب��ه نام بمب هس��ته ای ب��ر روی میز قرار 
خواه��د گرفت.رییس کمیس��یون ویژه برجام مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنشان کرد: در ابتدای انقالب با کم ترین توان در برابر تمامی مستکبران 
شرق و غرب از جمله آمریکا ایستادگی کردیم، بنابراین در شرایط کنونی که 
 مطمئنا قدرت آمریکا به میزان زیادی تحلیل رفته امکان ایستادگی در برابر 

زیاده خواهی های آنان وجود خواهد داشت.
وی با اش��اره به تالش و برنام��ه ریزی گس��ترده معاندین نظام اس��المی 
 جهت خروج مجلس از دای��ره انقالب و ارزش ها طی انتخابات اس��فندماه 
س��ال جاری گفت: برنامه ریزی و تالش هایی وجود دارد تا با خدش��ه دار 
کردن اصل استقالل کشور، نظام اسالمی را در مسیر تامین منافع آمریکا و 
غرب قرار دهند بدون آنکه کوچک ترین منفعتی در این سراشیبی سقوط 

نصیب ملت ایران شود.

مدیر مرکز تخصصی تفس��یر علوم قرآنی نرجس خاتون شاهین شهر گفت: 
هفت ویژه برنامه به مناس��بت فرا رس��یدن هفته پژوهش در شاهین ش��هر 

برگزار می شود.
 فاطمه بلوچ��ی پیرامون فعالیت ه��ای علمی و پژوهش��ی مرکز تخصصی 
تفس��یر و علوم نرج��س خاتون به مناس��بت فرا رس��یدن هفت��ه پژوهش 
 اظهار کرد: به مناس��بت گرامیداش��ت ای��ن هفته که م��ورد تأکید و توجه 
مقام معظم رهبری نیز بوده است هفت ویژه برنامه از جمله برپایی نمایشگاه، 
برگزاری نشست های علمی و کرسی های آزاداندیشی، فراخوان مقاله، تقدیر 
از طالب و اساتید پژوهشگر، کارگاه روش مطالعه و غیره برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شهرستان شاهین شهر 
و میمه دوشنبه 23 آذر با حضور رییس حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، 
امام جمعه شاهین شهر، فرماندار شهرس��تان شاهین شهر و سایر مسووالن 
 شهرستان در دانش��گاه پیام نور واحد شاهین ش��هر برگزار خواهد شد و تا 

26 آذر از ساعت 9 صبح تا 13 ظهر به روی عالقه مندان باز خواهد بود.
مدیر مرکز تخصصی تفسیر علوم قرآنی نرجس خاتون شاهین شهر تصریح 
کرد: روز سه شنبه 24 آذر کرسی آزاداندیش��ی با حضور اساتید کشوری با 
موضوع زن و رسانه های یک سویه و دوسویه آس��یب ها و فرصت ها در تاالر 

شیخ بهایی شاهین شهر برگزار خواهد شد.
 وی در ادام��ه با بی��ان اینکه امس��ال مرکز تخصصی تفس��یر عل��وم قرآنی 
نرجس خاتون شاهین شهر با 94 طلبه در سه پایه، س��ال تحصیلی خود را 
شروع کرد گفت: سال گذشته در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد 41 نفر 

طلبه خواهر فارغ التحصیل داشتیم.
بلوچی ادامه داد: این مرکز مجهز به پژوهش��کده علم و دین و نرم افزارهای 
نور و قائمیه است که بیش از 4 هزار کتاب دیجیتالی را در خود جای  داده اند.
 وی با بیان اینکه مرکز تخصصی تفس��یر قرآنی نرجس خاتون در جشنواره

 بانوی کرامت با محوریت بررسی زندگانی سلمان فارسی در بین حوزه های 
علمیه خواهر کش��ور رتبه اول را کسب کرد، اظهار داش��ت:  در زمینه های 
فرهنگی و تهذیب نیز این مرکز دارای رتبه های برتر در میان مراکز تخصصی 

و آموزش استان است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

افراد وابسته به قدرت و ثروت نمی توانند 
حالل مشکالت مردم باشند



خبرخبر
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عضو شوراى عالى نظام پرستارى  از شيوه جذب پرستاران در بيمارستان هاى 
كشور انتقاد كرد و گفت: انگيزه هاى خدمت پرستارى در حال كم رنگ شدن 
است. حسين پوپ در رابطه با مشكالت جامعه پرستارى تاكيد كرد: به طور قطع 
تمامى بيمارستان ها و دانشگاه ها با كمبود پرستار مواجه هستند اما شيوه جذب 

فعلى استخدام پرستاران اشتباه است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر پرستاران به صورت شركتى، دانشجويى، رسمى 
ــت و  ــوند، گفت: نحوه برخورد با هر كدام از اينها متفاوت اس و ... جذب مى ش
ــتار بايد تغيير پيدا كند و به سمت استخدام هايى برويم كه  فرآيند جذب پرس

براى پرستاران امنيت شغلى و ثبات و دوام داشته باشد.
ــتار نبايد تنوع وجود داشته باشد،  ــيوه جذب پرس پوپ با تاكيد بر اينكه در ش
اظهار داشت: شيوه هاى مختلف جذب باعث سردرگمى پرستاران و مسووالن
ــنل  ــتاران و پرس ــه و تفاوت دريافتى هاى پرس ــود. وى در مورد كاران  مى ش
ــان كرد: در حال حاضر دريافتى هاى نه تنها پرستاران  بيمارستان ها خاطرنش
ــت و اين تفاوت ها ناعادالنه است، در حالى  ــنل درمانى متفاوت اس بلكه پرس
ــاهده نمى شود. متاسفانه تفاوت  كه در كشورهاى ديگر اينگونه تفاوت ها مش
ــنل مشاهده مى شود كه اين موضوع  فاحش بين حقوق پرستاران و ساير پرس
ــد به طورى كه انگيزه كار از پرستاران گرفته  باعث بى انگيزگى آنها خواهد ش
خواهد شد. به گفته عضو شوراى عالى نظام پرستارى، پرسنل مراكز درمانى و 
بيمارستان ها همانند زنجير به هم متصل هستند و اگر در هر قسمتى كار دچار 
مشكل شود، به ضرر خدماتى است كه براى بيماران انجام خواهد شد و به همين 

دليل بايد تمامى پرداختى ها و دستمزدها به صورت عادالنه باشد.
ــده  وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر رديف هاى جذب كمك  بهيار حذف ش
ــان كرد: در حال حاضر كمك  بهيار جذب نمى شود و همين  ــت، خاطرنش اس
ــده خدماتى كه كمك بهيار انجام مى داد  به گردن پرستاران  موضوع باعث ش
ــوى  ــتاران و بيماران خواهد بود و از س بيفتد كه اين امر باعث نارضايتى پرس
ــكان نيز بر عهده پرستاران است كه اين موضوع  ديگر نيز برخى از وظايف پزش
هم باعث اعتراض شده است. پوپ گفت: بازنگرى در شرح وظايف پرستاران و 
پرسنل بايد براساس چارچوب مشخص صورت گيرد تا باعث كاهش مشكالت 

جامعه پرستارى شود.

ــاعت و نشستن هاى  ــان مى دهد خواب بيش از 9 س يافته هاى جديد نش
طوالنى مدت در طول روز، به همراه داشتن يك سبك زندگى فاقد تحرك 

و ناسالم، منجر به مرگ زودهنگام مى شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه سيدنى استراليا در تحقيقات اخير 
ــيند و  خود دريافتند فردى كه بيش از حد مى خوابد، بيش از اندازه مى نش
به قدر كافى تحرك فيزيكى ندارد؛ چهار برابر بيش از فردى كه اين سبك 

زندگى ناسالم را ندارد  در معرض خطر مرگ زودهنگام قرار دارد.
نشستن بيش از اندازه به معناى بيش از هفت ساعت در روز و  ورزش اندك 

به معناى كمتر از 150 دقيقه در هفته است.
دكتر ملودى دينگ، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «مطالعه 
ــان مى دهد كه ما بايد وجود اين رفتارها را به اندازه عوامل پرخطرى  ما نش

نظير نوشيدن نوشابه هاى الكلى و الگوى تغذيه ناسالم، جدى بگيريم.»
محققان در اين پژوهش، رفتارهاى سالمت بيش از 230 هزار شركت كننده 
در مطالعه را از لحاظ رفتارهايى مانند سيگار كشيدن، مصرف باالى الكل، 
رژيم غذايى ناسالم و عدم تحرك فيزيكى به همراه مدت زمان نشستن هاى 

طوالنى و خواب بيش از اندازه (زياد/كم) مورد بررسى قرار دادند.
ــركت كنندگان گزارش دادند كه داراى دو يا سه  در حدود 30 درصد از ش
مورد از اين رفتارها هستند. بعد از 6 سال در حدود 16 هزار نفر از اين افراد 
فوت كرده بودند. همچنين در اين مطالعه مشخص شد كه وجود همزمان 
عدم تحرك فيزيكى با نشستن هاى طوالنى مدت، يا عدم تحرك فيزيكى با 
خواب بيش از اندازه زياد، به اندازه وجود همزمان سيگار كشيدن با نوشيدن 
زياد نوشابه هاى الكلى براى فرد مرگبار است. به گفته محققان اين تحقيق، 
ــنگين بيمارى و داشتن يك زندگى سالم  براى پيشگيرى از هزينه هاى س

بايد برنامه سالمت خوبى داشته باشيم.
در حال حاضر بيمارى هاى غيرواگير نظير بيمارى قلبى، ديابت و سرطان، 
ــند و بيش از بيمارى هاى  بيش از 38 ميليون نفر را در سطح دنيا مى كش

عفونى موجب مرگ مى شوند.

عضو شوراى عالى نظام پرستارى:

انگيزه هاى خدمت پرستاران را   گرفته اند
محققان هشدار دادند:

مرگ زودهنگام در كمين افرادى
 كه بيش از 9 ساعت مى خوابند

دبير انجمن داروسازان ايران، الكترونيكى شدن نسخه نويسى را باعث صرفه جويى و 
كاهش هزينه هاى مراقبت، كاهش خطاهاى دارويى و ايمنى بيمار دانست.

دكتر مهدى سجادى ، ضمن حمايت از طرح الكترونيكى شدن نسخه نويسى پزشكان، 
ــكى براى مداواى يك بيمار، روش هاى متعددى از جمله  ــت: در علم پزش اظهار داش
دارو درمانى، جراحى و روان درمانى، حمايت هاى تغذيه اى و... وجود دارد كه در اين 
ــيوه در تمام دنيا است و به همين جهت با  ميان دارو درمانى به عنوان متداول ترين ش
ــبكه هاى حوزه خدمات  ــى و اتصال شبكه آن به ساير ش مديريت فرايند نسخه نويس
درمانى، مى توان بسيارى از فرايندهاى حوزه دارويى را اداره كرده و از وقوع بسيارى از 

انحرافات، تخلفات و خطاهاى سهوى جلوگيرى كرد.
ــى الكترونيك از آنجايى كه مى تواند  وى ادامه داد: پياده سازى سيستم نسخه نويس
مشكالت نسخه خوانى در داروخانه ها را كاهش دهد، بى شك خواهد توانست ايمنى 
بيشترى براى بيمار فراهم كرده و موجب كاهش احتمال وقوع خطاهاى پزشكى شود. 
به گفته سجادى، الكترونيكى شدن نسخه نويسى عالوه بر اينكه باعث صرفه جويى و 
كاهش هزينه هاى مراقبت، كاهش اشتباهات نسخه نويسى، خطاهاى دارويى، عوارض 
ناخواسته دارويى، بهبود دارو درمانى و ايمنى بيمار مى گردد؛ مى تواند زيرساخت هاى 

اوليه براى طرح هاى بزرگ تر سازمان غذا و دارو را نيز فراهم سازد.
ــى الكترونيكى تصريح كرد: موفقيت  وى در تبيين ضرورت اجراى طرح نسخه نويس
ــكيل  ــاختى براى تش ــت در اجراى اين طرح مى تواند به عنوان زير س وزارت بهداش
ــود؛ به طورى كه  ــه و كد براى تمامى افراد ش پرونده هاى الكترونيك و تعريف شناس
ــرده و چه نوع ــكى را دريافت ك ــخص مى كند افراد پيش از اين چه خدمات پزش مش
 بيمارى هايى داشته و درمجموع وضعيت بيمارى و سالمت افراد شفاف سازى مى شود.

ــكان يك بررسى  ــاره به اينكه در حال حاضر بررسى نسخ تجويز پزش ــجادى با اش س
كاغذى، زمان بر و طوالنى است، افزود: اجراى طرح نسخه الكترونيك مى تواند با ايجاد 
بانك اطالعات جامع، بررسى، پايش، آمارگيرى و تحليل نسخه هاى پزشكان را تسهيل 
ــفاف از فرآيند تجويز و مصرف دارو، به طور حتم  ــن و ش كند و با ايجاد تصويرى روش

تصميم گيرى ها در حوزه درمان با دقت بيشترى پيش خواهد رفت.
ــه آناليز ميزان  ــرح در صرفه جويى مصرف دارو، ارائ ــرد: همچنين اين ط وى اضافه ك

اثربخشى داروها در مناطق مختلف جغرافياى كشور و نيز موضوعات نظارتى كه دغدغه 
خاطر دانشگاه هاى علوم پزشكى است، بسيار مؤثر است. همچنين اگر دارويى نياز به 
تاييد اينترنتى داشته باشد، اين مسير بسيار سهل الوصول خواهد بود و از سرگردانى 

بيمار در داروخانه ها و دست به دست شدن نسخه ها جلوگيرى خواهد كرد.
ــخه الكترونيك به ساير شبكه هاى  ــجادى تاكيد كرد: در صورت اتصال سامانه  نس س
ــد منجر به تحول  ــراى اين طرح مى توان ــازمان هاى بيمه گر، اج خدمات درمانى و س
ــود. دبير انجمن  ــازماندهى حوزه درمان و موجب تعالى نظام درمان ش عظيمى در س
ــازان ايران در پايان ضمن تاكيد بر ضرورت اجراى اين طرح به صورت پايلوت  داروس
ــت: اين يك طرح ملى و فراگير است كه همراهى  ــتان، اظهار داش در چند شهر و اس
ــكان و ــار پزش ــازمان هاى مختلف دولتى و خصوصى و همچنين اقش و همكارى س

 داروخانه ها را نياز دارد و بايد براى پرهيز از هر گونه خطايى، ابتدا اشكاالت آن برطرف 
و بعد در كل كشور اجرايى شود.

دبير انجمن داروسازان ايران عنوان كرد:

كـاهش خطـاهاى دارويى در نسـخ الكترونيكى 
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ــت اما چيزى كه نمى دانيم  ــير چقدر مفيد اس همه مى دانيم خوردن س
ــيرهاى مصرفى در خانه و يا رستوران ها  از چين  ــتر س اين است كه بيش
وارد مى شوند. اگر مى خواهيد سالمتى خودتان به خطر نيفتد، غذا هايى 

بخوريد كه خالى از هر گونه مواد شيميايى باشند.
از خريد سير چينى خوددارى كنيد  

ــت. تعداد زيادى  ــأله اساسى و مهم اس كنترل كيفيت در چين يك مس
ــيميايى مضر و غيرمجاز  ــير را به كمك مواد ش ــاورزان چينى س از كش
ــيارى  ــان مى دهد كه بس ــده نش ــرورش مى دهند. تحقيقات انجام ش پ
ــاى فوريت و  ــه نام ه ــش غيرمجاز ب ــى از دو آفت ك ــاورزان چين از كش
پاراتيون كه بسيار سمى هستند، استفاده مى كنند تا محصوالت خود را 

در كم ترين زمان و با كم ترين زحمت به دست بياورند.
ــيرهاى چينى وجود دارد، خاك  ــكل ديگرى كه در مورد كيفيت س مش
آلوده اين كشور است. خاك چين سمى است و به همين دليل بايد نگران 
كيفيت محصوالتى چون سير بود. گزارش رسمى دولتى در سال 2014 
حكايت از اين دارد كه نزديك به يك پنجم خاك چين به فلزات سنگين 
چون كادميوم و آرسنيك و همچنين مقاديرى از آفت كش ها و كودهاى 

ناسالم آلوده است. 
ــزارش Epoch times، آب رودخانه هاى اصلى و مهم چين نيز به  به گ
ــيميايى صنعتى و و زباله هاى خانگى آلوده  مقادير زيادى توسط مواد ش

هستند.
چگونه سير محلى را از سير چينى تشخيص دهيم؟

ــيرها حاوى  ــوددارى كنند. اين س ــير چينى خ ــد از مصرف س همه باي
ــت كه براى سالمتى  ــيميايى اس ــفيدكننده و ميزان زيادى مواد ش س

خطرناكند. در خريد بعدى خود اين نكات را به ذهن بسپاريد:
1- سيرى كه مى خريد بايد ريشه و ساقه داشته باشد. براى اينكه سيرهاى 
ــاقه آنها را جدا  ــوند بيشتر مواقع ريشه و س چينى با كشتى حمل مى ش

مى كنند تا وزن شان سبك تر شود.
ــالم ترند. سيرهاى  ــنگين و پيازى شكل هستند س 2- سيرهايى كه س

چينى كوچك تر و سبك ترند.
3- طعم سيرهاى وطنى از سيرهاى چينى بهتر است.

4- براى اطمينان از مصرف سير سالم بهتر است آن را از كشاورز محلى 
خريدارى كرده و يا خودتان آن را پرورش دهيد.

هشدار در مورد خوردن 
سير چينى شيميايى

دريچه

نكته ها 

اگر شب ها احساس گرسنگى مى كنيد هيچ اشكالى ندارد كه براى خود 
يك ميان وعده در نظر بگيريد. اما وقتى بحث، غذا خوردن ديرهنگام است 

بايد انتخابى هوشمندانه داشته باشيد.
ــه برنامه روزانه،  ــتباه عالوه بر اضافه كردن كالرى بى مورد ب  انتخاب اش
باعث مى شود خواب تان نيز به هم بخورد.  به جاى اينكه نزديك ترين و 
خوشمزه ترين چيزى كه در يخچال پيدا مى كنيد را بخوريد، بهتر است 
ابتدا كمى فكر كنيد. در ادامه پنج غذايى كه خوردن شان در شب بدترين 

كار ممكن است را به شما معرفى مى كنيم.
غذاهاى روغنى و پرچرب: 

ــود صبح روز بعد  ــنگين و چرب نه تنها باعث مى ش غذاهاى روغنى، س
احساس تنبلى كنيد، بلكه باعث مى شوند معده دو برابر كار كند تا بتواند 
هضم شان كند. از فست فودها، آجيل، بستنى و يا غذاهاى سرشار از پنير 

قبل از خواب اجتناب كنيد.
غذاهاى سرشار از كربوهيدرات يا غذاهاى قندى: 

ــد كه  ــواب همان چيزى باش ــيرين قبل از خ ــايد خوردن غذايى ش ش

ــكالتى بخوريد،  ــك ش ــزرگ از كي ــه ب ــر يك تك ــد، اما اگ ــى خواهي م
باال رفتن سطح قند خون باعث باال رفتن انرژى و در نتيجه به هم خوردن 

خواب تان مى شود. 
ــاوى كربوهيدرات مانند  ــان وعده هاى ح از خوردن كيك، كوكى و مي

كراكرها، چيپس و نان سفيد پرهيز كنيد.
گوشت قرمز و ديگر پروتئين ها: 

ــت قرمز در آخر شب باعث مى شود  مانند غذاهاى چرب، خوردن گوش
ــود و به خواب رفتن برايتان دشوار شود  ــغول هضم ش معده سخت مش
ــت قرمز بدترين تاثير را دارد، اما خوردن گوشت مرغ و ماهى نيز  ( گوش

چندان بى تاثير نيست ). 
ــويد از  ــار بگذاريد، فقط مطمئن ش ــت همه پروتئين ها را كن الزم نيس
ــتفاده مى كنيد، مانند يك ليوان  پروتئين بدون چربى و در اندازه كم اس

ماست يا شير.
غذاهاى تند: 

ادويه ها شايد دواى طيف وسيعى از بيمارى ها باشد، اما وقتى آخر شب 

هوس خوردن غذايى به سرتان مى زند، از سس و غذاهاى تند دورى كنيد.
 غذاهاى تند مى توانند باعث ناراحتى معده شوند و مواد شيميايى موجود 
ــوند و به خواب رفتن  در غذاهاى تند مى توانند باعث تحريك حواس ش

را سخت كنند.
وعده هاى بزرگ: 

ــده كامل  ــه يك وع ــد تبديل ب ــب نباي ــر ش ــان وعده آخ ــوردن مي خ
ــده را  از 200 كالرى  ــان وع ــن مي ــرى اي ــوع كال ــود. مجم ــى ش غذاي
ــا اين  ــويد.  ب ــكل نش ــع خواب دچار مش ــا موق ــه داريد ت ــن تر نگ پايي
ــه تمام  ــت ك ــت اس ــان راح ــال ت ــواب خي ــل از خ ــن قب كار همچني
ــه باد  ــب ب ــى فكرانه در آخر ش ــورى ب ــك پرخ ــان را با ي ــالش روزت ت

نداديد.
خب حاال كه فهميديم چه چيزهايى را نبايد استفاده كنيم ، به جايشان 

چه غذايى بخوريم؟ 
وعده هاى كوچك و سبك هم هوس غذايى را آرام مى كند، هم به خواب 

بهترتان كمك مى كند. 
ــود، آب آلبالو،  ــير، نخ ــى مانند غالت كامل، موز، ش براى مثال غذاهاي

دمنوش هاى آرامش بخش و انگور توصيه مى شود.

ــكته هاى  ــكته مغزى ايران گفت: در حدود 40 درصد س رييس انجمن س
مغزى به دليل بيمارى هاى قلبى رخ مى دهد.

