
                       آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 62/94

3- زمان دريافت اسناد مزايده  : از  روز دوشنبه مورخ 94/09/23  لغايت 94/09/28 در ساعات اداري
4- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي –شركت توزيع برق استان اصفهان 
5- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر 

صادرات به شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان
6- مدت  تحويل اس�ناد : از  روز چهارش�نبه مورخ 94/09/25  لغايت س�اعت 9/00 صبح روز س�ه شنبه مورخ  

94/10/01 در ساعات اداري به دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان
7- محل ، ساعت و تاريخ  برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان راس ساعت  10/00  

صبح روز سه شنبه مورخ 94/10/01
8- سپرده شركت در مزايده : سپرده الزم براي شركت در مزايده به مبلغ 5 % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه 
بانكي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي 
براساس جدول فوق به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان
9- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه هاي اصفهان زيبا  و  زاينده رود بعهده برنده يا برندگان 

مزايده ميباشد.
10- داوطلبان مي توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر با ش�ماره تلفن 13-36273011 داخلي 270 قس�مت 

مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.
 11- اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايت هاي  اينترنتي ذيل نيز قابل دسترسي مي باشد. 

http://tender.tavanir.org.ir 1- سايت معامالت توانير با آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

WWW.epedc.ir 3 - سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس

1- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان
2- موضوع مزايده : شركت توزيع برق استان اصفهان  در نظر دارد امالك مازاد بر نياز خود را به شرح جدول زير 

و با وضع موجود از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.                    
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شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان- امور تداركات و انبار ها 

شرکت توزیع برق استان اصفهان

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

وزيـر بيکاران و كارگران هستم

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
 اولین کنفرانس مطبوعاتی خود را به عنوان سخنگوی وزارت

 امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برگزار کرد.
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س��یاه جامگان در روزی که به هیچ وجه مس��تحق 
شکس��ت نبود با ی��ک گل به تیم مدع��ی ذوب آهن 

باخت. دو تیم سیاه جامگان مشهد و ذوب آهن ...

 تئاتری های اصفهان معتقدند که با وضعیت کنونی کمبود 
سالن تئاتر، شاید تا پایان سال اثری از این هنر دیرین در 

پایتخت فرهنگی کشور باقی نماند.
تئاتر اصفهان در سراب قول های پوشالی مسووالن برای 
احیای این هن��ر دیرین هر روز بیمارتر می ش��ود و آیینه 
روشن انعکاس دردهای جامعه پیش از اینکه مرهمی بر 
دردهای اجتماع شود خود کم کم رو به احتضار می رود. به 
گفته کارشناسان با ادامه شرایط فعلی شاید تا پایان سال 
مجبور به تشییع هنر نمایش اصفهان بر دستان قول های 

پوشالی مسووالن باشیم.
اگر روزی هنرمندان تئاتر در ارتباط با مشکالت این هنر 
طوماری از معضالت می نگاشتند امروز تمامی مشکالت 
این هنر در یک کلمه خالصه شده اس��ت؛»کمبود سالن 
تئاتر« . در شهری که نام پایتخت فرهنگی کشور را یدک 
می کشد؛ طبیعی است در ش��رایطی که زیرساخت اصلی 

یعنی سالن برای تمرین و اجرای نمایش...

درپي عملیاتي نمودن هرچه بیش��تر راهبرد کاهش 
هزینه ها و رقابتي کردن بیش��تر قیمت تمام ش��ده 

محصول، با ایجاد تغییراتي درتعدادي از...

طبق توافقاتی که در نشس��ت »وین2« در ارتباط با 
بررسی بحران س��وریه و خروج از این بحران به عمل 

آمده بود؛ قرار شد فهرستی از...

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
اصالح و احداث پیاده روها در س��ال جاری متناسب 

با استانداردها برای استفاده تمامی اقشار جامعه...