ــكته مغزى  ــتر داروهاى بيماران س ــت: بيش دكتر بابك زمانى اظهارداش
به خصوص داروهايى كه در بيماران حاد استفاده مى شود، در حال حاضر در 
دسترس است و سعى مى شود كه تحت پوشش بيمه باشند.  ولى متأسفانه 
ــود وجود ندارد اما  ــش بيمه اى كافى ندارند؛ از نظر داروها كمب هنوز پوش
چون داروها گران قيمت اند به طور كامل تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند.
ــه خصوص در  ــالمت ب ــانى در حوزه س ــه اينكه اطالع رس ــاره ب وى با اش
راستاى كاهش ابتال به سكته هاى مغزى بى تأثير نبوده گفت: اما تأثيرات 
ــورهاى اروپايى و آمريكايى  ــانى و اقدامات صورت گرفته دركش اطالع رس
ــكته هاى مغزى رخ  ــى كه در ميزان مرگ و مير ناشى از آن در س و كاهش
ــه  ــور ما قابل مقايس ــا اقدامات صورت گرفته در كش داده به هيچ عنوان ب

نيست.
اين متخصص مغز و اعصاب بيان كرد: درمان سكته مغزى در سه ساعت اول 
ــت و  هماهنگى بين بخش هاى مختلف از جامعه را  طاليى بسيار مهم اس
مى طلبد كه متأسفانه تاكنون اين هماهنگى وجود نداشته اما خوشبختانه 
ــاى مثبت و  ــده كه قدم ه ــى هاى الزم آغاز ش ــال هماهنگ از ابتداى امس

روبه رشدى به شمارمى رود.
ــكته هاى مغزى خيلى  زمانى در ادامه افزود: رابطه بيمارى هاى قلبى با س
زياد است؛ زيرا علت حدود 40 درصد سكته هاى مغزى ناشى از مشكالت و 

بيمارى هاى قلبى است. 
وى تصريح كرد: يعنى نحوه كاركرد قلب به گونه اى است كه منجر به سكته 
مغزى مى شود. از طرفى ديگر فاكتورهاى خطرى كه براى سكته هاى قلبى 
ــكته هاى مغزى هم صادق اند، به همان دليلى كه فرد  وجود دارند براى س
دچار سكته قلبى شود امكان دارد به همان دليل دچار سكته مغزى هم شود.
ــكته مغزى تا حدود زيادى از  به گفته وى، درمان فاكتورهاى خطر براى س

سكته مغزى هم جلوگيرى مى كند.
ــان كرد: برگزارى برنامه هاى  ــكته مغزى ايران خاطرنش رييس انجمن س
مختلف از طرف انجمن سكته مغزى و انجمن قلب ايران به طور عمده توجه 
دادن عموم مردم و مسووالن به اهميت در پيشگيرى و درمان بيمارى هاى 

سكته مغزى و قلبى است.
وى همچنين افزود: در مورد سكته هاى قلبى تاكنون توجهات زيادى شده 
ــه  ــتان هاى مجهزى براى اين بيمارى ها وجود دارد. در دو تا س و بيمارس
دهه اخير نسبت به پيشگيرى و درمان بيمارى هاى قلبى ،اقدامات خوبى 
شده است اما متأسفانه درباره سكته مغزى و اقدامات و تجهيزاتى كه براى 
پيشگيرى و درمان اين بيمارى  الزم است نسبت به سكته قلبى، توجه جدى 
نشده و متأسفانه فاصله خيلى عميقى بين كشور ما و بخش هاى پيشرفته 
دنيا در پيشگيرى و درمان بيماران مبتال به سكته هاى مغزى وجود دارد كه 

بايد خيلى سريع اصالح شود.
ــان كرد: ــكلروز اذع ــش ملى روزآترواس ــه اهميت هماي ــاره ب زمانى با اش

بى ترديد انجمن سكته مغزى ايران از چنين فرصت هايى براى توجه دادن 
ــكى به اهميت سكته مغزى استفاده  عموم مردم و مسووالن و جامعه پزش

مى كند.
ــكلروز  ــرات آترواس ــى اث ــى و ارزياب ــك روزه بررس ــش ي ــومين هماي س
ــرودى» با  ــوان «آت ــان با عن ــروق بدن انس ــر روى ع ــرايين) ب (تصلب ش
ــكته مغزى ايران، انجمن  ــكلروز ايران، انجمن س همكارى انجمن آترواس
ــانوفى  ــركت س ــوژى ايران، انجمن قلب ايران و ش ــنال كارديول اينترونش
ــران برگزار  ــيان آزادى ته ــالن زرين هتل پارس ــاه 94 در س روز 27 آذر م

مى گردد.

رييس انجمن سكته مغزى عنوان كرد:

بيمارى هاى قلبى، علت بروز 40 درصد سكته هاى مغزى

بدترين غذاهايى كه شب ها مى توانيد بخوريد

مسوول اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو گفت: واكسيناسيون همگانى ضرورتى ندارد 
و كماكان فقط براى بيماران دچار نقص ايمنى، بيماران قلبى و عروقى، ديابتى، مبتاليان 
به آسم، زنان باردار و...، توصيه مى شود. به گزارش مهر، دكتر على واشقانى فراهانى در 
پاسخ به نگرانى ايجاد شده در خصوص شيوع آنفلوانزا در برخى از استان هاى كشور و با 
توجه به سوواالتى كه در مورد واكسن هاى آنفلوانزاى موجود در بازار دارويى ايران براى 
همكاران حوزه هاى بهداشتى و درمانى، توزيعى و همچنين هموطنان عزيز ايجادشده 
ــده همان آنفلوانزاى فصلى شامل سويه هاى  ــت گفت: موارد آنفلوانزاى گزارش ش اس
B,H2N3,H1N1 است كه در اين ميان سويه H1N1 از قدرت بيمارى زايى بيشترى 
برخوردار است. وى افزود: واكسن هاى آنفلوانزاى ثبت شده در كشور كه از طريق مراجع 
قانونى توزيع مى گردند، سويه هاى سه گانه ويروس آنفلوانزاى شايع را پوشش مى دهند 

و از نظر اثربخشى و ايجاد سطح ايمنى مزيتى نسبت به يكديگر ندارند.
ــيون همگانى ضرورتى ندارد و كماكان  واشقانى فراهانى خاطر نشان كرد: واكسيناس
ــك باال (بيماران با نقص ايمنى يا بيمارى هاى زمينه اى مانند  فقط براى افراد با ريس

بيمارى هاى قلبى – عروقى، ديابت، آسم،... و زنان باردار) توصيه مى گردد.
مسوول اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو  گفت: افرادى كه قبال با واكسن سال جارى 
واكسينه شده اند نيازى به تكرار و تزريق مجدد واكسن ندارند، غير از كودكانى كه براى 

اولين بار تحت واكسيناسيون قرار مى گيرند.
واشقانى فراهانى افزود: در بهترين شرايط از زمان تزريق دو تا سه هفته طول مى كشد تا 
ايمنى مناسب در فرد ايجاد شود. وى در پايان گفت: بهترين راه پيشگيرى در حال حاضر 

و براى عموم جامعه رعايت اصول بهداشتى فردى و پرهيز از تماس با افراد آلوده است.

مسوول اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو:

تزريق واكسن آنفلوانزا براى همگان ضرورتى ندارد

خبر



دريچه

ــال 1338ش در اصفهان چشم به جهان  ــهيد اصغر احمدى، س ش
هستى گشود. 

دوران كودكى را در جمع خانواده اى مهربان و صميمى سپرى كرد 
ــوم راهنمايى ادامه داد. سپس به علت  و تحصيالتش را تا كالس س
ــكالت مالى ترك تحصيل نمود و در يك كارگاه طراحى فرش  مش
مشغول به كار شد. به علت فشار زياد كار، چشمانش ضعيف گشت و 

به همين علت، به يك مغازه فرش فروشى رفت. 
ــت چرا كه رفتار  ــال بعد، احمدى از اين مغازه هم بيرون رف يك س

صاحب مغازه را غيراسالمى يافت. 
ــرت امام  ــت فراگير حض ــى نهض ــارزات مردم ــر در زمان مب اصغ

خمينى (ره)، به مبارزه عليه رژيم فاسد شاهنشاهى پرداخت. 
سال 1356ش، در خيابان عبدالرزاق اصفهان توسط ساواك دستگير 

شد و خيلى زود به علت نداشتن مدرك از زندان رهايى يافت.
ــال 1359ش  ــالمى و در س ــكوهمند اس پس از پيروزى انقالب ش
ــراى عضويت در  ــف را فراگرفت و ب ــالح هاى مختل ــتفاده از س اس
ــداران ثبت نام نمود كه به علت ضعف بينايى اش پذيرفته  سپاه پاس
نشد، از اين رو به بسيج رفت و دوره فشرده 45 روزه اى را در پادگان 

فرح آباد گذراند. 
ــراى ديدار با  ــك مرتبه ب ــتافت و فقط ي ــپس به ميدان رزم ش س

خانواده اش به شهر بازگشت. 
ــخ  ــه بماند. اصغر در پاس ــه در خان ــت ك مادر، مصرانه از او خواس
ــود كه انسان يك نمازش  اصرارهاى مداوم مادر، گفت: «مگر مى ش
ــرانجام در تاريخ پانزدهم  ــر را نه.» احمدى س را بخواند و نماز ديگ
فروردين ماه به جبهه دارخوئين رفت و مردانه در مقابل دشمن بعثى 

ايستاد. 
بيست و هفتم خردادماه سال 1360 هجرى شمسى، روز وصل اصغر 
بود. روزى كه او در عمليات فرماندهى كل قوا، بال در بال مالئك به 

ديدار حق شتافت. 
ــالمى بر اثر اصابت گلوله از خاك  ــاله ايران اس جوان بيست و دو س
ــيعه على (ع) بودن را به جهانيان  ــيد و بار ديگر ش به افالك پر كش

اثبات نمود.

شهادت شهيد اصغر احمدى 
(1360ش)

بسيارى از كارشناسان معتقدند كه احتماال مكان هاى پر رمز و راز در دنيا توسط علم و تكنولوژى بسيار پيشرفته كه مسوول كشف تمدن هاى گم شده 
هستند پيدا شده اند. اما بسيارى ديگر اين مساله را قبول ندارند و معتقدند، تمام اطالعات و آگاهى هاى ما در رابطه با اين مكان ها توسط فضانوردانى 
كه از بهشت براى ما فرستاده شده اند به دست آمده است. اين دانشمندان سعى مى كنند معماهايى را كه از زمان هاى قديم در روى زمين وجود داشته 

و ذهن مردم را به خود مشغول كرده از طريق مذهب و دين پاسخ دهند. در اين جا قصد داريم 10 مكان پر رمز و راز در دنيا را به شما معرفى كنيم.

تهاجم مزدوران رژيم سفاك پهلوي به 
بيمارستان امام رضا(ع) در مشهد

انتشار پيام  « امام خميني» در محكوميت 
كشتار مردم توسط عمال پهلوي 

ساخت كاغذ 
در  چيــن

«جورج واشينگتن»

اولين رييس جمهور امريكا

ــال 1357ش و اوج گيري نهضت اسالمي و در زماني  با فرا رسيدن محرم س
ــور را فراگرفته بود،  كه راهپيمايي هاي ميليوني و سراسري مردم، تمام كش
ــاواك  ــاهي با حمايت چماقداران و عوامل مزدور س طرفداران رژيم شاهنش
ــهرها به مقابله با مردم پرداختند. اين حركات به ويژه بعد از  در بسياري از ش
تظاهرات ميليوني تاسوعا و عاشوراي حسيني آن سال نموِد بيشتري پيدا كرد. 
در 23 آذر 1357، عوامل ساواك با حمايت نيروهاي نظامي، وارد بيمارستان 
امام رضا(ع) در شهر مشهد مقدس شدند. آنان در ابتدا با سرنيزه و چماق، به 
اتومبيل هاي پزشكان بيمارستان آسيب وارد كرده، سپس با تيراندازي وارد 
ــدند. آنها بدون توجه به بيماران بستري، هرچه را  بخش اصلي بيمارستان ش
در سر راه خود ديدند شكستند كه در جريان اين حمله تعدادي از بيماران نيز 
ــدند. همچنين در اين حمله دو كودك از شدت  از ترس دچار حمله قلبي ش
جراحات جان سپردند و هجده نوزاد نيز زخمي شدند. با انتشار اين خبر، مردم 
مشهد خود را به بيمارستان رساندند و زد و خورد بين مردم و نيروهاي ساواكي 
ــكي در محكوميت اين تهاجم،  آغاز شد. پس از اين حمله، اعضاي نظام پزش
ــتان هاي شخصي و مطب را  ــار اعالميه اي، تعطيلي كليه بيمارس ضمن انتش

اعالم نموده و در محل بيمارستان تحّصن كردند.

ــران، به ويژه  ــهرهاي مختلف اي ــتارهاي رژيم پهلوي در ش در پي كش
اصفهان و نجف آباد، حضرت امام پيامي از پاريس براي ملت انقالبي ايران 
فرستادند و ضمن اعالم عزاي عمومي فرمودند: « جناياتي كه در اصفهان 
و نجف آباد و بعضي از شهرستان ها شده است، به قدري با شرافت انساني 
ــخت رنج مي دهد. از قرار اطالع،  منافي است كه وجدان هر انساني را س
ــل به داخل منازل مردم محروم و بي دفاع حمله  مأمورين شاه با مسلس
كردند، مساجد را به آتش كشيدند، به زنان محترم اهانت كردند، هركس 
را ديدند كه جاويد شاه نمي گويد بي دريغ كشتند و آزادي به منطق كارتر 

را خيلي سريع اجرا كردند. 
اكنون با در نظر گرفتن رفراندوم تاسوعا و عاشورا كه غيررسمي بودن شاه 
و دولت را به جهانيان ثابت نمود، بر ملت است كه به حكم اسالم و قانون، 
از اطاعت شاه و دولت سرپيچي كنند، ماليات نپردازند و به كليه اعتصابات 

تا رفتن شاه ادامه دهند».
ــران داد و آنان با پيروي   اين پيام، روحيه اي مضاعف به مردم انقالبي اي
ــرنگوني كامل رژيم طاغوت دنبال ــتور، مبارزات خود را تا س از اين دس

 كردند.

ــال پيش،  ــش از 2 هزار س ــى بودند كه بي ــتين مردمان چينى ها نخس
كاغذهايى مانند كاغذهاى امروزى ساختند. ايرانيان مسلمان شيوه ى 
ساختن كاغذ را در سده ى نخست پس از اسالم از چينى ها آموختند و آن 
را بهبود بخشيدند. شهر سمرقند براى سال ها بزرگ ترين مركز ساختن 

و خريد و فروش كاغذ بود. 
ــق، قاهره، مراكش،  ــهرهاى ديگر، از جمله بغداد، دمش ــپس، در ش س
ــپانيا، كارخانه هاى  ــلمان نشين اس ــيل و شهرهاى مس جزيره ى سيس
ــازى به راه افتاد.يافته هاى باستان شناسى نشان مى دهند كه از  كاغذس

قرن اول ميالدى، در چين كاغذ وجود داشته است.
در سال 105 ميالدى، يكى از درباريان، ماده جديدى را براى امپراطور 
ــت درختان، كنف و علف تهيه  توصيف كرد كه از پارچه هاى كهنه، پوس
مى شد وروى آن مى نوشتند.به مرور زمان، شيوه ى تهيه كاغذ بهتر شد 
و آن را با الياف گياهانى مانند خيزران مى ساختند. عرب ها اين محصول 
را به اروپا بردند ودر سال 1150 ميالدى، غربيان نخستين كاغذ سازى 
را در اسپانيا بنا كردند.ماشين توليد انبوه كاغذ را چينى ها اختراع كردند. 
نخستين اسكناس نيز در سال 1024 ميالدى در چين تهيه و مبادله شد.

جورج واشينگتن، اولين رييس جمهور امريكا در 12 
فوريه 1732م در ايالت ويرجينياي امريكا به دنيا آمد. 
وي باوجود ازدست دادن پدر، مطالعات خود را ادامه 

ــنا شد. واشينگتن  داد و از جواني با شكار و جنگ آش
در جريان جنگ عليه فرانسويان و بوميان كه از سال 
ــان  ــده بود تالش فراواني از خود نش 1753م آغاز ش
ــتعمارگرانه بريتانيا مخالفت  داد و با سياست هاي اس
ــتقالل ملي  كرد. هنگامي كه زمزمه انقالب در راه اس
برخاست، او بي درنگ به همكاري انقالبيون شتافت و 
در آغاز جنگ، به فرماندهي قشون مستعمره نشينان 
منصوب شد. واشينگتن در طول نبردهاي خود، بارها 
شكست و پيروزي را تجربه كرد و هزارگونه سختي و 
ــرد تا اين كه  ــزم آهنين خود از ميان ب مصيبت را با ع
استقالل امريكا را به ارمغان آورد. واشينگتن در سال 
ــي  1787م به عنوان رييس انجمن تهيه قانون اساس
ــال بعد به عنوان مظهر استقالل  خدمت كرد و در س
و وحدت ملي به اتفاق آرا به رياست جمهوري اياالت 
متحده امريكا نائل آمد. وقتي واشينگتن رييس جمهور 
ــيزده ايالت تحت قلمرو وي قرار داشت و در  ــد، س ش
دوران حكومت او، چهار ايالت ديگر از سلطه اروپايى ها 
ــد. اگر چه  ــاك امريكا ضميمه ش ــد و به خ بيرون آم
جورج واشينگتن را در امريكا، قهرمان استقالل و پدر 

ميهن مي نامند و قيام استقالل طلبان نيز عليه استبداد 
و ديكتاتوري استعمارگران انگليسي بود، با اين حال 
ــكل گيري نظام و روي كار آمدن وي به نوعي ديگر  ش
ادامه همان وضعيت در داخل كشور به شمار مي رفت. 
ــتان و سرخ پوستان كه  در اين ميان، اگرچه سياه پوس
ــكيل مي دادند در طول  ــكا را تش اكثريت بومي امري
سال ها توسط اسپانيايى ها، فرانسوي ها و انگليسي ها 
قتل عام مي شدند، اين بار توسط سپاهيان سفيدپوست 
امريكايى و به اتهام مزدوري براي انگلستان در مقاطع 
گوناگون نابود شدند. جورج واشينگتن حكومت خود 
را با چهار وزارتخانه خارجه، جنگ، خزانه و دادگستري 
ــود. او در  ــر در رأس آنها ب ــار وزي ــه چه ــاز كرد ك آغ
سياست خارجي، تالش فراواني كرد تا تيرگي موجود 
ــد. اين تالش  ــتان را بزداي ــكا و انگلس در روابط امري
ــينگتن براي جلب  ــزم واش ــي از ع عالوه بر آنكه ناش
ــودن باب روابطي مساوي و  حمايت بين المللي و گش
ــه او و دولتمردانش  ــار لندن بود، به عالق مثبت با درب
ــتان نيز، بستگي  ــاهي انگلس به نظام حكومتي پادش
ــتقالل امريكا،  ــينگتن حتي پس از اس ــت. واش داش

طرفدار برقراري نظام سلطنتي به سبك انگليس بود. 
اين طرز فكر در ميان رهبران نهضت استقالل طلبانه 
امريكا، تقريبا رواج داشت، ليكن ترس از مردم امريكا 
ــي در  ــت ضدانگليس ــتون فقرات نهض ــوان س به عن
ــدن حكومت سلطنتي در اياالت  كشور مانع برقرار ش
متحده امريكا گرديد. عالقه باطني جورج واشينگتن 
ــلطنتي  ــام س ــه نظ ــرش ب ــت مداران معاص و سياس
ــرمايه داري مبتني  ــت س ــراري يك حكوم و نيز برق
ــزرگ، موجب  ــرمايه داران ب بر قدرت فئودال ها و س
ــتوار ميان  ــد كه زمينه هاي برقراري يك رابطه اس ش
ــال هاي  دولت امريكا و دولت هاي اروپايى از اولين س
استقالل اين كشور به وجود آيد. دقيقاً به همين دليل، 
ــوع انقالب  ــينگتن و دولتمردانش، از وق ــورج واش ج
ــاهي آن ناراضي  ــرنگوني حكومت پادش فرانسه و س
ــت  ــينگتن دو دوره در مقام رياس ــورج واش بودند. ج
جمهوري امريكا حضور داشت و دو سال پس از پايان 
دوران رياست جمهوري، در 14 دسامبر 1799م در 67 
سالگي درگذشت. به احترام و افتخار جورج واشينگتن، 

پايتخت امريكا را به نام وي نام گذاري كردند.
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10مكان پررمز و راز در دنيا را بشناسيد (1)
ــاد فرعون هاى مصر  ــرام براى دفن كردن اجس در آن زمان ها، از اه
استفاده مى كردند. اما با اين وجود، كاوشگران هنوز هدف از ساخت 
ــن اهرام براى چه  ــده اند و نمى دانند كه اي اهرام جيزه را متوجه نش
ساخته شده اند و نماد چه هستند چون به نظر نمى رسد كه فرعونى در 
آن دفن شده باشد و اين قضيه براى آنها تبديل به يك معما شده است. 
ــيارى  ــه جذابيت اين منطقه افزوده. تا جايى كه بس اتفاقا اين معما ب
ــادات و راز و نياز خود انتخاب  از مردم، اهرام جيزه را محلى براى عب
كرده اند و براى انجام اعمال عبادى به اين منطقه مى آيند. بسيارى 
از بازديد كنندگان، مجذوب زيبايى، قدمت، شكوه و نوع ساخت اين 
ــرده اند كه هماهنگى   ــده اند. چون امروزه رياضيدانان ثابت ك بنا ش
بى نظيرى در ساخت زاويه هاى اين اهرام وجود دارد و همه زاويه هاى 

اهرام با هم برابراند.

ــتر كه به Rapa Nui يا Isla de Pascua معروف است  جزيره ايس
جزيره اى است در اقيانوس آرام جنوبى متعلق به كشور شيلى. جزيره 
ــاله عجيب باستانى خود معروف  ايستر به خاطر تنديس هاى 400 س
است. به اين تنديس ها كه در راستاى كرانه دريا به خط ايستاده اند موآى 
گفته مى شود. در بين سال هاى 1250 تا 1500 ساكنان اين جزيره براى 
عبادت و راز و نياز به اين منطقه مى آمدند. موآى ها در سرتاسر جزيره 
پراكنده اند. حتى در معادن و كنار جاده هاى قديمى و كنار ساحل. بسته 
به اندازه و وزن موآى ها، تخمين زده مى شود كه بين 50 تا 150 نفر براى 
حمل آنها توسط غلطك هاى چوبى و سورتمه مورد نياز بوده. سنگين 
ــم يا موآى،  ــمه هاى عظي ــوآى وزنى حدود 86 تن دارد. مجس ترين م
ــده اند. تقريبا نيمى از  در طى يك دوره كوتاه خالقيت كنده كارى ش

موآى هاى باقى مانده در Rano Raraku واقع شده است.

 Inca ــهرهاى زيبا و بكر امپراطورى Machu Picchuيكى از ش
است كه در پشت ارتفاعات Peruvian Andes در باالى كوه و در 
 Machu Picchu سراشيبى بسيار تندى قرار گرفته. از آنجايى كه
ــپانيايى ها در آن زمان در امان  در اين مكان قرار گرفته، از حمله اس
بوده است. طورى كه قرن ها مردم آن را فراموش كرده بودند تا زمانى 
كه در سال Hirman Bingham ،1911 باستان شناس معروف 
آن را دوباره كشف كرد. سنگ هاى اين بنا آن چنان سفت و محكم 
و يكپارچه اند كه حتى تيغه بسيار تيز شمشير هم نمى تواند حتى 
تكه اى كوچك از آن را جدا كند. در كاوش هايى كه اخيرا كاوشگران 
ــيده اند كه Machu Picchu در  انجام داده اند، به اين نتيجه رس
ــاه Pachacuti بوده و قصد  ــال 1450، زمانى كه Inca پادش س

كناره گيرى از سلطنت را داشته ساخته شده است.

ــهر تا قبل از تصرف يونانى ها در   بالبيك شرقى ترين شهر لبنان است. اين ش
331 سال قبل از ميالد، مشهورترين و مهم ترين شهر لبنان بوده است. اين شهر 
در زمان پادشاه آگوستوس مستعمره ايتاليايى ها بوده است. در طول 3 قرن بعد 
از آن، ايتاليايى ها بنايى را ساختند كه بيشتر شبيه معبد بود. مكانى كه اين بناها 
ــط چندين سنگ بسيار  در آن قرار گرفته 3 حياط دارد. ديوارهاى اين بنا توس
غول پيكر ساخته شده. بسيارى از گردشگران معتقدند كه ساخت اين بنا فقط 
ــت بر مى آيد. در قسمت ورودى جنوبى بالبيك  از عهده هنرمندانى چيره دس
ــنگ ها را خرد و يا قطعه قطعه مى كردند به نمايش  ــيله اى را كه با آن س وس
ــما مى توانيد بزرگ ترين قطعه سنگ دنيا را كه  ــته اند. در اين مكان ش گذاش
2000 سال پيش از كوهى جدا شده بود را مشاهده كنيد كه اين قطعه سنگ به 
«سنگ زن باردار» مشهور است. اندازه اين سنگ 5/21 متر در 8/4 متر در 2/4 

و  وزن آن حدود 1000 تن تخمين زده مى شود.

ــايد به جرات بتوان گفت كه يكى از معروف ترين بناهاى تاريخى در كل دنيا Stonehenge باشد كه در كشور انگلستان  ش
ــت و قدمت آن به 2500 يال قبل از ميالد مسيح باز مى  واقع شده است. اين بنا شامل چند قطعه سنگ به صورت ايستاده اس
گردد. اما در طول 1400 سال چندين بار مرمت و بازسازى شده است. نظريات فراوانى در ارتباط با اين بنا وجود دارد اما هنوز 
هيچ كس هدف از ساخت آن را متوجه نشده و اين قضيه باعث شده كه همچنان اين بنا يكى از پر رمز و رازترين مكان ها روى 

زمين باشد.

  اهرام جيزه و مجسمه ابوالهول در مصر
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  استون هنج در بريتانياى كبير
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خبر خبر 

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان گفت: بررسى ها حاكى از آن است 
ــدود 130 ميليارد  ــور ح ــونده در كش كه هم اكنون منابع آب تجديد ش
ــارد مترمكعب آن قابل  ــط 90 ميلي ــت كه از اين مقدار فق مترمكعب اس
ــال گذشته سهم سرانه  ــت اين درحالى است كه در 53 س استحصال اس
ــوده و درحال حاضر اين  ــش هزار و 860 مترمكعب ب آب براى هر نفر ش
رقم به حدود هزار و 780 مترمكعب رسيده است. بر اين اساس با توجه به 
محدوديت منابع آبى، حفظ و بهسازى منابع موجود، كاهش هدررفت آب، 
تغيير الگوى مصرف و ايجاد ظرفيت هاى تأمين مجازى آب از راهكارهاى 

برون رفت از بحران كم آبى است.
مهندس هاشم امينى با اشاره به اقليم آب و هوايى كشور بيان كرد : 84/7 
ــك، خشك و بيابانى و فراخشك قرار  درصد از كشور در منطقه نيمه خش
دارد و باتوجه به آب و هواى خشك كشور كه محدوديت شديد منابع آبى را 
رقم زده است؛ تدابيرى كه مصرف بهينه آب را به همراه دارد بايد با جديت 
دنبال شود چرا كه از 130 ميليارد مترمكعب آب تجديد شونده در كشور 

تنها 90 ميليارد مترمكعب آن قابل استحصال است .
ــويقى، ادارى، قانونى، نظارتى و كنترلى  وى افزود: اقدامات ترويجى و تش
از جمله راهكارهايى است كه مى تواند مصرف بهينه را دربر داشته باشد 
هرچند كه در اين ميان فعاليت هاى فرهنگى و آموزشى تأثير بسزايى در 
ترويج مصرف بهينه آب در جامعه دارد كه اين مهم در سال هاى اخير به 

صورت گسترده اى در دستور كار آبفا استان اصفهان قرار گرفته است.
مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان بر استفاده از تجهيزات كاهنده تأكيد 
كرد و خاطرنشان ساخت: استفاده از ادوات كاهنده در واحدهاى مسكونى 
موجب كاهش 38 درصدى مصرف آب مى شود كه در اين زمينه مى توان 
ــارى، زمانى، پرالتورها،  به استفاده از شيرآالت اهرمى، الكترونيكى، فش
سردوش ها و فالش تانك هاى كم مصرف و قطعات كاهنده حجم فالش 
تانك اشاره كرد . مهندس امينى عنوان كرد: بررسى ها بيانگر آن است كه 
اگر مصرف بهينه آب اعمال نشود طى سال هاى آينده با توجه به افزايش 
روزافزون مصارف و رشد جمعيت و محدوديت منابع آبى، سهم سرانه آن 

پيوسته كاهش مى يابد و شرايط را سخت تر مى كند.

مديركل محيط زيست استان اصفهان گفت: متناسب كردن ميزان 
ــعه در اصفهان، با ظرفيت زيستى و توان  ــى از توس آاليندگى ناش
ــت اما اصفهان هنوز با اين  خودپااليى محيط، امر بسيار مهمى اس

افق فاصله زيادى دارد.
حميد ظهرابى در ارتباط با آلودگى متوالى اصفهان براى عموم مردم 
كه حتى واكنش رسانه هاى پايتخت را در برداشت، به فعاليت هاى 
محيط زيست در راستاى كاهش آلودگى در ماه هاى جارى اشاره و 
ــته برنامه هاى كاهش آلودگى هوا بر  اظهار داشت: در ماه هاى گذش

كيفيت هواى اصفهان تاثير چشمگيرى داشته است.
ــواى اصفهان نقش  ــه برنامه جامع كنترل كيفى ه وى با بيان اينك
ــال  ــت، افزود: در هفت ماهه س ــى در اين زمينه ايفا كرده اس اساس
ــهر به يك سوم كاهش پيدا  جارى تعداد روزهاى ناسالم در اين ش
كرد اما اين به معناى اين نيست كه هيچ گاه شاهد روزهاى آلوده در 
اصفهان نباشيم. مديركل محيط زيست اصفهان تاكيد كرد: اصفهان 
تحت شرايط خاص اقليمى قرار دارد و بر اين اساس زمانى كه چند 
روز متوالى هوا ساكن و با پديده وارونگى هوا مواجه باشيم انباشت 

آالينده ها را در اين شهر شاهد خواهيم بود.
وى ادامه داد: آالينده هاى ناشى از  تعداد زياد وسايل گرماسوز مانند 
ــال تردد و  آاليندگى واحدهاى  بخارى در منازل، خودروهاى در ح
صنعتى در طول اين روزها در محيط پيرامونى زمين جمع مى شوند 

و نتيجه آن هواى آلوده براى پايتخت فرهنگى جهان اسالم است.
برنامه ريزى نامناسـب براى توسعه، عامل مهم آلودگى 

شهر اصفهان
ظهرابى بيان داشت: برنامه ريزى هاى گذشته مسووالن براى توسعه 
ــرايط اقليمى خاص آن  ــهر اصفهان و ش بايد با توجه به ظرفيت ش
ــت بدين معنا كه ظرفيت زيستى محيط اصفهان  انجام مى شده اس
و بدترين شرايط خودپااليى محيط، بايد در ابتدا مورد بررسى قرار 

گرفته و سپس توسعه اصفهان شكل مى گرفت.
وى اضافه كرد: برنامه جامع كنترل كيفى هواى اصفهان همچنان در 
دست اجراست تا زمانى كه آلودگى شهر اصفهان به حداقل رسيده و 

متناسب با حداقل توان مورد پذيرش محيط شود.
ــب كردن ميزان آلودگى  ظهرابى ابراز داشت: بر اين اساس متناس
ناشى از توسعه با ظرفيت زيستى و توان خودپااليى اصفهان امر بسيار 

مهمى است كه هنوز از آن فاصله زيادى داريم.
ــاس انتظار مى رود با وجود تداوم برنامه كاهش  وى افزود: بر اين اس
ــالم را در  ــرايط جوى خاص ما روزهاى ناس آاليندگى، باز هم در ش
شهر اصفهان شاهد باشيم تا اينكه در درازمدت همان گونه كه بيان 
ــد ظرفيت توليد آالينده ها در اصفهان با ظرفيت زيستى محيط  ش

متناسب شود.

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان اعالم كرد:

38 درصد مصرف آب با استفاده از 
تجهيزات كاهنده كاهش مى يابد

مديركل محيط زيست اصفهان مطرح كرد:

ضرورت متناسب سازى ميزان آاليندگى 
با ظرفيت خودپااليى شهر اصفهان

ــاره به وجود ركود در  ــاجى ايران با اش دبير و عضو هيأت مديره جامعه متخصصان نس
ــاجى گفت: ايران به منظور رونق و حتى اوج گرفتن صنعت نساجى كه بعد  صنعت نس
ــمار مى رود، نيازمند ثبات در سياست خارجى و  ــتغال زا ترين صنعت به ش از نفت، اش

سياست هاى اقتصادى خود است.
به گزارش ايمنا، بهرام حريرى با اشاره به برگزارى يازدهمين نمايشگاه صنعت نساجى 
ــراد متخصص و فعال در  ــال جارى  اظهار كرد: تعداد اف اصفهان از 24 تا 27 دى ماه س
ــور و حضور و آشنايى با جديدترين  اين صنعت سودمند كه امكان سفر به خارج از كش
محصوالت و ماشين آالت نساجى را دارند، اندك است و در اين شرايط برگزارى نمايشگاه 

صنعت نساجى در داخل كشور اقدامى بسيار مهم خواهد بود.
ــه از ديرباز به  ــتان اصفهان ك ــگاه تخصصى به ويژه در اس وى افزود: برپايى اين نمايش
ــود، اين فرصت را در  ــوب مى ش ــطح كشور محس ــاجى در س عنوان قطب صنعت نس
ــور قرار مى دهد كه مراودات تجارى و فنى خود با  اختيار متخصصان و صنعتگران كش

شركت هاى حاضر در نمايشگاه را آغاز كرده و يا بسط و توسعه دهند.
عضو هيأت مديره جامعه متخصصان نساجى ايران با درخواست از فعاالن صنعت نساجى 
براى ارائه جديدترين تكنولوژى و دستگاه هاى خود در نمايشگاه اصفهان گفت: نيروهاى 
ــتند و حركت هاى ارزشمندى از خود به  متخصص ايرانى در همه جاى دنيا زبانزد هس
جا گذاشته اند اما با توجه به اينكه ظرفيت توليد ماشين آالت نساجى در ايران محدود 
است و خط توليد اين ماشين آالت براى توليد با حجم باال برنامه ريزى مى شود تا توجيه 
ــورها فقط تأمين كننده ماشين آالت نساجى و  ــد؛ بسيارى از كش اقتصادى داشته باش

تعداد كمترى توليدكننده محصوالت هستند.
ــت اين امكان را در اختيار شركت هاى  ــاتحريم الزم اس وى تأكيد كرد: در شرايط پس

توليدى بزرگ جهان قرار دهيم تا در زمينه توليد ماشين آالت نساجى با ايران همكارى 
مشترك داشته باشند.

ــاره به اينكه چنين تجربه اى هم اكنون در كشور هاى ازبكستان و هند در  حريرى با اش
حال اجراست، تصريح كرد: ساخت ماشين آالت در اروپا به دليل هزينه نيروى انسانى و 
ساير موارد، چندان توجيه اقتصادى ندارد و اروپا در حال سوق دادن توليد ماشين آالت 
به كشورهاى در حال توسعه است كه ايران نيز مى تواند استفاده مناسبى از اين فرصت 
داشته باشد. وى تأكيد كرد: ايران به منظور رونق و حتى اوج گرفتن صنعت نساجى كه 
ــمار مى رود، نيازمند ثبات در سياست  بعد از صنعت نفت، اشتغال زا ترين صنعت به ش

خارجى و سياست هاى اقتصادى خود است.
عضو هيأت مديره جامعه متخصصان نساجى ايران با اشاره به نظر برخى متخصصان كه از 
ورشكستگى صنعت نساجى در كشور سخن مى گويند، اظهار كرد: ايران با داشتن حدود 
ــراى محصوالت اين صنعت برخوردار  80 ميليون نفر جمعيت، از بازار مصرفى خوبى ب

است و دورنماى خوبى در صنعت نساجى خواهد داشت.
ــرمايه گذارى كالنى در صنعت نساجى كشور صورت  به گفته وى در سال هاى اخير س
نگرفته و خأل توليد ايجاد شده اما با حمايت دولت از اين بخش مى توان به آينده اميدوار 
بود. حريرى با اشاره به برگزارى نمايشگاه تخصصى صنعت نساجى اصفهان گفت: اگر 
فعاالن ماشين ساز اين صنعت در كنار توليدكنندگان به اين نمايشگاه بيايند، فرصتى 
براى آشنايى توليدكنندگان با تازه هاى ماشين آالت و به منظور توسعه خطوط توليد 
فراهم مى شود. وى با اشاره به وجود ركود در صنعت نساجى همچون ساير بخش هاى 
صنعتى گفت: بيش از 700 واحد نساجى بزرگ در سطح كشور به رغم وجود مشكالت 

عديده در بخش نقدينگى و سرمايه در گردش، همچنان به توليد مشغول اند.

ــتان تكرارى 15 ساله اخير اصفهان  هواى اصفهان « سنگين تر از ديروز»؛  اين داس
است كه در هواى سرد زمستانى و ورود 550 خودرو به خيابان هاى اين شهر در روز 
بايد به جاى آسمان به حال اين شهر گريست چرا كه در هرساعت قلب يك اصفهانى 

بر اثر آلودگى هوا مى ايستد.
ــتان، اصفهان با پديده وارونگى هوا روبه رو مى  ــيدن زمس با سرد شدن هوا و فرا رس
شود به طورى كه سرب و مواد آالينده در ريه هاى شهروندان راه مى يابند؛ اما اجراى 
طرح هاى عجيب و غريب در اين هواى بس آلوده و افزوده شدن هزاران كيلو سرب 

ــهر فيروزه اى به ورطه سياهى است. در  به هوا، به معناى نابودى و كشيده شدن ش
اين ميان مى توان به فروش 110 هزار خودرو به صورت اقساطى در كشور هم اشاره 
كرد. اصفهان هم در اين زمينه سهم عمده اى با روزانه 550 خودرو پالك گذارى شده  
دارد كه همگى عامل تشديد آلودگى شهر هستند و زنگ خطرى، شايد ديرهنگام را 

به صدا در مى آورند.
از يك سال پيش اصفهانى ها نيز همراه مردم ديگر كشور در تشكيل كمپين نخريدن 
خودرو تالش كردند تا عالوه بر اعتراض به كيفيت پايين خودرو، از سوى ديگر اعالم 
ــودرو را ندارد، اما انگار گوش  كنند خيابان هاى كم عرض اصفهان ديگر ظرفيت خ
شنوايى هنگامى كه براى 110 هزار خودرو باد كرده بر دست خودرو سازان تصميم 
ــت و به فكر پر كردن جيب هاى خودرو سازان و شادى  ــد، وجود نداش گيرى مى ش
اقتصاد دوستان مردم به خصوص اصفهانى به بازى گرفته شد. به طورى كه د ولت به 
فكر افتاد  كه بازار خود رو را د اغ كند . بر اين اساس د ولت به مرد م تسهيالت 25 ميليون 
ــتند  با 16 د رصد  سود  و پرد اخت چهار تا  توماني اعطا كرد  و د ر اين طرح مرد م توانس

هفت ساله صاحب خود رو صفر شوند . به گونه اى كه اصفهان دومين شهر در كشور 
ــتقبال كرد و طرح كمپين خودرو بعد از يك سال با شكست بود كه از اين طرح اس

 رو به رو شد.  بر اساس تحقيقات صورت گرفته هر خودرو به ازاى هر سفر شهرى بيش 
ــم كيلوگرم آلودگى هوا را در از نيم كيلوگرم آلودگى هوا توليد مى كند. حال اگر ني
ــون گرم يا همان ــده ضرب كنيم  به عدد 55 ميلي  110 هزار خودروى فروخته ش

 55 هزار كيلو گرم مى رسيم.
مرگ ساليانه 45 هزار نفر  نفر بر اثر آلودگى هوا در ايران

در كشور در سال 1389 حداقل چهار هزار  نفر در اثر اين آلودگى جان خود را از دست 
داده اند. وزارت بهداشت سال هاست با تكيه بر داده هايى كه به آمار كيو (Q) معروف 
است، براساس شاخص هاى جهانى مرگ ومير ناشى از آلودگى هواى شهرهاى بزرگ 
ــهر تهران بيش از چهار هزار و  كشور را ثبت مى كند. براساس اين آمار، ساالنه در ش
ــاعت 12نفر در تهران  400نفر بر اثر آلودگى هوا مى ميرند؛ در واقع به ازاى هر 24س
ــيارى از  بر اثر آلودگى هوا به كام مرگ مى روند. حال باتوجه به اين كه به اذعان بس

مسووالن استانى و كشورى، اصفهان بسيار آلوده تر از پايتخت است يعنى اين آمار در 
اين شهر به حداقل دو برابر افزايش مى يابد، به عبارتى هر يك ساعت يك اصفهانى بر 
اثر آلودگى هوا جان خود را از دست مى دهد.  اعالم آمار مرگ و مير بر اثر آلودگى هوا 
درحالى است كه محمد ناظمى اردكانى رييس سازمان ثبت احوال كشور درباره تأثير 
ميزان آلودگى در افزايش مرگ وميرها مى گويد: آمار دقيقى از ميزان مرگ وميرها بر 
اثر آلودگى  هوا وجود ندارد و داليل مشتركى براى اين مرگ اعالم مى شود. با توجه 
به اين كه 75درصد آلودگى هوا ناشى از تردد خودروها است حال با فروش 110 هزار 
دستگاه خودرو با اعطاى تسهيالت و سهم قابل توجه اصفهان از اين منابع آالينده؛ به 
طور حتم بيش از 80 درصد آلودگى هواى اصفهان را خودروها تصاحب خواهند كرد.
ــايه مرگ   در حالى كه همچنان چرخ كارخانه هاي توليد  خود رو نيز مى چرخد  س
ــخير مى كند .  هر روز هواى اين شهر سنگين تر از روز قبل  و سرطان اصفهان را تس
خواهد شد و در روزهاى سرد زمستان سرفه هاى بى امان قلب ما و نزديكان را متوقف 

مى كند، اما خودروها بيشتر حركت مى كنند...

نشست توجيهى آنفلوآنزا 
براى مراكز درمانى اصفهان برگزار شد

مديركل ارشاد استان اصفهان خبر داد:

اصفهان ميزبان دهمين دوره مسابقات ملى قرآنى «مدهامتان»
پيش بينى وضعيت آب و هواى استان اصفهان؛

اصفهان برفى مى شود

ــه توجيهى فوكال پوينت هاى علمى و اجرايى كليه مراكز درمانى با حضور  جلس
ــتى و درمان در اصفهان  ــگاه و معاونان و مديران معاونت هاى بهداش رييس دانش
ــى و به منظور ايجاد وحدت در  ــتاى هماهنگى هاى بين بخش برگزار شد. در راس
ــه توجيهى فوكال پوينت هاى  مواجه با مراجعان احتمالى مبتال به آنفلوآنزا، جلس
ــته به  ــگاهى، خصوصى و خيريه و وابس علمى و اجرايى كليه مراكز درمانى دانش
سازمان هاى تامين اجتماعى و نظامى و مسووالن فنى درمانگاه هاى شبانه روزى، 
ــتى و درمان در  ــگاه و معاونان و مديران معاونت هاى بهداش با حضور رييس دانش
اصفهان برگزار شد. در اين نشست كه در محل ستاد معاونت درمان تشكيل شد، 
ــيوه نمونه گيرى، نظارت  ــرش بيماران، دقت ويژه در ش مباحث نحوه ترياژ و پذي
ــانى در مرخص  ــر مديريت نيروى انس ــول كنترل عفونت، نظارت ب بر رعايت اص
ــاردار، مباحث  ــيون به ويژه مادران ب ــنل مبتال، مباحث واكسيناس نمودن پرس
ــه  منظور كنترل  ــوزش مراجعان و اطرافيان ب ــش آموزان مبتال، آم مربوط به دان
ــازمانى در شهرستان ها به منظور ايجاد  اپيدمى، تشكيل جلسات درون و برون س
وحدت رويه، شيوه تهيه و توزيع  ماسك و تاميفلو  از طريق ستاد هدايت، شيوه ارسال 

آمار و نيز ساير مباحث تخصصى آموزش تاكيد شد.
ــان و مديرا ــگاه، معاون ــس دانش ــور ريي ــه با حض ــت، جلس ــان اين نشس در پاي
ــازمانى و  ــات درون س ــكيل و مصوب ــان تش ــتى و درم ــاى بهداش ن معاونت ه
ــدان ها،  ــازمان زن ــامل آموزش پرورش، س ــطوح هدف ش ــازمانى به س برون س
دانشگاه ها، خوابگاه هاى دانشجويى و ساير نقاط پر تجمع جهت ابالغ بررسى گرديد.