پيروزی ذوب آهن 
در خانه سياه جامگان

تئاتر اصفهـان
 در جاده قول هـای  پوشالی

 كاهش هزينه هاي توليد در ناحيه 
فوالدسازی و ريخته گري مداوم

فرار  رو به جلوی 
عربستان

ساماندهی پياده روها متناسب 
با استانداردها انجام می شود

12

كمک های مستشاری ايران 
به سوريه ادامه دارد

4

عل��ی ربیع��ی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با بی��ان اینک��ه م��ا نیازمند 
تالش های گس��ترده تری در حوزه ایجاد 
اشتغال هستیم، گفت: من خودم را وزیر 
بیکاران و کارگران می دانم. علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سوال ایرج عبدی نماینده ازنا در مجلس 

درباره عل��ت عدم توزی��ع عادالنه منابع 
اش��تغالزایی با توجه به درص��د بیکاری 
کشور گفت: به طور قطع سه حوزه بازار 
پول و سرمایه و ارز با کار و کاال و خدمات 
بای��د در کن��ار یکدیگر فعالیت داش��ته 
باشند، بنابراین همه ش��ما می دانید که 
در بخش پایه پولی و نقدینگی، مسایلی 

داریم که باید برای حل مشکالت ...

مهماِن ناخوانده ريه های اصفهانی ها؛

معجـونی با طـعم آلـودگـی هـوا



ــخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان  ــين جابر انصارى، س حس
ــخنگوى وزارت ــود را به عنوان س اولين كنفرانس مطبوعاتى خ

 امور خارجه جمهورى اسالمى ايران برگزار كرد.
ــخنانش درباره روابط ايران و عربستان  جابر انصارى در ابتداى س
گفت:  عربستان يكى از همسايگان بزرگ جمهورى اسالمى ايران 
ــراى تغيير فضاى  ــد ظرفيت هاى مهمى ب ــت. به نظر مى رس اس
ــد ــته باش ــتان اراده قطعى داش ــت و اگر دولت عربس موجود اس

 زمينه هاى تغيير فضاى فعلى فراهم خواهد شد. 
ــورمان همچنين درباره تعيين  سخنگوى دستگاه ديپلماسى كش
سفير جديد عربستان در ايران هم گفت كه سفير جديد عربستان 
معرفى شده و اطالعات بعدى درباره پذيرش وى ارائه خواهد شد.

روند اجراى برجام و لغو تحريم ها از نيمه دى ماه آغاز 
مى شود

ــرى از صحبت هايش به گزارش اخير  جابر انصارى در بخش ديگ
ــته هسته اى  ــايل گذش آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره مس
ــاره كرد و گفت: اين گزارش، پايانى بود بر ادعاهايى  كشورمان اش

كه در سال هاى گذشته عليه ايران مطرح بود.
ــه مطرح بود؛  ــه دو ادعا در اين زمين ــريح كرد ك وى در ادامه تش
انحراف مواد كه آن را نفى كرد و نيز ادعاى برخى مطالعات.  بر اين 
ــاس روند برجام پرونده ادعاهايى كه درباره  باور هستيم كه براس
ــده بود عمال خاتمه  ــته اى ايران مطرح ش برخى ابعاد برنامه هس

خواهد يافت. 
ــا مابين دو طرف  ــه گفت:   اگر روند توافق ه جابر انصارى در ادام
ــاه روند اجرايى  ــازه زمانى نيمه دى م ــود در ب نهايى و اجرايى ش
توافقات در ارتباط با تحريم ها و مسايل ديگر آغاز و انجام مى شود.  
وى ادامه داد:  اميد است با مجموعه اقدام ها و توافق هاى صورت 
ــوراى حكام  ــود كه در اجالس ش گرفته و آنچه پيش بينى مى ش
آژانس و مراحل مقدماتى انجام شود، به زودى شاهد آغاز اجراى 

توافق هسته اى باشيم. 
ــيه نيز افزود:  به  جابر انصارى درباره روند انتقال اورانيوم به روس
ــود براساس برجام و  جزئيات ورود نخواهم كرد، آنچه انجام مى ش
توافقات با روسيه است. كار در مسير اجراست و تا پيش از آغاز سال 

ميالدى جديد، مسير نهايى خود را طى خواهد كرد. 
كمك هاى مستشـارى نظامى ايران به سـوريه ادامه 

مى يابد
ــخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان در  ــنيم، س به گزارش تس
ــوريه پرداخت و در  ــخنان خود به موضوع س بخش ديگرى از س
اين باره گفت:  تاكنون بر اساس درخواست دولت سوريه كمك ها 
ــده و اين روند هم ادامه پيدا  و حضور مستشارى نظامى انجام ش
ــروى نظامى براى  ــراى اعزام ني ــتى از ايران ب مى كند و درخواس
سركوب آشوبگران صورت نگرفته و اگر درخواست شود در زمان 
ــت خارجى ايران،  ــول و چارچوب هاى سياس ــاس اص خود بر اس