ــتان اصفهان گفت: دهمين دوره مسابقات  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس
ــتان اصفهان  ــان» از 24 آذرماه تا 27 آذرماه به ميزبانى اس ملى قرآن «مدهامت

برگزار مى شود.
ــت خبرى با اصحاب رسانه با اشاره به  حجت االسالم حبيب رضا ارزانى در نشس
ــابقات ملى قرآنى مدهامتان اظهار داشت: اين دوره  برگزارى دهمين دوره مس

از مسابقات به ميزبانى استان اصفهان از 24 آذرماه تا 27 آذرماه برگزار مى شود.
ــى و مردمى  ــان در بين نهادهاى دولت ــتان اصفه ــزود: ظرفيت قرآنى اس وى اف
به گونه اى كه در دو  دهه قبل اين استان داراى دانشگاه قرآنى مى شود و هم اكنون 

خيران قرآن براى فعاليت هاى قرآنى در اصفهان و ساير استان ها برنامه دارند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان با اشاره به برگزارى نهمين دوره از اين 
مسابقات به ميزبانى خوزستان گفت: به اذعان مسووالن كشورى، برگزارى اين 
ــتان ها متفاوت است و در اصفهان به صورت  مسابقات توسط اصفهان با ساير اس
جامع و كامل برگزار مى شود. وى تصريح كرد: «مدهامتان» به صورت يك آيه در 
قرآن كريم مطرح شده و به اين معنا است كه كسانى كه با قرآن هم نشينى دارند 

پاداش آنان بهشت است و با تالوت قرآن به بهشت نزديك تر مى شوند.
جايزه كتاب اصفهان دو ساالنه شد

ــاب اصفهان  ــاالنه جايزه كت ــزارى دوس ــاره به برگ ــالم ارزانى با اش حجت االس
ــنواره جايزه كتاب سال اصفهان در دى ماه  خاطرنشان كرد: قرار بر اين بود جش
سال جارى برگزار شود كه پس از برگزارى جلساتى با حضور كارشناسان درباره 
ــال كتاب اصفهان به دو ساالنه  ــد كه اين جايزه س اين موضوع، تصميم بر اين ش
جايزه كتاب اصفهان تبديل شود و در دى ماه سال آينده شاهد برگزارى آن باشيم.

وى با اشاره به لزوم كيفيت بخشى به فرآيند ارزيابى كتاب سال در اصفهان افزود: 
ساالنه حدود 1700 كتاب در اصفهان به چاپ مى رسد كه برخى از نويسندگان 
ــران تمايلى براى ارزيابى كتاب ندارند و براى اين موضوع نگارش نشده اند  و ناش
ــاس مى كنند كتاب فاخرى دارند با مراجعه به سايت  ــانى كه احس بنابراين كس
ــاالنه كتاب اصفهان را ثبت كنند. مديركل فرهنگ  درخواست شركت در دو س
ــالمى اصفهان با بيان اينكه كتاب هايى كه از ابتداى سال 93 تا پايان  و ارشاد اس
ــاالنه كتاب اصفهان شركت كنند،  سال 94 به چاپ مى رسند مى توانند در دو س
گفت: اين كتاب هاى از نظر شكل، «فرمت» و محتوا بررسى مى شوند و مالك هايى 

همچون ميزان تأثيرگذارى در رفع نياز مخاطب، تازگى و بداعت مطالب، وسعت 
ــال، پاسخگويى به نيازهاى  تتّبع و تحليل و استنتاج نتايج، همسويى با شعار س
ــن مخاطب، همدلى  ــا و بحران هاى جامعه، پردازش ويژه به س جامعه، چالش ه
ــاختار كتاب، ترتيب فصول، نتيجه گيرى،  با ارزش هاى دينى، انسانى و ملى، س
ــتورالعمل ها در ارزيابى هر  اينفوگراف ها، جداول، شيوايى و رعايت قواعد و دس

كتاب مد نظر قرار مى گيرد.
وى بيان كرد: جايزه دو ساالنه كتاب اصفهان مشخص نشده است اما مى توان با 
جمع كردن بودجه امسال و مشاركت دستگاه ها جايزه اى شايسته براى اين كار 

در نظر گرفت.
تغييرات فيزيكى و ماهيتى «فرشچيان» تا يك ماه آينده

ــراى مديريت  ــتين مزايده ب ــه برگزارى نخس ــاره ب ــالم ارزانى با اش حجت االس
ــچيان تصريح كرد: مجموعه فرشچيان تا كنون با  مجموعه فرهنگى هنرى فرش
انتخاب مديريت ها توسط اداره كل ارشاد اسالمى اصفهان اداره مى شد اما براى 

نخستين بار مزايده اى براى مديريت آن برگزار شد.
وى با اشاره به طراحى نامناسب اين مجموعه افزود: اين مركز داراى فضايى حدود 
ــالن هاى طبقه دوم آن هيچ گاه استفاده نشده است،  9 هزار مترمربع است اما س
اين مجموعه مى تواند به عنوان برندى براى اصفهان مطرح باشد كه با مزايده آن، 
مجموعه فرهنگى هنرى استاد فرشچيان به عنوان مركز تئاتر و سينما و هنرهاى 

تجسمى تبديل مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: تغيير صندلى سالن ها، تغيير نورپردازى 
و نماى بيرونى و نيز تغييرات ماهيتى مجموعه فرشچيان تا يك ماه آينده به اتمام 
مى رسد و تالش مى شود تا اين مجموعه رونق گيرد، البته شخص وزير و معاونان 
ــاعدى براى ايجاد تغييرات زيربنايى آن  در بازديد از اين مجموعه قول هاى مس

داده اند.
جشنواره مطبوعات، امسال برگزار نمى شود

وى با اشاره به رايزنى هاى انجام شده با معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد بيان كرد: 
جشنواره مطبوعات در اصفهان برگزار نمى شود و  اين جشنواره به همراه نمايشگاه 
مطبوعات به صورتى كه در شأن خبرنگاران باشد در سال آينده با كيفيتى مناسب 

برگزار مى شود.

ــتان اصفهان گفت: بررسى نقشه هاى  سرپرست اداره پيش بيني هواشناسي اس
ــامانه جوى ناپايدارى تا روز سه شنبه بر روى  ــان مى دهد كه س ــى نش هواشناس
اصفهان حاكم مى شود.حسن خدابخش اظهار كرد: تحليل نقشه هاي هواشناسي 
بيانگر وجود سامانه جوي ناپايدار از اواخر روز يكشنبه تا روز سه شنبه بر روي استان 
اصفهان است؛ برهمين اساس  در بيشتر مناطق استان به خصوص در نواحي غربي و 

جنوبي، افزايش ابر و بارش هاي برف و باران پيش بيني مي شود. 
وى افزود: در روز سه شنبه مه صبحگاهي در بيشتر نقاط استان و ادامه بارش هاي 
ــت.  ــرق دور از انتظار نيس ــمال ش ــاران به خصوص در نواحي غرب و ش برف و ب
ــرد: هواى  ــتان اصفهان تصريح ك ــي اس ــت اداره پيش بيني هواشناس سرپرس
ــمتي ابري و غبار صبحگاهي، به تدريج ابري و بارش  امروز شهر اصفهان نيز  قس
ــمتي ابري، مه صبحگاهي،  ــنبه به صورت قس باران و برف و وزش باد و روز سه ش
ــده پيش بينى ــده و در اواخر وقت كاهش پدي ــارش پراكن گاهي افزايش ابر و ب

 مى شود. 
ــه درجه  ــاعت آينده يك تا س خدابخش با بيان اينكه كمينه دماي هوا در 24 س
افزايش مى يابد، تصريح كرد: در اين مدت، دماى شهرستان اصفهان در گرم ترين  
ساعات به 11 درجه  و در سرد ترين  ساعات به سه درجه سانتيگراد زير صفر خواهد 
رسيد. خدابخش خاطرنشان كرد: در 24 ساعت آينده، گرمترين  منطقه در استان 
ــت،  ــرد ترين  نقطه، بويين مياندش اصفهان، خوروبيابانك با دماى 12 درجه و س

شهرضا و دهاقان با دماى 7 درجه  سانتيگراد زير صفر پيش بينى مى شود.
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آلودگى هوا، ترمز قلب اصفهانى ها
 را مى كشد

دبير جامعه متخصصان نساجى ايران مطرح كرد:

صنعـت  اوج گيـرى 
ثبات  گرو  در  نساجى 

سياست هاى خارجى
 و اقتصادى ايران



ــه نويى پس از ورود به  ــتين تصميم هاى جدى امير قلع يكى از نخس
تراكتورسازى كنار گذاشتن حمزه يونس از تركيب تراكتورسازان براى 

بازى با استقالل بود.
ــازان اين تصميم را زمانى گرفت كه يونس اعالم  ــرمربى تراكتورس  س
ــازان نگيرد در تمرينات اين تيم  كرد تا زمانى كه پولش را از تراكتورس

شركت نمى كند.
ــت كه  ــتان اس ــابق تيم لودوگورتس رازگراد بلغارس  يونس، مهاجم س
ــل از آمدن به تراكتور در 17 بازى 4 گل براى اين تيم زده بود.اين  قب
ــابقه بازى در تيم هاى  ديگرى همچنين صفاقسى تونس و  بازيكن س
ــاحلى تونس را در كارنامه خود را دارد كه در  ــگاه فوتبال ستاره س باش

135 بازى براى صفاقشى 46 گل به ثمر رسانده بود.
ــازى در ليگ قهرمانان اروپا را  ــس كه با تيم لودوگورتس تجربه ب  يون
ــال مادريد و ليورپول به  ــت آورده و در مقابل تيم هايى مثل رئ به دس
ــازى  ــانى در تراكتورس ــه بود در اين فصل عملكرد درخش ميدان رفت

نداشت و آن طور كه بايد نتوانست در تبريز بدرخشد.
ــد با رقمى در حدود 700 هزار  ــايعه ش  حمزه كه در ابتداى فصل ش
ــت و عنوان گران ترين بازيكن ليگ را به  ــازى پيوس دالر به تراكتورس
ــان تبريزى  ــودش اختصاص داد احتمال دارد كه از جمع قرمز پوش خ
ــايت ورزش  ــده و اين تيم را ترك كند.حتى قلعه نويى  به  س جدا ش
ــت فروش قرار بدهند وبا اين بازيكن تسويه  ــه گفته كه او را در ليس س
ــاب كنند.امير قلعه نويى در رابطه با كنار گذاشتن حمزه يونس از  حس
تركيب تيم به ورزش سه گفته است:« روز جمعه چهار بازيكن خارجى 
تيم به تمرين آمدند اما عنوان كردند به دليل مشكالت مالى كه دارند 
ــپس محل  ــى كنند، به همين دليل دور زمين دويدند و س تمرين نم

تمرين را ترك كردند.»
 او ادامه داد:« اما زمانى كه به هتل رفتيم سه نفر از بازيكنان خارجى 
ــتند و عنوان كردند كه مى خواهند حضور داشته باشند، اما  تيم برگش
ــم نيامد و همين موضوع و عدم تمايل  ــن بين حمزه يونس به تي در اي
ــد تا ما او را در اختيار مديريت بگذاريم  وى به حضور در تيم، باعث ش

تا در مورد وى تصميم گيرى شود.»
ــود اين  ــال و در صورتى كه يونس حمزه از اين تيم جدا ش ــا اين ح  ب
احتمال وجود دارد كه تبريزى ها دوباره با لوسيانو ادينهو وارد مذاكره 
ــتارگان قطر به ايران بياورند.ادينهو  ــوند و اين بازيكن را از ليگ س ش
ــد يكى از بازيكنان مورد  ــازى گذران كه روزهاى خوبى را در تراكتورس
ــت كه البته هيچ وقت با هم همكارى نداشته اند. عالقه قلعه نويى اس

نه در مس كرمان،نه در تراكتورسازى، نه در استقالل و نه در هيچ تيم 
ديگرى،اين بازيكن و مربى فرصت همكارى با يكديگر را پيدا نكردند.

ــه روزهاى  ــد تا ادينهو ك ــت بده ــايد اين فرصت دس ــن بار اما ش  اي
ــران برگردد و اين بار در  ــپرى مى كند دوباره به اي ــدى را در قطر س ب

تراكتورسازى شاگرد امير قلعه نويى شود.

ــكر به دليل فرصتى كه واليبال  ــيون واليبال مبنى بر تش نامه كواچ به فدراس
ايران در اختيار وى قرار داده است اوج هنر و كار كواچ در ايران بود.

ــران به لحاظ فنى  ــى تاريخ واليبال اي ــواچ اگر چه بهترين مرب ــلو بودان ك اس
ــاد مردم ايران  ــال ها از ي ــت كه تا س ــود، اما چهره اى از خود به جاى گذاش نب
ــلما مقايسه كواچ با والسكو به لحاظ فنى يك اشتباه بزرگ  نخواهد رفت. مس
ــه كه توسط كارشناسان و برخى كهنه كارهاى  ــت و از ابتدا هم اين مقايس اس
ــتباه بود اما كواچ رد پاى خوبى از خود  ــارزنان صورت مى گرفت، اش ديار آبش

به جا گذاشت.
ــكل بازيكنان تيم ملى كه انگار  ــد و هم ش ــت به زانو مى ش تصوير او وقتى دس
ــاعد توپ را به زير تور برساند در ذهن همه  ثبت شده است.  ــت با س مى خواس
چهره آرام و متين وى چنان آرامشى به واليبال دوستان مى داد كه غم شكست 

در آخرين ديدارهاى جهانى را خيلى زود به فراموشى سپردند.
ــان حريف  ــى از كارشناس ــيون و برخ ــم رييس فدراس ــه زع ــره آرام ب آن چه
ــاالرى، در رشته نوساز «ساالرسازى» نبود اما نمادى بود از ادب در  بازيكن س
دنياى بعضا بى ادب برخى مربيان فوتبال و شايد حتى بعضى در خود واليبال.
ــيونى  ــت حتى زير تيغ انتقاد رييس فدراس كواچ ادبش را هرگز زير پا نگذاش
ــت رهبر و ليدر نبودن وى در تيم ملى را دليل  ــعى داش ــتقيم س كه غير مس
ــه بازيكنان ــت ك ــاره اى به آن نداش ــر تيم ملى بداند و اش ــت هاى اخي شكس
ــودن و وحدت و  ــم ب ــير تي ــدن، از مس ــوب ش ــه محض محب ــران ب ــم اي تي

گوش به فرمان بودن خارج شده اند.
ــخصيت اين مربى بود. كواچ  ــيون واليبال ايران اما اوج ش نامه كواچ به فدراس
ــران به وى فرصت داد تا مقابل  ــن نامه عنوان كرد حضور در تيم ملى اي در اي
ــن تيم هاى دنيا قرار گيرد و ليگ جهانى و جام جهانى را به عنوان مربى  برتري
تجربه كند. اين مربى صربستانى از اينكه فدراسيون ايران به وى اعتماد كرده 

بود تشكر و قدردانى كرد.
اين بزرگ ترين درس كواچ به ورزش ايران بود، به ويژه براى همه مربيانى كه 
مى آيند و با باشگاه ها يا تيم هاى ملى قراردادى مى بندند اما به هنگام جدايى، 
ــوند و مسير را بد و ناپسند جلو مى برند.  ــووالن درگير مى ش با هر دليلى با مس
ــده و مسووالن ذكر شده تا  گاهى درگيرى هاى اينچنينى بين مربى بركنار ش
ــى  ــال ها دوام و قوام مى يابد و تنها عايدى آن رو برگرداندن مردم از ورزش س

است كه به جاى جوان مردى و رفاقت و ادب و متانت، در آن خالى است.
ــت در عرصه ورزش پيروزى يا شكست  ــان داد ممكن اس كواچ با اين نامه نش
رقم بخورد اما در هر حالتى مى توان در بيرون از ميدان مسابقه شكست ناپذير 
ــايد در حال در عرصه اخالق بود، چيزى كه با توجه به حرف هاى داورزنى ش

كم رنگ شدن در واليبال ايران است.
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سيرى در دنياى ورزش

وقتى قلعه نويى، بى خيال
 گران ترين بازيكن ليگ برتر شد

مردى كه در ذهن واليبال ايران مى ماند

ــوى  ــى از س ــيون هاى ورزش ــا وجود تعليق برخى فدراس ب
ــق ماده 10  ــم دخالت دولت طب ــى بازه ــع بين الملل مجام
اساسنامه فدراسيون هاى ورزشى در امور فدراسيون ها ادامه 
 (IOC) ــى المپيك ــر ماه اكتبر كميته بين الملل دارد. اواخ
ــى و كميته ملى المپيك كويت را به  ــيون هاى ورزش فدراس
ــور تعليق كرد  ــل دخالت دولت در امور ورزش اين كش دلي
ــت با پرچم  ــور اجازه نخواهند داش ــكاران اين كش و ورزش
كويت در المپيك 2016 ريو حضور داشته باشند.موضوعى 
ــود تا  ــوب مى ش كه زنگ خطر و تلنگرى براى ايران محس
ــك دور كند، اما  ــتانه المپي ــيه ها در آس خود را از اين حاش
به نظر مى رسد با اتفاقى كه براى رستگار، رييس فدراسيون 
 IOC ــدون توجه به اخطار ــودو رخ داده، وزارت ورزش ب ج

به كشورهاى مختلف همچنان به كار خود مشغول است.
ــى  ــى ناگهان ــه وزارت ورزش در اقدام ــود ك ــاه ب 17 آذرم
ــه عنوان  ــيد خدابخش را ب ــود رش ــايت خ در خروجى س
ــيون جودو معرفى كرد تا در فاصله  سرپرست جديد فدراس
8 ماه مانده به المپيك همچنان به حاشيه هاى ورزش ايران 
ــود. البته رستگار 4-5 ماه پيش، يك بار استعفاى  اضافه ش
ــيون جودو اعالم كرده بود، اما با  ــت فدراس خود را از رياس
مخالفت وزارت ورزش اين موضوع منتفى و قرار شد تا وى با 
تقويت كادر فنى به كار خود ادامه دهد، اما مشخص نيست 
چرا يكباره رييس فدراسيون جودو از سمت خود بركنار شد.
ــته در اين باره گفت: من  ــتگار در گفت وگويى كه داش رس
ــداده ام و اين كه گفته  ــتعفايى ن ــرايط فعلى هيچ اس در ش
مى شود به تازگى از رياست فدراسيون جودو استعفا داده ام 

به هيچ وجه درست نيست.
تبصره اى كه بدون اصالح، همچنان دردسرساز است

ــايند امروز و  ــيون اتفاق ناخوش بركنارى يك رييس فدراس
ــاى قبلى هم وجود  ــن موضوع در دولت ه ــت. اي ديروز نيس
ــدت مورد نقد اهالى رسانه قرار گرفت. بحث  داشت و به ش

ــور ورزش همچنين مورد تاييد كميته  ــت دولت در ام دخال
ــه به راحتى  ــت، موضوعى ك ــى المپيك هم نيس بين الملل

مى توان نمونه بارز آن را در تعليق كويت مشاهده كرد.
ــى وزير ورزش وقت تعدادى  ــال 91 هم محمد عباس در س
ــيون ها را بركنار كرد تا با مقاومت برخى  ــاى فدراس از روس
ــيون هاى جهانى به ايران باز شود. اين  ــا پاى فدراس از روس
ــتانه  ــى در آس ــته ورزش ــد چند رش اتفاقات حتى باعث ش
ــوند. در آن زمان هم مانند  ــك 2012 لندن تعليق ش المپي
ــنامه فدراسيون هاى ورزشى  اين روزها بازهم ماده 10 اساس
ــر ورزش اجازه  ــد و اين بار به گودرزى وزي ــاز ش دردسرس
ــنامه  ــره يك ماده 10  اساس ــارى داد. تبص ــت و بركن دخال
فدراسيون هاى ورزشى مصوب هيات وزيران در سال 1381 

ــال انتخاب  ــيون به مدت چهار س ــد: رييس فدراس مى گوي
مى شود و انتخاب مجدد وى بالمانع است.

ــيون به  ــتعفا و بركنارى رييس فدراس  تبصره 1 - قبول اس
تشخيص رييس سازمان تربيت بدنى و يا  پيشنهاد مجمع و 

موافقت ايشان انجام مى پذيرد.
عدم توجه وزارت ورزش به عواقب دخالت

ــوز از اتفاقات  ــووالن وزارت ورزش هن ــد مس به نظر مى رس
ــال گذشته درست عبرت نگرفته اند و همچنان به كار  دو س
خودشان بدون اينكه توجه داشته باشند اين عمل شان چه 

عواقبى براى ورزش دارد، ادامه مى دهند. 
ــال پيش اعالم شد قرار است اين  با وجود اينكه حدود 2 س
بند در اساسنامه فدراسيون ها اصالح شود، اما همچنان اين 

ــيون ها و  ــكوت مانده و تمامى انتخابات فدراس موضوع مس
فعاليت آنها توسط همين اساسنامه انجام مى شود.