بررسى و پاسخ مقتضى داده خواهد شد. 
ــورى در عربستان اظهارداشت:   انصارى درباره نشست معارضه س
ــت هاى معارضه در حال برگزارى  مجموعه اى از جلسات و نشس
ــهر حسكه در  ــت رياض اجالسى هم در ش ــت. عالوه بر نشس اس
ــوريه با حضور بخش هاى معارضه برگزار شد. همچنين  داخل س
اجالسى در دمشق برگزار شد و اجالس ديگرى در پاريس در حال 

برگزارى است. 
وى افزود:  نشست هايى هم در نقاط ديگر در حال برگزارى است . 
هدف اين نشست ها مشخص كردن هيأت معارضه سورى است و 
ــن درگير يعنى دولت  ــازى براى گفت و گوى طرفي اين مقدمه س

سوريه و گروه هاى معارضه است. 
ــوريه آدرس  ــه ادامه داد:  دولت س ــخنگوى وزارت امور خارج س
مشخص دارد و كسى نبايد دنبال آن بگردد. يكى از ابعاد پيچيدگى 
بحران سوريه اين است كه معارضه جريان منسجمى نيست . تعدد 
ــات آنها با دولت  ــا گاهى بيش از اختالف گروه ها و رقابت بين آنه
ــت كه مابين معارضه  ــت و هدف اين نشست ها اين اس سوريه اس
اتفاق نظر فراهم شود و هيأت آنها در گفت و گوها مشخص شود. 

ــتقيم  ــاره هر كدام از آنها اظهارنظر مس وى با بيان اين كه ما درب
نمى كنيم گفت:  آنچه از ديد جمهورى اسالمى مشخص است بايد 
مابين گروه هاى مسالمت جوى معارضه كه خواهان تغيير و اصالح 
در سياست سوريه هستند با گروه هاى تروريستى كه ابزار ترور به 
ــتفاده مى كنند تمايز  شكل گسترده براى تحقق اهداف خود اس
قائل شد و مرز بين اينها نبايد كنار برود چرا كه در اين صورت عمال 

مفهوم معارضه مسالمت جو  را نفى مى كند. 
وى تصريح كرد:  دولت سوريه با كسانى كه كارى جز فعاليت هاى 
ــت ندارند امكان توافق ندارد و اين نكته اى اساسى است.  تروريس
ــوريه بايد  ــى معارضه س نكته دوم اين كه تنوع طيف هاى سياس
مورد توجه واقع شود و برگزاركنندگان اين نشست ها نبايد دنبال 
ــكل  ــند و به معارضه ش ــت ها خود بر معارضه باش تحميل سياس

خاصى بدهند و يا گروه هايى را بر گروه هاى ديگر ترجيح دهند. 
ــر تمايز بخش بين گروه ها موضع  به گفته جابر انصارى تنها عنص
ــت و غير از اين تمام گروه هاى  ــخص آنها درباره تروريسم اس مش
ــى از مردم سوريه  ــالمت جو كه ادعا مى كنند نماينده بخش مس

هستند مى توانند در اين پروسه مشاركت كنند.
ــت بين المللى درمورد بحران سوريه كه  جابرانصارى درباره نشس
قرار است در آينده اى نزديك در نيويورك برگزار شود، گفت:  روند 
ــوريه در حال طى شدن است و  گفت وگوهاى سياسى درباره س
ــى درباره  ــز منوط به توافقى اساس موفقيت اجالس نيويورك ني
ــت.  وى درباره سطح مشاركت  ــتى اس ليست گروه هاى تروريس
جمهورى اسالمى ايران در نشست نيويورك اظهار داشت:  سطح 
ــاركت ايران و تاريخ برگزارى اين نشست نيز منوط به همين  مش

مسأله (ليست گروه هاى تروريستى) است. 
اقدامات وزارت امور خارجه دربـاره نامه رهبر معظم 

انقالب به جوانان غرب
ــاى وزارت خارجه پيرامون نامه رهبر  جابر انصارى درباره اقدام ه
معظم انقالب اسالمى به جوانان غرب نيز گفت:  همزمان با انتشار 
پيام دوم رهبر معظم انقالب به جوانان غرب، مجموعه اقدام ها و 
هماهنگى هايى توسط وزارت امور خارجه براى انتشار درست اين 
ــفارتخانه هاى  ــطح جهان انجام و كارگروه هايى در س پيام در س
جمهورى اسالمى ايران براساس هماهنگى كه در مركز وزارت با 

نمايندگى ها انجام شد شكل گرفت. 
ــه هايى كه همزمان  ــتين گام، اضافه بر ترجم وى افزود:  در نخس

ــى جهان هم  ــه 17 زبان محل ــده بود، ب ــار پيام انجام ش با انتش
ــد تا زمينه هاى انعكاس  توسط سفارتخانه هاى ايران ترجمه ش

گسترده تر پيام فراهم شود. 
ــان كرد:  مجموعه اى از  ــخنگوى وزارت امور خارجه خاطرنش س
تحركات، اقدام ها و هماهنگى ها در چارچوب ديپلماسى عمومى 
ــاى كلى پيام در  ــر ايده ها و فض هم براى پيگيرى، طرح و بازنش
كشورهاى مختلف جهان در حال هماهنگى و اجراست كه به مرور 

گزارش آن در اختيار افكار عمومى قرار مى گيرد. 
مصوبه مجلس نمايندگان آمريكا مغاير با روح توافق 

هسته اى
به تازگى مجلس نمايندگان آمريكا طرحى را به تصويب رسانده كه 
براساس آن شهروندان كشورهايى كه با آمريكا لغو رواديد دارند در 
صورت سفر به ايران براى ورود به خاك آمريكا بايد رواديد دريافت 
كنند. سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان در واكنش به اين 
ــس نمايندگان ترتيباتى را درباره  اقدام آمريكا گفت:  مصوبه مجل
ــه از ديد ما اين  ــراى ورود به آمريكا اتخاذ كرده ك صدور رواديد ب
مصوبه هم با قوانين تجارت آزاد و هم با حقوق بشر مشكل اساسى 
دارد و همچنين با روح توافق هسته اى در تعارض است و هم اكنون 
وزارت خارجه در حال بررسى است.  وى افزود:  اميدواريم با توجه 
ــور ادامه اين مسير طى نشود. ادعاى  قانونگذاران و دولت اين كش
ــت در حالى كه ايران و مردم اين  ــم اس آمريكا برخورد با تروريس
كشور از بزرگ ترين قربانيان تروريسم بوده اند.  جابر انصارى گفت:  
اگر آمريكا در اجراى توافق هسته اى اراده جدى نشان دهد مى تواند 
فرصتى براى گفت وگو درباره همكارى هاى بيشتر در آينده فراهم 

آورد، اما رفتار كنونى آمريكا چنين قرينه اى را نشان نمى دهد. 
حوادث نيجريه، تأسف بار است

ــوادث اخير  ــاره به ح ــخنان خود با اش ــر انصارى در ادامه س جاب
ــهادت رساندن شيعيان  ــركوب و به ش آذربايجان و نيجريه در س
اين كشورها گفت: تالش ها و رايزنى هاى ايران با دولت آذربايجان 
ــوان يك حادثه  ــبى بود و با اين رويداد به عن ــاهد موفقيت نس ش

برخورد شد نه روند و اميدواريم اين فرايند ادامه يابد.
وى درباره حوادث نيجريه هم افزود: حوادث نيجريه واقعا اسباب 

تأسف شديد جمهورى اسالمى ايران است.
در باره سفر روحانى به اروپا

ــن  ــفر حس ــاره س ــورمان درب ــه كش ــخنگوى وزارت خارج س
ــورهاى اروپايى از  ــى كش ــور ايران به برخ روحانى رييس جمه
ــفر  ــت: هنوز تاريخ نهايى براى س ــه و ايتاليا نيز گف جمله فرانس
ــاس  ــفرهاى قبلى براس ــده و لغو س ــه اروپا تعيين نش روحانى ب
ــخنگوى وزارت امور خارجه درباره  ــد. س نوافق دو طرف انجام ش
ــوع آميا نيز  ــبت به موض ــران و آرژانتين نس ــت تفاهم اي يادداش
ــت دولت آرژانتين امضا  ــت تفاهم به درخواس گفت:  اين يادداش
ــان دادن حسن نيت خود  شد و جمهورى اسالمى ايران براى نش
ــت تفاهم  ــرد و حاصل آن يادداش ــت موافقت ك با  اين درخواس
ــير روند  ــزود:  آن چه اتفاق افتاده در مس بود.  جابرى انصارى اف
ــت و تاكنون لغو اين يادداشت  ــور آرژانتين اس قانونى داخل كش
ــده،  ــمى اعالم نش ــالمى ايران به طور رس تفاهم به جمهورى اس
ــام خواهد ــات الزم انج ــود اقدام ــت كه اگر اعالم ش طبيعى اس

 شد. 