ــه بين المللى المپيك IOC اين بار  با توجه به اينكه كميت
ــورهاى  ــادى روى كميته هاى ملى المپيك كش ــز زي تمرك
ــت،  ــف دارد و عملكرد همه آنها را زير نظر گرفته اس مختل
اين نگرانى براى ورزش ايران هم وجود دارد كه ممكن است 
به دليل دخالت دولت اين بار ملى پوشان كشورمان المپيك 

را از دست بدهند.
ــى  حت ــه  ك ــت  اس ــدازه اى  ان ــه  ب ــوع  موض ــت  اهمي  
ــيخ احمد  ش ــه  ك ــت  كوي ــد  مانن ــورى  كش ــراى  ب
ــوك) را دارد  ــيا و رييس آن ــك آس ــوراى المپي (رييس ش
ــرار از تعليق كارى از پيش نبرد به طورى كه  بازهم براى ف
وزارت ورزش اين كشور بهترين كار را در حبس شيخ احمد 
ــف در ارتباط با  ــورهاى مختل ــى كه براى كش ــد! اتفاقات دي
 IOC ــان مى دهد دخالت دولت در امور ورزش رخ داده نش
ــوخى ندارد و به راحتى بحث تعليق را  ــورى ش با هيچ كش

مطرح مى كند.
اين بار گودرزى وارث قدرت ماده 10 شد

به نظر مى رسد گودرزى هم وارث قدرت اين ماده 10 شده 
است و به تاخت و تازش براى بركنارى روسا ادامه مى دهد. 
ــيون ها را  البته گودرزى خودش هم دخالت در امور فدراس

طبق همين اساسنامه مجاز مى داند. 
ــخگويى به  ــخ 7 مهرماه براى پاس ــه در تاري ــى ك وى زمان
ــواالت نمايندگان به مجلس فراخوانده شد درباره  برخى س
ــيون ها، گفت: وزارت ورزش به غير از  دخالت در امور فدراس
ــه فدراسيون مى تواند در تمامى امور فدراسيون ها  دو تا س
براى عزل و نصب، تشكيل مجمع، نظارت و كنترل دخالت 
ــيون ها كه ــنامه مجامع فدراس ــاس اساس كند. چون براس
 به تصويب هيات وزيران رسيده اين حق به وزارت ورزش داده 

شده است. 

 در بازى هاى پايانى هفته چهاردهم ليگ و در شرايطى كه دو تيم مشهدى مى توانند 
زمينه ساز تغييرات در باالى جدول باشند، پرسپوليس براى رسيدن به جايگاه بهتر و 
سقوط نكردن، ميزبان تيم دوم تبريز است.در روز دوم از هفته چهاردهم رقابت هاى 
ــوم جدول در رقابت با تيم هاى  فوتبال ليگ برتر باشگاه هاى كشور، دو تيم دوم و س
مشهدى به فكر ارتقاى جايگاه خود هستند؛ آن هم در روزى كه دو تيم ميانه جدول در 
تهران خصوصا پرسپوليس به فكر نزديك شدن به مدعيان هستند.  در زير به بررسى 

اين ديدارها مى پردازيم:
سياه جامگان مشهد - ذوب آهن اصفهان

تيم سوم جدول يعنى ذوب آهن، در نخستين بازى از روز دوم در خانه سياه جامگان 
ــه ميدان  ــدول برابر هم ب ــاال و پايين ج ــم ب ــه دو تي ــى رود؛ نبردى ك ــدان م به مي
ــد، در هفته هاى  ــه در هفته پنجم پيروز ش ــياه جامگان كه آخرين مرتب مى روند. س
ــرد و در مثلث  ــقوط ك ــوب به رده  پانزدهم س ــب نتايج نه چندان مطل اخير با كس
ــتر از  ــهدى فرهاد كاظمى براى اينكه بيش ــاگردان مش ــينان قرار گرفت. ش قعرنش
ــت هاى  ــقوط نكنند، نياز به پيروزى در خانه برابر يكى از فيناليس اين در جدول س
ــدول تبعيد  ــا را به قعرج ــت آنه ــر نتيجه ديگر ممكن اس ــى دارند اما ه جام حذف
ــر دو تيم آبى پوش  ــاى مى گذارد كه اگ ــه اين ميدان پ كند.اما ذوب آهن درحالى ب
ــهد به رده  ــم با برترى در مش ــوند، اين تي ــوازى در اين هفته مغلوب ش تهرانى و اه
ــقوط چند پله اى آنها در جدول  ــهد، باعث س ــد اما ناكام ماندن در مش دوم مى رس
ــابقه را براى هر دو تيم بيشتر ــايل اهميت 3 امتياز اين مس ليگ شود. تمام اين مس

 كرده است.

استقالل خوزستان - پديده مشهد
ــتند كه از نتيجه  ــى درحالى در اين بازى ميزبان پديده هس ــاگردان عبداهللا ويس ش
استقالل تهران اطالع دارند. اگر استقالل در تبريز امتيازى از دست داده باشد، اين تيم 
با انگيزه مضاعف تر برابر پديده صف آرايى مى كند تا با برترى مقابل ميهمانش، در آستانه 
ــين ليگ در پايان هفته  پايان نيم فصل نخست، به صدرجدول برسد. البته صدرنش
چهاردهم، به برد بهتر استقاللى ها بستگى دارد يعنى هركدام از دو تيم آبى پوش تهران 
يا اهواز اگر برابر حريف شان به پيروزى دست يابند، به جايگاه نخست مى رسند. در اين 
شرايط تيم پديده مى تواند در مشخص شدن صدرنشين نقش داشته باشد، تيمى كه 
در چهار هفته گذشته 3 بار بازنده از زمين خارج شده و براى اينكه به قعرجدول بيش 

از اين نزديك نشود، نياز به پيروزى در اهواز دارد.
پرسپوليس تهران - گسترش فوالد تبريز

ــت دادن پيروزى برابر نفت تهران در هفته سيزدهم باعث سقوط پرسپوليس  از دس
ــاند. در آن مسابقه  ــت آنها را به پنجم برس ــد، بردى كه مى توانس ــتم ش به رده هش
ــت كارت زرد از  ــا درياف ــت، ب ــزرگ لقب گرف ــزن ب ــه يك گل ن ــدى طارمى ك مه
داور بازى با گسترش فوالد تبريز را از دست داد تا برانكو روى گزينه هاى ديگر از جمله 
جرى بنگتسون براى ديدار روز دوشنبه تمركز كند. پرسپوليسى ها در حالى در اين 
هفته ميزبان گسترش فوالد هستند كه اين برد مى تواند آنها را به مدعيان قهرمانى و 
آسيايى شدن نزديك تر كرده و روزهاى بهترى را براى اين تيم رقم بزند. آنها كه هفته 
ــرد، در صورت برترى در اين دو بازى  پانزدهم هم برابر راه آهن صف آرايى خواهند ك
ــانده و پايانى شيرين  ــب به اتمام رس ــت را با كسب جايگاهى مناس نيم فصل نخس

ــترش فوالد تبريز  ــروعى تلخ را براى خود به ارمغان مى آوردند.البته بردن گس بر ش
رده ششمى كه هفته پيش سپاهان اصفهان را درخانه مغلوب كرده، كار آسانى نيست 
ــت بدهند،  ــد در صورتى كه در اين بازى هم امتياز از دس اما برانكو و تيمش مى دانن
محكوم به سقوط به نيمه پايين جدول خواهند شد.در اين مسابقه كه مهدى طارمى و 
اميد عاليشاه محروم هستند، همان طور كه اشاره شد شانس دوباره به جرى بنگتسون 
مى رسد كه با درخشش در مستطيل سبز، نشان دهد برانكو بايد بيشتر به او اطمينان 
كند؛ اين همان موضوعى است كه مى تواند به خوبى خال طارمى در اين بازى را پركند. 
در اين بازى كه براى پرسپوليس حكم سقوط يا صعود را دارد، تيم گسترش هم با هدف 
نزديك شدن به صدرنشينان به ميدان مى آيد و اگر در اين بازى كه ارزش 6 امتيازى 
ــيدن به جايگاه چهارم در پايان اين هفته را دارد.  دارد، به پيروزى برسد، شانس رس
ــابقه هفته چهاردهم امتيازى از دست بدهد، احتماال با  اگر گسترش در آخرين مس

جايگاه ششم كه براى تيم دوم شهر تبريز، رتبه قابل قبولى است، بايد وداع كند.

هفته چهاردهم ليگ برتر؛

پرسپوليس - گسترش؛ سرخ ها در تالطم صعود يا سقوط

دخالت وزارت ورزش در امور فدراسيون ها؛

عبـرت بزرگ از حبس شيخ احمد!

ــوى فدراسيون جهانى، احسان حدادى و  با تعديل حدنصاب هاى ورودى المپيك 2016 ريو از س
ــدند.با اعالم تعديل حدنصاب هاى ورودى  محمد جعفر مرادى هم المپيكى ش
ــان حدادى در ماده  ــته دووميدانى، احس رقابت هاى المپيك 2016 ريو در رش
پرتاب ديسك و محمدجعفر مرادى در ماراتن، ورودى حضور در اين رقابت ها را
ــابقات ــورد 65/22 در مس ــت رك ــدادى با ثب ــان ح ــت آوردند. احس  به دس
ــت. ركورد  ــب كرده اس  لوگزامبورگ آلمان جواز حضور در المپيك ريو را كس
ــك ريو 65  ــاى المپي ــور در رقابت ه ــك براى حض ــاده پرتاب ديس ورودى م
ــا ثبت ركورد ــورمان نيز ب ــكار كش ــت.محمد جعفر مرادى ديگر ورزش متر اس

ــاى المپيك را  ــور در رقابت ه ــه و 41 ثانيه ورودى حض ــاعت و 17 دقيق  2 س
ــاعت و  ــو نيز 2 س ــن المپيك ري ــورد ورودى مارات ــت. رك ــرده اس ــب ك كس
19 دقيقه است. به اين ترتيب، احسان حدادى در پرتاب ديسك، رضا قاسمى و 
حسن تفتيان در ماده 100 متر، ليال رجبى در پرتاب وزنه، محمد جعفر مرادى در 

ماراتن، تا كنون موفق به كسب سهميه حضور در رقابت هاى المپيك 2016 ريو شده اند.

ــى آرزوى موفقيت دارم و ــت: من براى تيم مل ــت اصفهانى تيم ملى هندبال ايران گف گوش راس
 آرزوى قلبى من موفقيت هندبال ايران و تيم ملى در مسابقات آينده و جام جهانى 

است؛ چه با ميالد مسائلى و چه بدون ميالد مسائلى.
 تيم ملى هندبال كشورمان بايد از 25 دى ماه امسال و در مسابقات قهرمانى آسيا در 
بحرين براى كسب سهميه جام جهانى 2017 به مصاف حريفان آسيايى خود برود.
ــه جديد ــده به مرحل ــان دعوت ش ــره ملى پوش ــت 22 نف ــال ليس در همين ح
ــبت به ــد كه چند تغيير در تركيب بازيكنان نس اردوى  تيم ملى درحالى اعالم ش
 اردوهاى قبلى در اين ليست به وجود آمده بود كه سواالتى را براى هندبال دوستان 
ــم ملى و  ــابقه تي ــا رجبى كاپيتان باس ــوت از محمدرض ــاد مى كرد.عدم دع ايج
ميالد مسائلى گوش راست اصفهانى به اين اردو مهم ترين تغييرات اين ليست است. 
اين اتفاق درحالى مى افتد كه رجبى و مسائلى در چند سال اخير پاى ثابت اردوهاى 
تيم ملى و مسابقات مختلف از جمله مسابقات اخير انتخابى المپيك در قطر بوده اند 

و خط كشيدن روى نام اين دو بازيكن بدون آوردن دليل محكم، كمى سوال برانگيز است.

حدادى و مرادى، المپيكى شدند آرزوى قلبى من موفقيت هندبال ايران در مسابقات جهانى است

ــزارى  ــت : برگ ــتى گف ــى كش ــيون جهان ــى از فدراس ــوت طالي ــب س صاح
ــد  ــن ورزش در جهان رو به رش ــعه اي ــى زورخانه اى با توس ــابقات ورزش مس
ــيس  ــتى رحيم جدى گفت: از ابتداى تاس ــت. داور ممتاز بين المللى كش اس
فدراسيون بين المللى ورزش هاى زورخانه اى در سال 82 تا كنون چهار دوره 
ــى اروپا ، پنج دوره  ــى ، دو دوره قهرمانى جهان ، پنج دوره قهرمان ــام جهان ج
قهرمانى آسيا و با احتساب اين دوره از مسابقات كه در اتيوپى برگزار مى شود دو 
ــتى پهلوانى برگزار  دوره هم قهرمانى افريقا ، ويژه ورزش هاى زورخانه اى و كش
شده است.وى افزود: اعضاى فدراسيون بين المللى كه رياست آن با كشورمان 
ــور بود كه هم اكنون به 80 كشور از  ــيس شامل 15 كش ــت در ابتداى تاس اس
پنج قاره رسيده است كه خود بيانگر رشد و توسعه اين ورزش كامال ايرانى در

ــن المللى ورزش هاى  ــيون بي ــت. جدى، ادامه داد: فدراس اقصى نقاط دنيا اس
ــرايط  ــاله عالوه بر اعزام مربيان نخبه و واجد الش ــه اى IZSF همه س زورخان
ــنگ، كباده، ميل و  ــته ورزشى شامل س ــايل و ادوات مخصوص اين رش ، وس
ــورهاى عضو قرار مى دهد. وى با بيان اينكه زبان رسمى  چرخ را در اختيار كش
ــت افزود: ورزشكاران اين  ــى و زبان دوم انگليسى اس ــيون جهانى فارس فدراس
ــاظ ايرانى به ويژه  ــتفاده از كلمات و الف ــر دنيا موظف به اس ــته در سراس رش
ــامل يا زهرا ، يا على ، يا فتاح و ديگر عبارات  اصطالحات مذهبى خاص آن ش
ــتند.جدى گفت: در ضمن همه آداب و رسوم ورزش  مربوط به ائمه اطهار هس
زورخانه اى از جمله بوسيدن زمين هنگام ورود به گود و رخصت از مرشد قبل 

از آغاز مسابقه جزو قوانين فدراسيون جهانى است.

ــرمربى هلندى شياطين سرخ به شكست دو بر يك مقابل بورنموث واكنش  س
ــرخ با هدايت لوييس فان خال ادامه  ــياطين س ــان داد. نتايج كابوس وار ش نش
دارد. اين تيم كه با شكست برابر ولفسبورگ از ليگ قهرمانان اروپا حذف شده 
ــر بورنموث در ليگ برتر انگليس با هوادارانش  ــود، اميدوار بود با پيروزى براب ب
آشتى كند اما در نهايت شكستى ديگر براى تيم فان خال رقم خورد تا شرايط 
ــود.فان خال كه تيمش با نتيجه دو بر يك  ــيار سخت ش براى كار كردن او بس
بازنده ديدار برابر بورنموث بود، به صحبت در مورد اين ديدار پرداخت و گفت: 
ــاس بدى دارم. متاسفانه دروازه ما  ــيار نااميد كننده بود و احس اين نتيجه بس
ــد و غافلگير شديم اما با گلى كه مروان فالينى به ثمر رساند  خيلى زود باز ش
ــتيم. بعد از ــرد خوبى از خودمان به نمايش گذاش ــتيم و عملك به بازى برگش

ــتيم كه گل پيروزى را هم به  ــاوى، اين شانس را داش ــاندن گل تس به ثمر رس
ــت آوريم اما متاسفانه  ــه امتياز بازى را به دس ــانيم. انتظار داشتم س ثمر برس

اين گونه نشد.
ــانس  ــد، ش او ادامه داد: در چنين ديدارهايى هر تيمى كه به گل دوم مى رس
ــار  ــان بورنموث روى هر توپى به ما فش ــروزى دارد. بازيكن ــترى براى پي بيش
ــتند  ــيار خوبى داش مى آوردند و اجازه فكر كردن را نمى دادند. آنها عملكرد بس
ــياطين سرخ ــرمربى هلندى ش ــتند. س ــته پيروزى هس و ثابت كردند شايس

اعتراف كرد در اين تيم شرايط سختى دارد. او گفت: وقتى شكست مى خوريم، 
ــود. حتى وقتى هم كه پيروز مى شويم، انتقادات  ــخت مى ش ــرايط بسيار س ش

وجود دارد. بعد از بازى، سكوت كشنده اى در رختكن وجود داشت. 

تيم ملى فوتبال ايران درحالى رو به جوانگرايى گذاشته كه اين اتفاق خوب را 
نبايد به نام كى روش سند زد چرا كه تصميم به موقع هيات رييسه فدراسيون 

و مربيان وطنى غيرقابل چشم پوشى است.
ــرد موافقان و مخالفان كى روش و ماهيگيرى هاى مسووالن  در ميان جنگ س
ــده و  ــى ايران جوان ش ــه چهره تيم مل ــد تاكيد كرد ك ــال باي ــف فوتب مختل
ــت هاى جديد به تيم ملى ايران تزريق شده اند اما  ــان فوتباليس ــمه جوش چش
ــت؟ پاسخ كامال  ــند خورده متعلق به كى روش اس آيا همه اين جوان گرايى س
ــهامت  ــت. البته كه كى روش در جوان گرايى تيم ملى نقش دارد و ش منفى اس
ــا مى گيرد كه قابل  ــان داده و بازى خوبى از همين جوان ه ــى از خود نش خوب
اعتنا هم هست. جوان هاى ملى پوش در معيت اين مربى كه به ميدان مى روند  
ــه نمونه اش را پيش از اين كمتر ديده ايم  ــان عالى فوتبال بازى مى كنند ك چن
ــل در دو دهه اخير اكثرا  ــابق تيم ملى حداق ــد كه مربيان س ــوش نكني و فرام
ــت گرفته اند و از جوان گرايى  ــته اند كه آنها را به خدم لژيونرهاى زيادى داش
ــان تيم اميد را در  ــد. در واقع تنها برانكو بود كه در بوس ــر باز زده ان معموال س
ــاند. اما كى روش لژيونر زيادى  ــت گرفت و آن را نهايتا به جام جهانى رس دس

ندارد و به ليگ ايران بيشتر متكى است.
ــيون فوتبال كه  ــه فدراس ــا همه اين موارد اما نمى توان از نقش هيات رييس ب
ــت. همچنين نقش  ــارى و جارى كرد گذش ــن خوبى در فوتبال ايران س قواني
مربيانى مثل برانكو، مظلومى و ديگر تيم ها كه از جوان ها استفاده مى كنند و 

انصافا خوب هم آنها را به بازى گرفته اند.

روند رو به رشد مسابقات زورخانه اى 
و كشتى پهلوانى در سراسر جهان

واكنش فان خال 
بعد از تحقير شدن منچستر

سنـد جـوانگرايى 
به نـام كـى روش است؟
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بازی های محلیراز موفقیت

 شادی را در جعبه یادگاری ها ذخیره كنید
 اش��یای مورد عالق��ه كودك ت��ان، عكس ه��ا، كارت پس��تال ها، یادگاری ها و 
كاردستی هایی را كه یادآور خاطرات شاد برای كودك هستند داخل جعبه ای 
قرار دهید. هرگاه كودك تان بیمار است یا غمگین و به لبخندی ساده نیاز دارد، 

آنها را از جعبه بیرون آورید و به او نشان دهید.
 لحظات جادویی ارتباط را بیابید

به تازگی از پنج تا هفده ساله ها پرسیده شد كه خواهان چه چیزی هستند كه 
با پول نمی ش��ود خرید. همه آنها در پاس��خ گفته بودند كه والدین و توجه آنها 
هس��تند. كودكان ما می خواهند كه به آنها فكر كنیم. برنامه هایی ترتیب دهید 
كه همه اعضای خانواده بتوانند در آن شركت كنند و لذت ببرند )كوهنوردی، 
پیاده روی...(. كودكان را در فعالیت ه��ای روزمره تان مانند انجام دادن كارهای 

خانه، خرید و آبیاری باغچه شریك كنید.
 ژن تالش دوباره را به كودك خود منتقل كنید

 س��عی نكنید كودك خود را از همه ناراحتی ها دور نگه دارید. به او كمك كنید 
بیاموزد چگونه با آنها مواجه شود. اگر شكس��ت درسی یا غیردرسی او را ناامید 
كرده، كمك كنید تا هرچه س��ریع تر به وضعیت عادی خود برگردد. تشویقش 
 كنید تا احساس��ات خود را در قالب نوش��ته یا نقاش��ی بیان كند. شما الگوی 
كودك تان هستید. مطمئن شوید كه الگوی مناسبی در مقابل او است. روحیه 

خود را در هیچ شرایطی نبازید.
در او شگفتی ایجاد كنید

 هنگامی كه كودك با چیزی بزرگ تر از خودش مواجه می شود، خواه پدیده ای 
فیزیكی باشد یا معنوی، احساس رضایت خاطر می كند. با كودكان درباره عقاید 
خود، خداوند و مقدس��ات دینی صحبت كنید. الزم نیست كه او همه جزییات 
را درك كند. با او در جنگل قدم بزنید، به س��تارگان خیره ش��وید، به تماشای 
یك كرم كوچك در گل والی بنش��ینید. احس��اس مراقبت و توجه در كودكان 

را پرورش دهید.

 راز موفقیت در كتاب خوان كردن كودكان این اس��ت كه به او بیاموزید مطالعه 
كتاب مملو از هیجان و مسایل سرگرم كننده اس��ت. برای پرورش این احساس 
 باید راهكارهای مناس��ب را بشناس��ید.  به نام خ��ود ك��ودك، او را در كتابخانه 
ثبت نام كنید و كارت عضوی��ت بگیرید: وقتی كودك ببین��د كارت اختصاصی 
 دارد و می تواند به دنیایی از انواع كتاب های جدید دسترسی داشته باشد بسیار 

هیجان زده و خوشحال خواهد شد.
 برای این كار با او به كتابخانه بروید و آموزش الزم را به او بدهید. همچون شخصیت 
كتاب داس��تان مورد عالقه كودك خود لباس بپوش��ید و مانند او رفتار كنید تا 
داس��تان كتاب را به دنیای واقعی بیاورید. حتی می توانید دوستان فرزند خود را 

دعوت و نمایش خانگی برای آنها اجرا كنید.
ادامه دارد...