سخنگوى جديد وزارت خارجه در اولين كنفرانس خبرى خود مطرح كرد:

كمك هاى مستشارى ايران به سوريه 
ادامه دارد
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ــالمى در ديدار با  ــوراى اس على الريجانى رييس مجلس ش
«مصطفى على اسقاف» رييس گروه همكارى هاى دو جانبه 
مجلس نمايندگان اندونزى و هيأت همراه، اظهار داشت: روابط 
دوجانبه سياسى ميان دو كشور در سطح خوبى قرار دارد و از 
نظر اقتصادى هم بايد تالش شود تا ظرفيت هاى هر دو كشور 

بيشتر شناخته شود.
وى افزود: روابط تجارى بايد پروژه مهم هر دو كشور باشد و در 

زمينه اين روابط تسهيل امور بانكى اولويت دارد.
گسترش تروريسـم باعث به هم ريختگى اوضاع 

منطقه شده است
ــاى موجود در  ــاره به بحران ه ــس در ادامه با اش رييس مجل
كشورهاى اسالمى تصريح كرد: گسترش تروريسم باعث به 
هم ريختگى اوضاع منطقه شده است و دشمنان اسالم آماده 
هستند كه از اين اختالف ها به نفع خود استفاده كنند و رژيم 
ــار بر مردم كرانه  صهيونيستى باالخص سعى دارد كه با فش
باخترى و همچنين تهديد در خصوص آينده مسجداالقصى 

به تحريك مسلمانان بپردازد.
ــخنان امام خمينى (ره) اظهار داشت: شعار  وى با اشاره به س
ايشان در بدو پيروزى انقالب، وحدت اسالمى بود و اين شعار 
ــتراتژى پايدار جمهورى اسالمى ايران  هميشه به عنوان اس

باقى خواهند ماند.
اندونـزى بـه تجـارب شـما در زمينـه سـاخت 

پااليشگاه،سكوهاى گازى و سد احتياج دارد
«مصطفى على اسقاف» رييس گروه همكارى هاى دو جانبه 
ــور اندونزى،  ــزى گفت: از نظر كش مجلس نمايندگان اندون
جمهورى اسالمى ايران يك كشور مهم و تأثيرگذار در منطقه 
است و براى ما ارتقاى سطح روابط با ايران اهميت زيادى دارد.
وى افزود: ما در اين سفر تالش داريم كه سطح روابط تجارى 
ــترش دهيم و با  ــور ايران را با مذاكره با مسووالن گس با كش
گفت وگوهايى كه انجام گرفته فكر مى كنم كه در زمينه تبادل 

انرژى به نتايج خوبى دست پيدا كرده ايم.
«مصطفى على اسقاف» در ادامه تأكيد كرد: كشور اندونزى 
ــاخت پااليشگاه، سكوهاى گازى  به تجارب شما در زمينه س
ــد احتياج دارد و اميدواريم كه بتوانيم در اين زمينه ها به  و س

توافقاتى برسيم.
ــران و اندونزى از ــور اي ــه اينكه دو كش ــزود: با توجه ب وى اف
ــتند كه از دموكراسى   بزرگ ترين كشورهاى مسلمان هس
حمايت مى كنند و وجوه اشتراك زيادى دارند؛  اميدواريم كه ما 
بتوانيم با تكيه بر اين اشتراكات سطح روابط سياسى و تجارى 

خود را با ايران افزايش دهيم.
ــس نمايندگان  ــاى دوجانبه مجل ــروه همكارى ه رييس گ
ــه انتخابات  ــرد ك ــدوارى ك ــراز امي ــان اب ــزى در پاي اندون
ــزار  ــى برگ ــه خوب ــران ب ــه در اي ــد هميش ــى مانن پارلمان

شود.

ــته اى بين تهران و 5+1،  با نزديك شدن به زمان اجراى توافق هس
حمالت و فضاسازى هاى رسانه هاى غربى عليه ايران شدت گرفته 
ــتا، روزنامه آمريكايى « چارلستون پست اند  ــت. در همين راس اس
ــتى را عليه مواضع مقامات  كورير» (postandcourier) يادداش
ــورمان در خاورميانه  ــوول ايران و همچنين سياست هاى كش مس

منتشر كرده است.
ــوالى، باراك  ــم: چهاردهم ج ــى خواني ــن گزارش م در ابتداى اي
ــه توافق بلندمدت و جامع  اوباما، رييس جمهور آمريكا اعالم كرد ب
هسته اى با ايران دست يافته كه جلوى دستيابى اين كشور به سالح 
هسته اى را مى گيرد. وى گفت اين توافق براساس اعتماد بنا نشده 