پیرمردي صبح زود از خانه اش خارج شد. 
 در راه ب��ا یك ماش��ین تصادف كرد و آس��یب دی��د. عابرانی كه رد 
می ش��دند به س��رعت او را به اولین درمانگاه رس��اندند. پرستاران 
ابتدا زخم هاي پیرمرد را پانسمان كردند س��پس به او گفتند: باید 
ازتو عكسبرداري شود تا جایی از بدنت آسیب ندیده باشد. پیرمرد 
غمگین ش��د و گفت عجله دارد و نیازي به عكس��برداري نیس��ت. 

پرستاران از او دلیلش را پرسیدند.
پیرمرد گفت.... 

زنم در خانه سالمندان است. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او 
می خورم. نمی خواهم دیر شود!

پرستاري به او گفت: 
خودمان به او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متأسفم. 

او آلزایمر دارد.
چیزي را متوجه نخواهد شد! حتی مرا هم نمی شناسد!

پرس��تار با حیرت گفت: وقتی كه نمی داند شما چه كسی هستید, 
چرا هر روز صبح براي ص��رف صبحانه پیش او م��ی روید؟ پیرمرد 
 با صدایی گرفته، ب��ه آرامی گفت: اما من كه می دانم او چه كس��ی

است...

امیري به شاهزاده خانمی گفت: من عاشق توام.
شاهزاده گفت: زیباتر از من خواهرم است كه در پشت سر تو ایستاده 

است.
امیر برگشت و دید هیچ كس نیست .

شاهزاده گفت: تو عاشق نیستی. عاشق به غیر نظر نمی كند.

حکایت

آزمون عشق

شعر

خدایا این دلم ابریست ...
ولیكن من نمی دانم ...
چرا باران نمی بارد؟؟؟

هوای سینه ام برفی است ...
كنون برف هم افسانه است ...

نمی دانم چه گشته؟؟؟
فقط این را خوب می دانم؟؟؟

هوای آسمان و دل بسی تغییر كرده ...
زمانی آسمان دلم آفتابی بود و ...

یك روز برفی را می دیدم...
ولی اكنون به پشت پنجره با دلی ابری ...

روز آفتابی می بینم ...

نشود فاش كسی آن چه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من توست

گوش كن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی كه زبان من و توست
روزگاری شد و كس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما كس نرسید
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست

گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ار نه
ای بسا باغ و بهاران كه خزان من و توست
این همه قصه فردوس و تمنای بهشت

گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست
نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل

هر كجا نامه عشق است نشان من و توست
سایه زاتشكده ماست فروغ مه مهر

وه از این آتش روشن كه به جان من و توست

کاریکاتور)پزشک پولکی(

جواب سودوکو  شماره 1749سودوکو  شماره 1751

جواب معما 1749 معما 1751
مالیی با درویشی همكار و شریك بود به هر منزلی كه 
می رفتند موقع ناهار یا شام مال كمی كه می خورد دست 
از غذا می كشید و می گفت: »الحمدهلل« درویش بیچاره 
هم كه هنوز نصف ش��كمش خالی بود مجبور می ش��د 

دست از غذا بكشد و گرسنه بماند.
چند بار درویش به مال گفت كه: »رفیق این كار خوبی 
نیست، تو زود دست می كشی من گرسنه می مانم« اما 

مال این عادت از سرش نمی افتاد.
درویش در فكر چاره افتاد كه مال را گوش��مالی بدهد. 
یك روز كه از دهی به ده دیگر می رفتند در دره خلوتی 
او را گرفت و ب��ا تبرزینش تا جایی ك��ه می خورد زد تا 

بیهوش شد.

مال وقتی به هوش آمد درویش گفت: »مبادا بعد از این 
سر سفره مردم زود دست از خوردن بكشی و مرا گرسنه 
بگذاری«. مال كه كتك خورده بود. قول داد كه بعد از این 
تا درویش دست نكشیده او هم دست از خوردن نكشد.

چند روزی مال سر قول و قرارش بود تا اینكه روزی مال 
به عادت قدیم وس��ط غذا خوردن دست از غذا كشید و 
الحمداهلل گفت: درویش رو كرد به مال و گفت: »آی دره 
دكی مال«) كتكی كه تو دره خ��وردی یادت بیاد .( مال 
كه قول و قرارش با درویش و كتكی كه توی دره خورده 
بود یادش آمد زود گفت: »بله قربان تازه دن بسم اهلل« 
 )بله قربان دوباره بس��م اهلل( و دوباره شروع به خوردن

 كرد.

 فردی تخم مرغ را دانه ای 70 ری��ال می خرید و 
دانه ای 50 ریال می فروخت و س��رانجام میلیونر 

شد . آیا چنین چیزی امكان دارد ؟ ؟ ؟
 در یك اتاق��ی زن و ش��وهری در كن��ار یكدیگر 
نشسته اند . نفر دیگری نیز در حال نماز خواندن 
است و نفر چهارمی هم وجود دارد كه روزه است. 
به یك ب��اره مردی وارد اتاق می گ��ردد كه در آن 
لحظه آن زن و شوهر به همدیگر حرام می شوند . 
همچنین نماز نفر سوم و روزه نفر دیگر هم باطل 
می گردد . چه ط��ور چنین چیزی ام��كان پذیر 

است؟ ؟ ؟
قبل از اینكه پاسخ این چیستان رو ببینید خوب 
خوب فكر كنید و به پاس��خ همه قس��مت هایش 

فكر كنید . . .

ابتدا یك تكه دس��تمال كاغذی بر س��طح 
 آب ق��رار دهیدو بع��دا س��وزن راروی آن

بگذارید.
ب��ه تدری��ج دس��تمال درداخ��ل آب فرو 
 م��ی رود و س��وزن بر س��طح آب ش��ناور 

می ماند.
.SWIMS كلمه
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ضرب المثل دره، آی مال! دوباره بسم اهلل

داستان

آفتاب مهتاب
دو نفر هم قد و هم وزن، پشت خود را به یكدیگر كرده و دست های خود 
را درهم نموده و قالب می كنند. بع��د یكی از آنها كلمه آفتاب را به حالت 
كشیده می گوید و در حالی كه به جلو خم می شود، دیگری را بلند كرده و 

برپشت خود قرار می دهد.
 نف��ر دوم ه��م همی��ن كار را انج��ام می ده��د ول��ی كلمه مهت��اب را 
 به صورت كش��یده م��ی گوی��د. در نوب��ت های بع��دی، یك��ی عبارت 
آفت��اب مهتاب چ��ه رنگه؟ و دیگری س��رخ و س��فید دورنگ��ه را هنگام 
 خم ش��دن می خوانند و تا زمانی كه خسته نشده باش��ند، بازی را ادامه 

می دهند.

رازهای موفقیت در تربیت فرزند دلبندتان

راز موفقیت در كتاب خوان كردن 
كودكان این است كه...

بازیكنان دور هم نشسته و پاهای خود را دراز می كنند. كسی كه استاد بازی 
است، شروع به خواندن ش��عری كرده و همزمان به تك تك پاهای بازیكنان 
اشاره می كند. عبارت آخر شعر یك پاتو ورچین به هركس رسید، آن بازیكن 
پای خود را ورچیده و از بازی كنار می رود. استاد به همین نحو بازی را ادامه 

می دهد. آخرین نفری كه باقی بماند، باید سر بگذارد.

دو نفر استاد، یاران خود را انتخاب كرده و با قرعه كشی مشخص می كنند 
كه كدام گروه باید بازی را ش��روع كند. اس��تاد گروه اول )شروع كننده(، 
كنار دیوار می ایس��تد و نفر بعدی در مقابل او خم ش��ده و س��ر خود را در 
 دامن او قرار می دهد و دیگران هم پشت سر او دوال شده و كمر یكدیگر را 

می گیرند.
 افراد گروه دوم در حالی كه می گویند: » اوستا خرت نلگنه«  با پرش، روی 
پشت افراد گروه اول سوار می شوند. نفرات اول صف باید سعی كنند، طوری 
بپرند كه روی نفرات جلویی گروه، مقابل قرار گیرند و جا برای س��ایر افراد 
نیز باقی بماند. آخرین نفر كه استاد این گروه است، پس از سوار شدن باید 
از یك تا شماره ای كه قبال بین دو گروه توافق ش��ده )مثاًل 1-50(، بدون 
مكث و نفس كشیدن بشمارد. اگر موفق نش��ود، جای دو گروه عوض می 
شود ولی در غیر این صورت گروه اول باید دوباره خم شوند و بازی به همان 

شیوه ادامه می یابد.

 در هر دوط��رف زمین ب��ازی دو س��نگ قرار م��ی دهند ك��ه گل نامیده 
می شود. 

بازیكنان كه به دو گروه تقسیم شده اند، هریك با چوب بلندی كه در دست 
دارند، چوب كوچك را زده و س��عی می كنند آن را از میان دو سنگ عبور 

دهند.

اتل متل

اوستا خرت نلنگه

بازی با چوب )خوانسار(

ایستگاه ضرب المثل

آن وقت بود كه سر و كله ی روباه پیدا شد.
روباه گفت: – سالم.

شهریار كوچولو برگشت اما كسی را ندید. با وجود 
این با ادب تمام گفت: – سالم.

صدا گفت: – من این جام، زیر درخت سیب..
ش��هریار كوچولو گفت: – كی هستی تو؟ عجب 

خوشگلی!
روباه گفت: – یك روباهم من.

ش��هریار كوچولو گف��ت: – بیا با من ب��ازی كن. 
نمی دانی چه قدر دلم گرفته..

روباه گفت: – نمی توانم بات بازی كنم. هنوز اهلیم 
نكرده اند آخر.

شهریار كوچولو آهی كش��ید و گفت: – معذرت 
می خواهم.

اما فكری كرد و پرسید: – اهلی كردن یعنی چه؟
روباه گفت: – تو اه��ل این جا نیس��تی. پی چی 

می گردی؟
ش��هریار كوچولو گفت: – پی آدم ه��ا می گردم. 

نگفتی اهلی كردن یعنی چه؟
روباه گفت: – آدم ها تفنگ دارند و شكار می كنند. 
اینش اسباب دلخوری است! اما مرغ و ماكیان هم 
پرورش می دهند و خیرشان فقط همین است. تو 

پی مرغ می كردی؟
شهریار كوچولو گفت: – نه، پی دوست می گردم. 

اهلی كردن یعنی چی؟
روباه گفت: – یك چیزی است كه پاك فراموش 

شده. معنیش ایجاد عالقه كردن است.
– ایجاد عالقه كردن؟

روباه گفت: – معلوم اس��ت. تو االن واسه من یك 
پسر بچه ای مثل صد هزار پسر بچه ی دیگر. نه من 
هیچ احتیاجی به تو دارم نه تو هیچ احتیاجی به 
من. من هم واسه تو یك روباهم مثل صد هزار روباه 
دیگر. اما اگر منو اهلی ك��ردی هر دوتامان به هم 
احتیاج پیدا می كنیم. میان همه ی عالم تو موجود 

یگانه ای برای من می شوی من واسه تو.
ش��هریار كوچولو گفت: – كم كم دارد دستگیرم 
می ش��ود. یك گلی هس��ت كه گمانم مرا اهلی 

كرده باشد.
 روباه گفت: – بعید نیس��ت. رو این كره ی زمین 

هزار جور چیز می شود دید.

شهریار كوچولو گفت: – اوه نه! آن رو كره ی زمین 
نیست.

روباه كه انگار حسابی حیرت كرده بود گفت: – رو 
یك سیاره ی دیگر است؟

– آره.
– تو آن سیاره شكارچی هم هست؟

– نه.
– محشر است! مرغ و ماكیان چه طور؟

– نه.
روباه آه كشان گفت: – همیش��ه ی خدا یك پای 

بساط لنگ است!
اما پ��ی حرف��ش را گرف��ت و گف��ت: – زندگی 
یكنواختی دارم. من مرغ ها را شكار می كنم آدم ها 
مرا. همه ی مرغ ها عی��ن همند همه ی آدم ها هم 

عین همند.
 این وض��ع یك خرده خلقم را تن��گ می كند. اما 
اگر تو منو اهلی كنی انگار كه زندگیم را چراغان 
كرده باشی. آن وقت صدای پایی را می شناسم كه 
باهر صدای پای دیگر ف��رق می كند: صدای پای 
دیگران مرا وادار می كند تو هفت تا س��وراخ قایم 
بشوم اما صدای پای تو مثل نغمه ای مرا از سوراخم 
می كشد بیرون. تازه، نگاه كن آن جا آن گندم زار 
را می بینی؟ برای من كه نان بخور نیس��تم گندم 

چیز بی فایده ای اس��ت. پس گن��دم زار هم مرا به 
یاد چیزی نمی اندازد. اس��باب تأسف است. اما تو 
موهات رنگ طال اس��ت. پس وقتی اهلیم كردی 
محشر می شود! گندم كه طالیی رنگ است مرا به 
یاد تو می اندازد و صدای باد را هم كه تو گندم زار 

می پیچد دوست خواهم داشت..
خاموش ش��د و مدت درازی ش��هریار كوچولو را 
نگاه كرد. آن وقت گفت: – اگ��ر دلت می خواهد 

منو اهلی كن!
ش��هریار كوچولو ج��واب داد: – دل��م كه خیلی 
می خواه��د، اما وق��ِت چندانی ن��دارم. باید بروم 

دوستانی پیدا كنم و از كلی چیزها سر در آرم.
روباه گف��ت: – آدم فقط از چیزهای��ی كه اهلی 
كن��د می تواند س��ر در آرد. انس��ان ها دیگر برای 
س��ر در آوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را 
همین جور حاضر آم��اده از دكان ها می خرند. اما 
چون دكانی نیست كه دوست معامله كند آدم ها 
مانده اند بی دوست.. تو اگر دوست می خواهی خب 

منو اهلی كن!
شهریار كوچولو پرسید: – راهش چیست؟

روباه جواب داد: – باید خیلی خیلی حوصله كنی. 
اولش یك خرده دورتر از من می گیری این جوری 

میان علف ها می نشینی. 

شازده کوچولو –  قسمت نوزدهم

روز برفیعشق

نشود فاش كسی آنچه میان من و توست 



ــد براى  ــن تول ــم جش ــس از مراس ــوان كه پ ــر نوج پس
ــنش در  ــده بود، به دليل س انتقام گيرى مرتكب قتل ش

زمان جنايت از مجازات قصاص نجات يافت.
رسيدگى به اين پرونده از دوم ارديبهشت 93 و همزمان 
ــرق تهران به پليس، آغاز  با گزارش كشف جسدى در ش

شد. 
ــر جوانى  ــد پس ــس از حضور در محل، با جس مأموران پ

رو به رو شدند كه به نظر مى رسيد خفه شده است.
ــود، در  ــالع داده ب ــه پليس اط ــوع را ب ــه موض مردى ك
ــتند جسد را به ــد، دو پسر قصد داش تحقيقات مدعى ش

ــاهده من،  ــودرو انتقال دهند كه با مش صندوق عقب خ
ــماره پالك خودرو را  آن را رها و فرار كردند. البته من ش

يادداشت كردم.
با تحقيقات پليسى هويت مقتول شناسايى شد. 

ــد گفتند: او با  ــر جوان پس از شناسايى جس خانواده پس
ــت و پس از  ــد و ديگر بازنگش موتورش از خانه خارج ش

جست وجوى فراوان، هيچ اثرى از او به دست نيامد. 
ــى متوجه قتل  ــرانجام در تماس مأموران پليس آگاه س

او شديم.
ــى پالك خودرو، مالك آن را  ــپس با بررس كارآگاهان س
ــايى كردند اما مرد ميانسال مدعى شد روز حادثه،  شناس
خودرويش در اختيار پسر 17 ساله اش به نام مهدى بوده 
ــد و به قتل با انگيزه  ــتگير ش است. سرانجام مهدى دس

انتقام جويى اعتراف كرد.
ــت   پس از تكميل تحقيقات، پرونده با صدور كيفرخواس

براى رسيدگى به شعبه دهم دادگاه كيفرى استان تهران 
ــر قربانزاده  ــت قاضى محمدباق ــال و مهدى به رياس ارس

محاكمه شد.
ــان  ــه اولياى دم مقتول براى قاتل فرزندش در اين جلس

درخواست قصاص كردند. 
ــپس متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: اتهام قتل را  س
قبول دارم.  آن زمان من 17 ساله بودم و براى انتقام مسير 

اشتباهى را انتخاب كردم. 

ــروع شد. من و  ــن تولد ش او ادامه داد: ماجرا از يك جش
مقتول به آن جشن دعوت شده بوديم. مهمانان مشروب 
ــتند.  قصد ترك  ــى نداش ــد و حالت طبيع ــورده بودن خ
ــد آزارم را  ــدم مقتول قص ــتم كه متوجه ش آنجا را داش

دارد. 
ــد كه اين  ــد راهم ش ــن تولد، او باز هم س بعد از آن جش
ــل تصميم به انتقام  رفتارش آزارم مى داد.  به همين دلي
گرفتم. شب حادثه با او در پارك رو به رو شده و با تسمه اى 
كه روى زمين بود خفه اش كردم و جسد را ميان شمشادها  
انداختم.  بعد به خانه بازگشتم، خودروى پدرم را برداشتم 
ــاى مقتول  ــه در جريان كاره ــت صميمى ام ك و با دوس
ــه پارك رفتم و جنازه را در  بود، تماس گرفتم.  همراه او ب
ــتم تا با خودروى پدرم به خارج از شهر  ــه اى گذاش كيس

منتقل كنيم اما دستگير شدم.
ــتباهم  ــاع از خود گفت: اش ــل در آخرين دف متهم به قت
ــتم و  ــن كمى داش ــا من در آن زمان س را قبول دارم ام

نمى دانستم عاقبت كارم چه مى شود.
ــل مدافعش و  ــم و وكي ــات مته ــن دفاعي ــس از آخري پ
ــون مجازات،  ــال ماده 91 قان ــت آنها براى اعم درخواس
قضات دادگاه به بررسى اين درخواست پرداخته و به دليل 
ــرده بود، در  ــكى قانونى اعالم ك ــيون پزش اين كه كميس
ــاده 91 قانون  ــبهه وجود دارد؛ طبق م كمال عقل وى ش
مجازات اسالمى مهدى از قصاص معاف و به پرداخت ديه 
ــالح و تربيت محكوم  ــال نگهدارى در كانون اص و پنج س

شد.
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خبر

ــافربري كه 74 ميليون ريال جريمه پرداخت  يك دستگاه اتوبوس مس
ــود، توقيف و به  ــده ب ــف در پرونده آن ثبت ش ــده و 219 فقره تخل نش

پاركينگ منتقل شد.
سرهنگ حسين غالمي رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان 
گفت: مأموران پليس راهور شهر اصفهان حين كنترل تردد خودروها در 

داخل شهر يك دستگاه اتوبوس پرتخلف را شناسايي و متوقف كردند.
ــد اين خودرو داراي ــخص ش ــتعالم به عمل آمده مش وي افزود: در اس

 74 ميليون و 200 هزار ريال جريمه پرداخت نشده و 219 فقره تخلف 
حادثه ساز است كه بالفاصله خودرو توقيف و به پاركينگ منتقل شد.

سرهنگ غالمي بيان داشت: بيشترين تخلفات صورت گرفته توسط اين 
خودرو تخلفات ساكن است .

ــك اين خودرو دو  ــاره به اينكه به مال رييس پليس راهور اصفهان با اش
اخطار داده شده بود خاطر نشان كرد: برابر تبصره ماده 8 قانون رسيدگي 
به تخلفات رانندگي در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون 
ــد پليس راهنمايي و رانندگي مراتب را به مالك خودرو اعالم  ريال برس
ــبت به  ــاه از تاريخ ابالغ، مالك خودرو نس و چنانچه ظرف مدت يك م
ــردد آن جلوگيري  ــودرو توقيف و از ت ــه اقدام نكند، خ پرداخت جريم

خواهد شد.

ــردى كه با  ــتان اصفهان اعالم كرد: ف ــان اس ــتان كاش فرمانده انتظامي شهرس
ــات مردم، از كارت عابربانك آنها كالهبردارى مى كرد  ــتفاده از احساس ــوء اس س
دستگير شد. سرهنگ مهدي پورغالمحسين اظهار كرد: در پي وقوع شكايت چند 
ــهروند مبني بر اينكه فردي به بهانه انتقال پول به حساب فرزندش، عابر بانك  ش
آنها را گرفته و مبلغي بيشتر از وجه نقدي كه به آنان پرداخت مي كرده انتقال داده 
است، رسيدگي به موضوع در دستور كار مأموران پليس آگاهي كاشان قرار گرفت.

ــري تحقيقات موفق شدند سارق را كه  وي افزود: كارآگاهان پس از انجام يك س
فردي سابقه دار بود شناسايي و دستگير كنند.

فرمانده انتظامي شهرستان كاشان با اشاره به اينكه اين فرد با مهارت خاصي مبلغ 
ــت، تصريح كرد: اين سارق  انتقالي را 10 برابر وجه پرداختى افزايش مي داده اس

در بازجويى هاي به عمل آمده به 14 مورد كالهبرداري به اين شيوه اعتراف كرد.
ــان كرد: در اين زمينه پرونده تشكيل و متهم براى سير  پورغالمحسين خاطرنش
مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد. وى در پايان به مردم توصيه كرد: 
شهروندان مراقب كالهبرداران باشند و به هيچ عنوان كارت هاي بانكي خود را در 
ــنهادهاي افرادي كه با سوء استفاده از  اختيار افراد ناشناس قرار ندهند و به پيش

احساسات آنان قصد كالهبرداري دارند، توجه نكنند.

اتوبوس مسافربري
 با 74 ميليون ريال خالفي

 روانه پاركينگ شد

كالهبردار سريالي
 كارت هاي عابر بانك دستگير شد

ــه نام هاى  ــر جوان ب ــاه دو دخت ــر دوم آذرم بعد از ظه
«مريم» و «فريبا» در حالى كه مضطرب و نگران به نظر 
ــيدند به كالنترى 208 ترمينال جنوب مراجعه  مى رس
ــتگاه  ــط راننده يك دس كردند و به مأموران گفتند توس
ــادى كه به  ــده اند و با داد و فري ــوارى 206 ربوده ش س
راه انداخته اند متهم آنها را در ترمينال جنوب پياده كرده 

و متوارى شده است.
ــوان، مأموران ضمن   به دنبال اظهارات اين دو دختر ج
ــى موضوع دريافتند خبرى تحت عنوان آدم ربايى  بررس
ــالع داده  ــه پليس 110 اط ــش دو دختر جوان ب و رباي
نشده و اين دو دختر با اين ترفند قصد فريب مأموران را 

دارند.
  در ادامه «مريم» و «فريبا» به دايره اجتماعى كالنترى 
ــوع از آنها  ــى موض ــدند و تحقيق و بررس انتقال داده ش

صورت گرفت.  
ــى و اقدام هاى كارشناسانه آن  در خالل تحقيقات پليس

دو نفر اعتراف كردند كه با هم همكالسى و هر دو ساكن 
ــه  ــتند و درحالى كه خانه را به بهانه مدرس اصفهان هس
ترك كردند به باشگاه ورزشى رفته كه از آنجا اصفهان را 
به مقصد تهران ترك كنند. آن دو پس از رسيدن به تهران 

تصميم گرفتند به كرج بروند. 
در ادامه مشخص شد «فريبا» با دو پسر جوان به نام هاى 
ــده و  ــنا ش «وحيد» و «محمدرضا» از طريق تلگرام آش
ــات مى گذارند اما  ــتان كرج قرار مالق با آن دو در شهرس
ــيمان  ــند پش بعد از اينكه اين دو دختر به تهران مى رس
ــوند و از آنجا كه ترس از تنبيه توسط خانواده همه  مى ش
وجودشان را گرفته بود تلفن همراه و ساك مسافرتى شان 
را در سرويس بهداشتى رها كرده و به كالنترى مراجعه 

مى كنند. 
در نهايت پس از مشخص شدن موضوع با اقدام مناسب 
ــاور كالنترى 208 ترمينال جنوب، اين دو دختر به  مش

آغوش خانواده بازگردانده شدند.

ــت مأموران پليس به  ــارق جوان براى فرار از دس يك س
ــل از اينكه گير يك  ــى پريد، غاف داخل يك بركه مرداب

تمساح گرسنه خواهد افتاد.
پليس ايالت فلوريدا اعالم كرد كه يك سارق جوان براى 
اينكه توسط مأموران پليس دستگير نشود به داخل يك 
ــه مترى كه در آب  بركه شيرجه رفت اما يك تمساح س

پرسه مى زد به او حمله كرد و جوان سارق را خورد.
ماتيو ريگينز 22 ساله از حدود يك ماه پيش مفقوداالثر 
شده بود. او به نامزدش گفته بود كه به شهر بارفودبى در 
ايالت فلوريدا مى رود تا با يكى از دوستانش دست به چند 

فقره سرقت بزند.
ــبانه از سوى مأموران پليس  گويا ماتيو هنگام سرقت ش
ــرد. او به داخل بركه اى مردابى  مورد تعقيب قرار مى گي

پريده تا از دست پليس فرار كند.
مأموران پليس كه متوجه ناپديد شدن جوان شده بودند 
به جست وجوى او پرداخته و 10 روز بعد غواصان بقاياى 

ــد وى را كه فاقد دو پا و يك بازو بود در بركه اى در  جس
شهر بارفودبى مى يابند.

ــاح رفته و پس از  مأموران سپس به جست وجوى تمس
ــات معده اش را  ــند تا محتوي يافتن خزنده، او را مى كش

بررسى كنند. 
ــه مترى  ــاح س ــان تاييد كردند كه اين تمس كارشناس
ــدن او را خورده ــى از ب ــمت هاي ــته و قس ــو را كش ماتي

 است. تاد گودير، رييس پليس بخش بريوارد كانتى ايالت 
فلوريدا به يك شبكه تلويزيونى محلى گفت: سارق جوان 
در زمان و مكان نامناسبى قرار داشت و مرگ دردناك او 

به دليل بدشانسى بوده است.
ــام هايى از  ــب حادثه مقامات پليس پي وى افزود: در ش
ــناس در نزديكى  ــاكنان را مبنى بر اينكه دو مرد ناش س

منازل پرسه مى زنند، دريافت كرده بودند. 
ــت  ــت ماتيو  هنوز اطالعى در دس ــت همدس از سرنوش

نيست.

قتـل، پايان شـركت در جشـن تولـد

از دست پليس فرار كرد، گير تمساح افتاد
ترس از مجازات توسط خانواده؛

پشيمانى دو دختر فرارى از مالقات با دوستان تلگرامى

ابالغ راى
شــماره   9409970354101209 دادنامــه: شــماره   9 /359
پرونده:9309980359501804 شــماره بايگانى شــعبه:940400 شاكى: 
آقاى محمود نصراصفهانى فرزند محمد با وكالــت آقاى على بهنام فرزند 
يارى جان به نشــانى اصفهان – خيابان نيكبخت – ســاختمان نيكبخت – 
طبقه5- واحد211 متهم: آقاى محمدحســين نصراصفهانى فرزند رضا به 
نشانى مجهول المكان اتهام ها: 1- تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء 
استفاده و تقلب از امتيازات 2- كالهبردارى گردشكار: دادگاه پس از بررسى 
محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمدحســين نصراصفهانى 
فرزند رضا (متوارى) دائر بر كالهبردارى به ميزان 90 ميليون ريال موضوع 
شكايت آقاى محمود نصراصفهانى فرزند محمد با وكالت آقاى بهنام دادگاه 
با توجه به شــكايت شــاكى و قرائن و امارات موجود (اظهارات شهود در 
مرحله دادسرا) و عدم حضور متهم و دفاع موثر بزهكارى نامبرده را محرز 
دانسته لذا مستندا به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس ارتشاء 
و كالهبردارى نامبرده را عالوه بر رد مال (مبلغ فوق) محكوم به تحمل يك 
سال حبس تعزيرى مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين شــعبه است.م الف:24246 شعبه 115 

دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (115 جزايى سابق)
ابالغ راى

شــماره   9409970354101143 دادنامــه: شــماره   9 /360
پرونده:9409980365600291 شــماره بايگانى شــعبه:940454 شاكى: 
آقاى ســيد ابوالفضل طباطبائى كهنگى فرزند ســيد على اكبر به نشــانى 
اصفهــان – خ.24 مترى دوم – كوچــه رجايى – بن بســت وحدت- پ93 
متهمين: 1- آقاى سامى مهندس سامانى به نشانى مجهول المكان 2- آقاى 
احمد عليخانى فرزند رحيم به نشانى اصفهان – رزمندگان – ك.ارديبهشت 
– روبروى داروخانه – جنب مسجد اتهام ها: 1- مشاركت در ايراد ضرب و 
جرح عمدى 2- توهين به اشخاص عادى گردشكار: دادگاه پس از بررسى 
محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مينمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- احمد عليخانى 2- سامى 
مهندس سامانى متوارى دائر بر مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى و 
توهين موضوع شكايت آقاى سيد ابوالفضل طباطبايى فرزند سيد على اكبر 
دادگاه با عنايت به گواهى پزشكى قانونى تحقيقات ماموران و عدم حضور 
متهمان و دفاع موثر بزهكارى آنان را محرز و مسلم دانسته لهذا مستندا به 
مواد 709و714 قانون مجازات اسالمى 1392 و 608 قانون مجازات اسالمى 
1375 نامبردگان را مشتركا محكوم به پرداخت 1/5 درصد ديه كامل بابت 
حارصه گوش و آرنج راست و ســه هزارم ديه كامل بابت كبوديهاى كتف 
و جلوى سينه در حق شــاكى خصوصى و هر كدام را محكوم به پرداخت 
يك ميليون ريال جزاى نقدى (بابت توهين) در حق صندوق دولت مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين شــعبه است.م 

الف:24245 شعبه 115 دادگاه كيفرى 2 اصفهان (115 جزايى سابق)
ابالغ راى

شــماره   9409970352700028 دادنامــه: شــماره   9 /361
پرونده:9309980365600027 شــماره بايگانى شــعبه:930886 شاكى: 
خانم معصومه ابن على فرزند رضاقلى به نشانى اصفهان – خ.امام خمينى 
– خيابان ملت – جنب مسجد ابوالفضل – ك.سلمان – جنب سوپرى – درب 
منزل صورتى رنگ – منزل شــخصى متهم: آقاى امير فرخ نژاد به نشانى 
مجهول المكان اتهام هــا: 1- توهين 2- مزاحمت تلفنى دادگاه با بررســى 
محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص شكايت خانم معصومه ابن على فرزند 
رضاقلى عليه آقاى امير فرخ نژاد قهفرخى و داير بر الف:ايجاد مزاحمت تلفنى 
ب:توهين از طريق ارســال پيامك دادگاه با توجه به بررسى مجموع اوراق 
پرونده تحقيقات انجام شده شكايت شــاكى پرينت اخذ شده از مخابرات و 
متن پيامك هاى پياده شده مندرج در صفحه 11 پرونده و مفاد كيفرخواست 
صادره پيوستى و ســاير محتويات پرونده و عدم حضور متهم در جلسه 
دادگاه و در نهايت عدم دفاع موثر از خويش در مجموع اتهام انتســابى را 
ثابت و محرز دانسته مستندا به مواد 2و608و641 از قانون مجازات اسالمى 

تعزيرات و لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و بند دوم 
ماده سوم قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت متهم موصوف الذكر را 
جهت بزه بند الف به پرداخت سه ميليون ريال به عنوان جزاى نقدى و جهت 
بزه بند ب به پرداخت يك ميليون ريال به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق 
دولت محكوم مى نمايــد راى صادره غيابى و ظــرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مركز استان (اصفهان) مى باشد.م 

الف:24243 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى اصفهان 
ابالغ راى

9/362 شــماره دادنامــه: 9409970354801078 شــماره پرونــده: 
9309980360001601 شــماره بايگانى شــعبه: 940190 شــاكى: آقاى 
پوريا عظيميان فريدنى فرزند على اكبر به نشانى اصفهان، دروازه تهران خ 
امام خيمنى كوچه شريعتى بن بســت بهار پالك 17. متهمين: 1- آقاى اميد 
قاسمى فرزند غالمرضا 2- آقاى محمدعلى ناصرى فرزند شيرعلى همگى 
مجهول المكان اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدى 2- تخريب عمدى 3- تهديد 
4- فحاشى 5- مزاحت تلفنى 6- قذف گردشكار: دادگاه با بررسى مجموع 
اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زير مبادرت به انشــاء و صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه در خصوص اتهام آقاى اميد قاسمى فرزند غالمرضا داير بر فحاشى 
و تهديد و ايراد ضرب و جرح عمدى با زنجير نسبت به آقاى پوريا عظيميان 
فريدنى و تخريب عمدى اتومبيل وى با توجه به شكايت شاكى خصوصى 
و گزارش واصله از مرجع انتظامى و تحقيقات انجام شده و گواهينامه هاى 
پزشــكى قانونى و متوارى شــدن متهمين و عدم دفاع آنها با وصف ابالغ 
احضاريه و نشر آگهى ابالغ در روزنامه و كيفرخواست صادره ا دادسرا و 
ساير قرائن و امارات دادگاه بزه انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته 
با اســتناد به مــواد 134 و 448 و خ488 و 549 و 558 و 559 و 709 و 710 
و 714 قانون مجازات اســالمى و مواد 608 و 669 و 677 قانون تعزيرات 
مصوب سال 75 متهم موصوفرا به پرداخت دو درصد ديه كامل به جهت 2 
مورد خراش حارصه در ناحيه گردن و سه هزارم ديه كامل بابت كبوديهاى 
كتف راست و قدام فوقانى قفسه صدرى در حق شاكى و تحمل هفتاد ضربه 
شالق تعزيرى به جهت فحاشى و تحمل 6 ماه حبس به جهت تهديد و تحمل 
يك سال حبس به جهت تخريب عمدى خودرو شاكى محكوم مى نمايد البته 
فقط يكى از مجازاتهاى اشــد قابل اجراء مى باشــد ودر خصوص شكايت 
شاكى عليه اميد قاسمى داير بر مزاحمت تلفنى و قذف و عليه محمد ناصرى 
داير بر مشاركت در ضرب و شتم شاكى به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتى و 
عدم احراز وقوع بزه و استنادا به اصل 37 قانون اساسى و ماده 120 قانون 
مجازات اسالمى و ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى راى بر برائت متهمين 
صادر و اعالمى مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
در همين دادگاه قابل واخواهى است. م الف 24238 رئيس شعبه 122 دادگاه 

كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

9/363 كالسه پرونده: 94-1116 شــماره دادنامه: 1418-94/8/23 تاريخ 
رسيدگى: 94/8/3 مرجع رسيدگى شعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان مهرداد عباســى به نشــانى خ رباط دوم، خ گلخانه بهروز پ 110 
خوانده: اشرف حسينى سمنانى مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات 
قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدرو راى مى نمايد. راى قاضى شورا در خصوص 
دعوى مهرداد عباسى به طرفيت اشرف حسينى سمنانى به خواسته مطالبه 
مبلغ 9/500/000 ريال به انضمام خســارات وارده و خسارت تاخير تاديه 
نظر به اين كه خواهان با اســتناد به يك برگ پيرينت بانكى به شماره سند 
29010 و شهادت شــهود و اتيان ســوگند مدعى مطالبه مبلغ 9/500/000 
ريال از خوانده گرديده و خوانده نيز عليرغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نداشته و اليحه اى نيز ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخيص مستندا مواد 198- 522- 519 قانون آيين دادرسى مدنى و 1335 

قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون و پانصد 
هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
دادخواست 94/6/17 در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و بيست 
روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف 24229  دفتر شــعبه پنجم مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

9/365 كالسه پرونده: 94-622 شــماره دادنامه: 1257-94/7/29  مرجع 
رسيدگى: شعبه اول شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا فصيحى 
به نشــانى خ جى، خ مهديه، كوچه ضيايى پ 21 طبقه همكــف خواندگان: 
1- رمضــان محمدى مجهــول المــكان 2- اهللا كرم محمدى بــه آدرس خ 
بازارچه، بلوار الله شرقى، بن بســت نويد پ 224 طبقه 4 خواسته: مطالبه 
نفقه فرزندان مشترك گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور مى نمايد: 
راى قاضى شــورا در خصوص دعوى خواهان زهــرا فصيحى به طرفيت 
خواندگان 1- رمضان محمدى 2- اهللا كرم محمدى بخواســته مطالبه نفقه 
فرزندان مشترك به نام مريم و مرضيه محمدى با توجه از مدارك ابرازى 
از ناحيه خواهان و اينكه رابطه پدر و فرزندى محرز مى باشــد و به موجب 
ماده 1199 ق. م نفقه فرزند برعهده پدر مى باشد و خوانده دليلى بر پرداخت 
نفقه فرزندان مشترك ارائه ننموده لذا شورا دعوى مطروحه را ثابت دانسته 
و مســتندا به مواد 1199- 1204 ق . م وفق نظريه كارشناسى مضبوط در 
پرونده كــه از اعتراض مصون مانــده خوانده رديــف اول آقاى رمضان 
محمدى را به پرداخت نفقه مريم محمدى از تاريخ 94/3/13 به طور مستمر 
ماهيانه دويست و هفتاد هزار تومان و بابت نفقه مرضيه محمدى از تاريخ 
94/3/13 به طور مستمر ماهيانه دويست و ده هزار تومان بانضمام هزينه 
هاى دادرسى و هزينه هاى كارشناســى مبلغ صد و هجده هزار تومان در 
حق خواهان محكوم مى نمايد و نسبت به خوانده رديف دوم آقاى اهللا كرم 
محمدى به ايستناد بند 4 ماده 84 ق آ. د. م حكم به رد دعوى خواهان رديف 
دوم صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى (نسبت به هر دو خوانده) و 
ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى و سپس ظرف مدت بيست روز قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 24215 دفتر 

شعبه اول مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

9/366 كالسه پرونده: 94-778 شــماره دادنامه: 1250-94/7/30 تاريخ 
رسيدگى: 94/7/19 مرجع رسيدگى شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان محمد عبدالوند به نشــانى اصفهان، خ برازنده كوچه امام حســن 
مجتبى كوچه سجاد پالك 84 خواندگان: 1- اميد عاصمى زواره – اكبر عرب 
هر دو مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال سند قطعى خودرو به شماره 
پالك 13-946 ن 34 مدل 78 مقوم به 5/000/000 ريال گردشــكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى 
و اخذ نظريه مشروتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگ را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خواهان آقاى محمــد عبدالوند به طرفيت خوانــدگان آقايان اميد عاصمى 
زواره و اكبر عرب بخواســته فوق و با توجه به محتويات پرونده و مدارك 
پيوستى و اظهارات خواهان در جلسه رســيدگى مورخ 94/7/13 به شرح 
دادخواست تقديمى مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند قطعى خودروى 
سوارى پژو آردى 1600 به شماره انتظامى 13-946ن 34 كه در اين رابطه 
شورا با استعالم از اداره راهور وصول پاسخ كه پالك مورد نظر به نام خود 
خواهان مى باشند وپالكهاى ما قبل را خواندگان اعالم نموده كه به يكديگر 
انتقال داده اند و با توجه به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ به نحو نشر آگهى 
در جلسه رسيدگى حضور نيافته اند و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسند در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه 

ننموده فلذا قاضى شــورا با توجه به مراتب فوق و اظهار نظر اعضا دعوى 
خواهان را وارد دانسته و اســتناد به مواد 198 قانون آيين دادرسى مدنى 
و ماده 10 قانون مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (اميد عاصمى 
زواره) به انتقال ســند قطعى خودرو به شماره پالك 13-946ن34 در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص خوانده رديف دوم با توجه 
به اينكه خواهان هيچگونه دليل و مدركى ارائه ننموده و سند قطعى اتومبيل 
فوق الذكر بنام خوانده رديف اول مى باشد لذا دعوى متوجه وى نمى باشد 
و استناد به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و سپس ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابــل تجديد نظرخواهى در محاكــم عمومى و حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف 24223 دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

شــماره صادره: 1394/04/141188 چون تمامى ششــدانگ يكباب خانه 
پالك شماره 2 فرعى از 36- اصلى واقع در مزرعه كامجان كشه بخش 11 
بخش نطنز كه طبق سوابق و پرنده ثبتى به نام حسن براتى فرزند محمود 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 مورخ 1394/10/16 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 مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار: 1394/09/23 

م الف271 رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
ابالغ راى

9/364 كالســه پرونده:93-1766 شــماره دادنامه:782-94/6/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه 12 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجيد زارعى 
سودانى به نشانى اصفهان، خ زينبيه، شهرك سرو نبش كوچه هميشه بهار. 
وكيل مژگان پارسا به نشانى اصفهان ، خ شيح بهايى روبروى بيمارستان 
مهرگان، كوچه نشاط انگيز ساختمان پاســتور طبقه اول دفتر بابك كيانى 
خوانده: سيد مهدى ابراهيمى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 
5/000/000 ريال وجه يك فقره چك به انضمام هزينه دادرسى و تاخير تاديه 
شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى مجيد زارعى سودانى با وكالت 
مژگان پارسا به طرفيت آقاى سيد مهدى ابراهيمى به خواسته مطالبه مبلغ 
5/000/000 ريال وجه چك به شماره 386882-92/10/30 به عهده بانك 
صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك 
محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى 
حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پســندى 
در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابــراز و ارايه ننموده 
لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به اســتناد مواد 
310و313 قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى 
مدنى حكم به محكوميت  خوانده به پرداخت مبلــغ 5/000/000 ريال (پنج 
ميليون ريال بابت اصل خواســته)  و 185/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف (92/10/30) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از

 ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشــد. 
م الف:24224 شــعبه 12 مجتمع شماره دو حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
 هر كس با عقال مشورت كند، از نور عقل ها 

بهره مى برد.
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معرفی کتابترین ها

   

م�واد الزم :  ش��کر،5/10 قاش��ق غ��ذا خ��وری، پ��ودر ش��کر 150 گ��رم، 
 پ��ودر کاکائو3 قاش��ق غذا خوری، س��فیده تخم م��رغ4 عدد،بس��تنی نعنایی
نی��ل 1 فنجان،اس��انس وا /2 1 کیل��و گرم،خام��ه زده ش��ده  /135   

1/4قاشق چای خوری شکالت رنده شده 1/4 فنجان.
طرز تهيه: فر را با دمای ۹5 درجه س��انتیگراد گرم کنید. طبقه باال و پایین آن 

 را آماده کنید. س��ه عدد سینی را با کاغذ پوستی بپوش��انید. سه عدد مستطیل
 4۸ سانتیمتری روی کاغذ ها رسم کنید. سه قاشق غذاخوری شکر، پودر شکر و 

پودر کاکائو را داخل یک کاسه متوسط الک کنید.
به وسیله یک هم زن برقی سفیده تخم مرغ را داخل یک کاسه بزرگ هم بزنید تا 
کف کند. یک و نیم قاشق غذاخوری شکر را اضافه کنید و هم بزنید تا نرم مخلوط 
شود و به صورت نوک تیز در بیاید و به تدریج پنج قاشق غذاخوری شکر را اضافه 
کنید و هم بزنید تا سفیده صاف و سفت شود و آن را داخل مخلوط کاکائو بریزید.

یک سوم از سفیده را روی هریک از مستطیل های رسم شده پخش کنید و بعد 
آنها را به مدت 4 س��اعت داخل فر قرار دهید و بپزید تا خشک شوند. کاغذ ها را 
 هر یک ساعت چک کنید بعد از آن س��فیده ها را به مدت یک شب داخل فر رها 

کنید.
سفیده ها را از روی کاغذ های پوستی بلند کنید و دو سفیده را روی سطح صاف 
قرار دهید و روی هرکدام چهار پیمانه بستنی پخش کنید. مواظب باشید که زیاد 
به سفیده فش��ار نیاید تا ترک نخورد.یک سفیده را داخل یک بشقاب مستطیل 
شکل قرار دهید و سفیده دیگر را روی آن قرار دهید سپس سومین سفیده را قرار 
دهید. آنها را آرام فشار دهید تا به هم بچسبند. روی کیک بستنی را بپوشانید و 
به مدت حداقل دو س��اعت تا یک روز داخل فریزر قرار دهید.خامه، وانیل و یک 
قاشق غذاخوری شکر را داخل یک کاس��ه کوچک هم بزنید تا کف مانند شوند. 
کف درست شده را روی کیک بستنی بمالید و خرده های شکالت را روی کیک 

پراکنده کنید و از عرض، کیک را کات کرده و سرو کنید.

 ب��زرگ تری��ن س��تاره ای ک��ه تاکن��ون م��ورد شناس��ایی ق��رار گرفته
 VY Canis Majoris اس��ت که قطری حدود 1۸00 ت��ا 2100 برابر 
خورشید ما دارد. علت متغیر بودن اندازه گیری ها این است که مرز واقعی 

این ستاره که بسیار رقیق تر از خورشید است به درستی معلوم نیست. این 
ستاره برای اولین بار در سال 1۸01 مورد شناسایی قرار گرفت و در سال 
1۸4٧ به عنوان یک ستاره قرمز شناخته شد. تصویر زیر توسط تلسکوپ 
فضایی هابل با استفاده از فیلترهای پالریزه از این ستاره غول پیکر گرفته 
شده است. این تصویر نش��ان دهنده پرتاب مقادیر عظیمی از مواد توسط 
این ستاره به سحابی های پیرامونی است.  این ستاره بسیار ناپایدار است و 
دانشمندان حدس می زنند پس از 100 هزارسال به صورت یک ابرنواختر 
 )سوپرنوا( منفجر ش��ود. این میزان برای یک س��تاره عمر بسیار کوتاهی

 به شمار می رود. در مقام مقایسه خورشید ما حدود 10 مییلیارد سال عمر 
خواهد داشت. تصویر زیر اندازه این ستاره را با خورشید ما مقایسه می کند. 
این س��تاره در فاصله 4۹00 س��ال نوری از زمین قرار دارد. با وجود اندازه 
بس��یار عظیم، جرم آن تنها 40 برابر جرم خورشید است که نشان دهنده 

چگالی کم آن می  باشد. 
بزرگ تری�ن قمر دس�تگاه خورش�يدی:گانیمید یک��ی از قمرهای 
مش��تری و بزرگ ترین قمر در دس��تگاه خورشیدی اس��ت. این هفتمین 
قمر مشتری دارای قطر 526۸ کیلومتر اس��ت و بدین ترتیب از مریخ نیز 
بزرگ تر است. جرم آن نیز 2 برابر جرم ماه کره زمین است.گانیمید تقریبا 
از مقادیر یکسانی صخره های سیلیکاتی و آب یخ زده تشکیل شده است. 
ویژگی منحصر به فرد آن هسته مذاب غنی از آهن است که باعث می شود 
 میدان مغناطیسی قدرتمندی داشته باشد. چنین پنداشته می شودکه در

200 کیلومتری زیر سطح گانیمید اقیانوس��ی از آب نمک وجود دارد که 
در بین الیه های یخ به دام افتاده است.در سال 1۹۹5 فضاپیمای گالیلئو 
در گردش خود به دور مش��تری ش��ش بار از نزدیکی گانیمید عبور کردو 

اطالعات فراوانی در مورد این قمر غول پیکر به زمین مخابره نمود.

 کت������اب »تعلی��م وتربی��ت اس��المی« نوش��ت������ه ی  دکت����ر 
»علی ش��ریعتمداری« را انتش��ارات امیرکبیر تجدید چ��اپ کرد.این 
کتاب پس از تعریف س��اده و کوتاه و گویا در خصوص مس��ایل تعلیم و 
 تربیت، مکان آن، در فرهنگ تربیتی، به بعد انس��ان ش��ناختی مس��اله 
 می پردازد و نظام تربیتی اس��الم را با نظام های ش��رق و غرب مقایسه 

می کند. 
هدف های تربیتی اسالم نیز که به اس��تنادات قرآنی و روایی مخصوصا 
 از نهج البالغه آمده اس��ت بخش قابل توجهی از این کتاب را تش��کیل

 می ده��د. درمبحث ویژگ��ی های نظام تربیتی اس��الم ب��ه پنج جنبه 
 تربیت��ی: » اله��ی« ، »هدایتی« ، »پویای��ی« ، »عقالن��ی«، »انقالبی«

 اشاره کرده است.
در این کتاب 2 روش آم��وزش، یکی طریق ع��ادت دادن و یکی طریق 
 تربیتی، ارائه ش��ده، طری��ق ع��ادت دادن همان آموزش ه��ای مکتب 
 س��لوک و رفتار اس��ت که ب��ه وس��یله پاولف روس��ی مط��رح گردید ،

طریق تربیتی بیشتر بر نقش فکر و تعقل تکیه دارد.
 در پای��ان کتاب نظ��ام تربیتی و آموزش��ی در م��دارس ، دانش��گاه ها، 
 حوزه ها ب��ه صورت خالص��ه آم��ده و گاهی نق��اط ق��وت و ضعف آن 
مطرح گردیده است. گفتنی است که سادگی از لحاظ الفاظ و جمالت و 
معنا از طرفی و تخصصی بودن مطالب مربوط به تعلیم و تربیت از طرف 
دیگر، این کت��اب را قابل فهم و پذیرش برای تم��ام گروه های تحصیلی 
و تربیتی در کش��ور می نماید. گ��روه های دانش آموزی، دانش��جویی، 
 محققان، اساتید حوزه و طالب و دست اندرکاران مجموعه های تربیتی

 به نحو احسن می توانند از مطالب آن استفاده کنند.
دکتر شریعتمداری مولف 24 جلد کتاب، مترجم 6 عنوان کتاب، مولف 

٧0 عنوان مقاله علمي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و مترجم 1۸ مقاله 
و مجله علمي بوده اس��ت .کتاب »تعلیم وتربیت در اسالم« را انتشارات 
امیر کبیر در قطع رقعی و با قیمت ۹هزار تومان تجدید چاپ کرده است.

کيک بستنى شکالتى و نعنایى

تعليم وتربيت اسالمىبزرگ ترین ستاره شناخته شده

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 اس��ت. در این جا قصد داریم نحوه 

صحیح تمیز کردن یک لپ تاپ را قدم به قدم توضیح دهیم.
لپ تاپ:  سوراخ های هواکش - شما می توانید از یک کمپرسور دمنده هوا برای 
تمیز کردن سوراخ های هواکش کامپیوتر خود استفاده کنید.در هنگام دمیدن 
هوا به این س��وراخ ها مراقب باشید با شدت زیاد اس��پری نکنید زیرا این کار به 
پره های فن کامپیوتر ممکن است آسیب بزند.از پارچه پزشکی برای تمیز کردن 
البه الی سوراخ ها و پروانه فن استفاده کنید. هرگز کمپرسور هوا را مستقیم به 
سمت پروانه فن نگیرید چرا که ممکن است باعث چرخش بیش از حد مجاز آن 
شود. پورت ها - پس از آن که سوراخ های هوا و فن تمیز شدند به سراغ پورت ها 
بروید. این پورت ها   مکان  هایی هس��تند که جرم زیادی را جمع آوری می کنند 
برای تمیز کردن آنها باید از پارچه پزش��کی استفاده کنید.دمنده هوای فشرده 
در اینجا نیز می تواند کمک فراوانی برای تمیز کردن پورت ها بکند. فقط مراقب 

باشید با فشار هوا جرم ها را به اعماق پورت ها نفرستید.
  نمایشگر - اگر قصد تمیز کردن جرم های روی صفحه نمایشگر را دارید، حتما 
قبل از این کار لپ ت��اپ را خاموش کنید. باز هم از یک تک��ه پارچه کتان مانند 
یک تی شرت استفاده کنید و هرگز پارچه هایی که خش ایجاد می کنند را به کار 
نبرید. هرگز از دستمال توالت برای پاک کردن صفحه نمایشگر استفاده نکنید. 
هرگز از محلول های تمیز کننده که پایه آمونیاکی دارند برای تمیز کردن صفحه 
نمایشگر استفاده نکنید.در صورت اس��تفاده از این محلول ها پایان کار صفحه 
نمایشگر فرا رسیده است. برای این کار حتما از محلول های تمیزکننده مانیتور 
اس��تفاده کنید که مطمئن تر اس��ت. همیش��ه محلول را بر روی پارچه اسپری 

کنید و از اس��پری کردن مستقیم بر روی صفحه نمایش��گر پرهیز کنید. جهت 
کشیدن پارچه بر روی صفحه نمایش��گر از چپ به راست و از باال به پایین است. 
ش��ما همچنین می توانید با مخلوط کردن ایزوپروپیل ال��کل و آب یک محلول 
تمیزکننده اختصاصی برای خود بس��ازید. این محلول باید حاوی قسمت های 

مساوی از آب و الکل باشد.

راز و رمز تميزکردن لپ تاپ)2(

در این مقاله قص��د داریم به موضوع��ی بپردازیم که تقریبا 
تمام مردم جهان به ش��کلی به آن عالقه مندند! این موضوع 
فراگیر و جهانی چیزی نیست جز راز و رمز توانگری و کسب 
ثروت که بس��یاری بر این باورند تنها از طریق دانستن این 
رمز و رموز است که می توان از دل خاک بی ارزش، طالهای 
رنگی بیرون کشید و گران تر از طالی زرد به فروش رساند و 

به توانگری ابدی و دایمی دست یافت!
پیش��نهاد می کنیم این مجموع��ه را تا آخر دنب��ال کرده و 
مصداق عمل��ی آن را در زندگی واقعی خود به ش��کل های 
مختل��ف جس��ت وجو کنید و در ص��ورت ام��کان حتی در 
زندگی خ��ود آنها را ب��ه کار گیرید و کارآیی آنه��ا را تجربه 
نمایید. اگر هوش��مندانه عمل کرده و با عالقه و ش��وق این 
مجموعه را دنبال کنی��د، خواهید دید که ه��ر کدام از این 
اسرار وقتی آشکار و برمال می شوند مانند چراغ هایی هستند 
که جلوتر از شما در افق زندگی تان روشن می شوند و جاده  
اختصاصی شما را برای کس��ب درآمد در زندگی تان روشن 
می سازند. سعی ش��ده تا این مطالب به زبانی بسیار ساده و 
روان نوشته شوند، طوری که به زبان ساده و روشن و به دور 
از پیچیدگی ها و پی��چ و تاب  های ذهن های آش��فته، تمام 
آنچه را در بین مردمان توانگر به صورت س��ر و راز ناگفتنی 
تحت عنوان قواع��د بدیهی توانگ��ری رواج دارد، بر همگان 

آشکار سازیم.
ابتدا با احساس توانگری شروع مى کنيم!

همین االن چشمان خود را ببندید و برای چند لحظه تصور 
کنید که میلیاردها تومان پول در حساب بانکی شما وجود 
دارد. در خیال خود ش��ناور ش��وید و تص��ور کنید صاحب 
چندین کارخانه و فروشگاه زنجیره ای و باغ و ویال و زمین و 
وسیله نقلیه هستید. چند دقیقه ای در همین حال و احساس 
غوطه ور باش��ید و وقتی این صحنه تجس��می در وجودتان 
واقعی جلوه کرد، لختی تامل کنید و ببینید که درس��ت در 
این لحظه که در اوج توانگری هستید چه احساسی در وجود 

شما جریان دارد!؟
البد می گویید که داشتن این ثروت بی کران غیرممکن است 
و فقط نصف گونی پول همه ثروتی اس��ت که شما در تمام 
عمرتان آرزو دارید و وقتی امکان رسیدن به این همه ثروت 
در واقعیت وجود ندارد، چرا باید خودمان را گول بزنیم و در 

خیاالت غوطه ور شویم!؟
اما کمی صبور باش��ید و قبول کنید که همه ما آدم ها دارای 
قوه خیال پردازی و زنده س��ازی صحنه هایی ذهنی هستیم 
که ش��اید در عالم واقع مابه ازای خارجی نداشته باشند، اما 
در درون ما می توانند به زیباترین و واقعی ترین شکل ممکن 

امکان وجود پیدا کنند. آنچه از ش��ما خواسته می شود این 
اس��ت که از این قوه خیال پردازی برای چند دقیقه استفاده 
کنید و چند لحظه ای به اسب س��رکش خیال خود فرصت 
دهید تا در چمنزار توانگری تاخت و تاز کند و به هر سمتی 
که آرزو دارد بتازد؛ فقط برای اینکه احساس باشکوه توانگری 
در وجود شما زنده ش��ود.اکنون روی این احساسات دقیق 
شوید و ببینید به عنوان یک انسان بسیار توانگر و غنی چه 

حال و شور و هیجانی در درون تان موج می زند!؟
به ش��ما قول می دهیم ک��ه از یافتن پاس��خ، حتما حیرت 
می کنی��د! در واقع اگر ب��ا خود ص��ادق باش��ید و به دقت 
احساس��ات درونی خ��ود را دنب��ال کرده باش��ید در کمال 
تعجب خواهید دید که  ش��ما حتی وقتی ای��ن همه ثروت 
دارید باز هم هیچ حس و هیجان جدید و متفاوتی نس��بت 
به احساس��ات ش��ادمانه زمان کودکی خ��ود ندارید. یعنی 
شمای توانگر وقتی در اوج ثروت باش��ید در بهترین حالت 
چیزی جز همان احساس��ات لحظات آرام��ش و اطمینان 
در وجودت��ان ح��س نمی کنید. ب��ه عبارتی انگار ن��ه انگار 
که این همه ثروت متعلق به شماس��ت و ش��ما با داش��تن 
 این همه دارای��ی می توانید به ه��ر چیزی ک��ه اراده  کنید 

دست یابید!!

  

توانگری ابدی و دایمى
حقیقت هم همین اس��ت. احساسات انس��ان های توانگر با 
احساسات شما در لحظات آرامش و اطمینان عینا یکی است 
و شادی آدم های واقعا غنی هیچ فرقی با هیجانات شادمانه 
زمان های آرامش و اطمینان ما ندارند. انگار خالق هس��تی 
ش��رط عدالت را در کلیدی ترین نقطه خوشی، یعنی حس 
شادی و لذت به زیباترین شکل ممکن رعایت کرده و میزان 
حظ بردن انسان ها از زندگی را، از میزان ثروت و دارایی آنها 

جدا ساخته است.
ولی اگر این موض��وع واقعیت دارد پس ای��ن همه حرص و 
جوش و خروش آدم هایی که در طول شبانه روز برای کسب 
پول و درآمد به هر کاری دست می زنند چه دلیلی دارد و این 
کدام احساس و هیجان طالیی است که آنها این چنین همه 

چیز وجودشان را زیر پا می گذارند؟
پاسخ این س��وال بسیار س��اده اس��ت! آنها دنبال احساس 
جدید نیس��تند و به خاطر تجربه و یافتن احس��اس و حظ 
توانگری این هم��ه خود را ب��ه آب و آت��ش نمی زنند. بلکه 
برعکس در ح��ال فرار از ح��س آزاردهنده ای هس��تند که 
سراس��ر وجودش��ان را پر کرده و لحظه ای نمی گذارد آنها 

 قرار گیرن��د و زندگ��ی را واقع��ا آن گونه که هس��ت تجربه 
کنند. در حقیقت ت��الش وقفه ناپذیر جوین��دگان ناموفق 
ثروت برای خالص ش��دن از دلش��وره تمام ناشدنی اعماق 
وجودشان  و س��اکت کردن حس ناامنی عذاب آوری است 
که لحظ��ه ای آرام و قرار را از آنها دریغ داش��ته اس��ت. آنها 
دایم ثروت جمع می کنند و آرامش و استراحت و لذت االن 
زندگی شان را به هدر می دهند فقط برای این که از این حس 
وحشتناک و آزاردهنده دلشورگی خالصی یابند. احساس 
نفرت انگیزی ک��ه توانگران واقعی اص��ال ندارند.در حقیقت 
اگر می خواهید توانگر ش��وید و آرزو دارید که ابرهای ثروت 
کاینات، به طور پیوسته و همیشگی در آسمان زندگی شما 
ظاهر ش��وند و باران پر برکت ملکوت دایما بر زمین زندگی 
شما و اطرافیان تان ببارد، اولین گام این است که همین االن 
همه دلواپس��ی ها را به یک باره از دل تان بیرون بیندازید و 
به آمدن ب��اران در همه فرداهای زندگی ت��ان ایمان و یقین 
کامل داش��ته باش��ید.اینکه این اطمینان قلبی و درونی از 
کجا به دس��ت می آید و انس��ان های توانگر بر اساس کدام 
تضمین همیشه ایمان دارند که هرگز گره کور و بسته ای در 
کار و زندگی شان ظاهر نمی شود و همیشه فراخی و نعمت 
آنها را در برمی گیرد. این باور و ایمان و احساس آرامش، به 
استعداد خود شخص در تماس بی واسطه با خالق هستی در 
تنهایی های خودش بستگی دارد و بس! یعنی به این بستگی 
دارد که فرد در خلوت خودش با خدای خود چگونه صحبت 
 می کند و چطور از او قول می گیرد که در سختی ها تنهایش 

نگذارد!
شاید برای آنهایی که به واسطه اندک ثروتی که نصیب شان 
ش��ده و منکر همه باورها و حتی خالق کاینات شده اند، این 
شکل تماس بی واسطه و شخصی با خدا و باور و یقین داشتن 
بی قید و شرط و دایمی، بی معنا و ناممکن به نظر برسد، اما 
حقیقت این اس��ت که افراد واقعا توانگر به دالیلی که دقیقا 
به خودشان مربوط اس��ت، دارای چنین احساس اطمینان 
و آرامشی بسیار باش��کوه و قوی از همراهی حتمی کاینات 
با خودش��ان هس��تند و به خاطر همین حس باشکوه است 
که بی اعتنا به دل آشوبی ها و دلواپس��ی های بقیه با آرامش 
و یقین به جل��و می تازن��د و س��رمایه گذاری می کنند و از 
زندگی لذت می برند.و شما هم اگر می خواهید توانگر شوید 
باید سعی کنید این احس��اس اطمینان و یقین به توانگری 
مستمر و قوی، در تمام لحظات زندگی شما و اطرافیان تان 
حاکم شود و حتی یک لحظه دل آشوبی و تشویش نتواند به 
 دل، قلب و ذهن ش��ما راه یابد و آرامش و اطمینان را از شما 

بگیرد.

اسرار مردمان توانگر
بعضی ه��ا آنق��در ک��ه غ��م »ن��ان« دارن��د دغدغ��ه »ایم��ان« 
ندارن��د. اینه��ا به ق��ول ش��اعر، »غم نان اگ��ر بگ��ذارد«، چنین 
م��ی کنن��د و چن��ان. اما افس��وس که فک��ر »نان«، امان ش��ان 
را بری��ده است.کس��ی که م��دام نگران ق��وت ام��روز و فردایش 
 اس��ت، پ��ای ایمانش لن��گ می زن��د. چون ی��ا در ق��درت خدا 
ش��ک دارد و یا در عل��م او.گویی بیم دارد که مب��ادا خدا، حال و 
روزش را ندان��د. یا ب��ر تامین روزی اش قادر نباش��د. زهی خیال 

باطل!
انگار این آیه کریمه قرآن را نخوانده است که می فرماید:

ها َو  َقرَّ ِ ِرْزُقها َو یَْعلَُم ُمْس��تَ ٍَّة فِ��ی الَأْْرِض إاِلَّ َعلَی اللَّ َو م��ا ِم��ْن َداب
ُمْسَتْوَدَعها ُکلٌّ فی ِکتاٍب ُمبین ؛ هیچ جنبنده ای در زمین نیست 
مگر اینکه روزی او بر خداس��ت! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش 

را می داند؛ همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است! 
ِة الَْمتین «؛ خداوند  اُق ُذو الُْق��وَّ زَّ َ ُهَو ال��رَّ  مگ��ر نه اینک��ه: »إِنَّ اللَّ

روزی دهنده و صاحب قّوت و قدرت است.
به تعبیر اهل ادب، آمدن ضمیر فصل در بین دو اسم معرفه، مفید 
انحصار اس��ت. یعنی، تنها و تنها، این خداس��ت که روزی رس��ان 

است و قادر بر تامین رزق خلق.پس چه جای نگرانی؟
 دنب��ال نان رفت��ن، تکلیف ماس��ت و تامی��ن روزی، تکلیف خدا. 
می گویم: »تکلیف«، اما زود مالنقطی نشوید و نگویید مگر کسی 

هم می تواند خدا را مکلف به کاری کند؟
ِ ِرْزُقها« چه برداشت می کنید؟ غیر از این است  از عبارت »َعلَی اللَّ
که »علی« معنای وجوب و تکلیف را می رس��اند؟آری این حق را 
خود خدا از باب قاعده لطف، بر خود واجب کرده اس��ت نه اینکه 

کسی از حضرتش طلبکار باشد.
اگر کمی در قرآن فحص و جس��تجو کنید، نظیر این سخن را در 
جاه��ای دیگر قرآن می یابید.از جمله آنج��ا که می فرماید: َکَتَب 

ا َعلَْینا نَْصُر الُْمْؤِمِنیَن. ْحَمَةیا َو کاَن َحقًّ َعلی نَْفِسِه الرَّ
همه موجودات جاندار، س��ر س��فره کریمانه رزق خدا نشسته اند 
حتی س��گ و خوک��ی که نجس العین اند.اس��تاد ج��وادی آملی 
)حفظ��ه الل( در ای��ن باره می گوی��د: »خداوند در آیه 6 س��وره 
ٍَّة فِ��ی الَْرِض إاِلَّ َعلَی اللِهّ رزق ها« همه  ه��ود فرمود »َوَما ِمن َدآب
موجودات روی زمین چه حالل گوشت چه حرام گوشت عائله من 
هستند و من رزق و روزی آنها را تأمین می کنم. بنابراین زیاد به 
کس��ب و کار خود تکیه نکنید چرا که اگر تقوی داشته باشید من 
از راه هایی به شما رزق و روزی می دهم که ایمان شما به غیب، 

توحید و فرا طبیعت بیشتر شود. 

دین و اندیشه

تامين رزق، تکليف خداست!
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