بلكه بر مبناى تحقيق و نظارت مى باشد.
چارلستون پست در ادامه نوشتار خود مدعى شد: اما ايران در شرايطى 
كه براى اجراى توافق هسته اى آماده مى شود، نشان مى دهد كه ابهام 

را بر اعتماد ترجيح مى دهد.
اين روزنامه آمريكايى افزود: مقامات ايرانى، اظهارات ضدغربى خود 
را افزايش داده اند و اين كشور همچنان به فعاليت هاى نظامى خود 

در منطقه ادامه مى دهد.
چارلستون پست با بيان اين ادعا كه « ايران بازى هاى خطرناكى را 
در فكر خود دارد» نوشته، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه اين كشور 
همكارى مناسبى را با آژانس بين المللى انرژى هسته اى داشته باشد.

ــوآورى وزارت  ــاورى و ن ــنواره تحقيقات، فن پنجمين جش
ــتيبانى نيروهاى مسلح برگزار دفاع با حضور وزير دفاع و پش

 مى شود.
ــش، پنجمين  ــا هفته پژوه ــنيم ، همزمان ب به گزارش تس
جشنواره تحقيقات، فناورى و نوآورى وزارت دفاع، با حضور 
سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح  
ــا و پروژه هاى نهادهاى  برگزار و از محققان، طراحان، طرح ه

تحقيقاتى دفاعى برتر، تجليل و قدردانى مى شود.
در اين جشنواره بيش از 600 محقق، طراح، نهاد تحقيقاتى، 
طرح و پروژه به رقابت پرداخته كه از ميان آنان 70 عنوان برتر 

معرفى و مورد قدردانى قرار خواهند گرفت.
ــى به فرايند تحقيقات،  ــتاب بخش افزايش اقتدار دفاعى، ش
توسعه فناورى و استقرار نوآورى از جمله اهداف اين جشنواره 

به شمار مى رود.

الريجانى در ديدار با «مصطفى على اسقاف»:

گسترش تروريسم به نفع 
صهيونيست هاست

از سوى رسانه هاى غربى مطرح شد:

حمله به ايران در آستانه اجراى 
توافق هسته اى

همزمان با هفته پژوهش؛

برگزار ى پنجمين جشنواره تحقيقات 
وزارت دفاع با حضور سردار دهقان
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شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى در پى حمالت وحشيانه و قتل 
و كشتار شيعيان نيجريه توسط تكفيرى هاى تندروى بوكوحرام 
با صدور بيانيه محكوميتى؛ كشتار و قتل عام شيعيان نيجريه را 
نشان از ترس و استيصال استكبار و رژيم آل سعود از رشد فزاينده 

قدرت معنوى و نفوذ شيعيان نيجريه دانست.
ــالمى حمله به بيت شيخ ابراهيم  شوراى هماهنگى تبليغات اس
زكزاكى، رهبر و مرجع بزرگ شيعيان نيجريه و اقدام به توهين و 
جسارت به ايشان و اماكن مقدسه دينى و قتل و كشتار شيعيان 
ــط تكفيرهاى تندروى بوكوحرام، همراه با حمايت  نيجريه توس
ــى جنايت بار،  ــعود را اقدام كامل ارتش و رژيم ديكتاتور آل س
ــتيصال خوانده و به  ــارت آميز و از روى ترس و اس وقيحانه، جس

شدت آن را محكوم كرد.
ــت: اين گونه حمالت و قتل عام ها، درپى  در اين بيانيه آمده اس
ــتيصال و درماندگى ارتش نيجريه و رژيم آل سعود در برابر  اس
ــور و  ــالم در ميان مردم آن كش ــد فزاينده مكتب نورانى اس رش
ترس و وحشت از رشد روز افزون مسلمانان و افزايش قدرت نفوذ 

معنوى آنان است.
 اين بيانيه در ادامه مى افزايد: اسالم هراسى و به ويژه شيعه هراسى 
ــات آنان در اقصى نقاط جهان، به  ــيعيان و مقدس و توهين به ش
ــلمانان و انحراف در افكار و  ــالم و مس منظور تضعيف قدرت اس
عقايد و ايجاد چهره  اى خشن و ترسناك از آنان در افكار عمومى 

جهان بوده است.
ــالمى در اين بيانيه اعالم كرد: ــوراى هماهنگى تبليغات اس ش
 اين گونه اقدمات ددمنشانه با برنامه ريزى هاى پيچيده و گسترده 
و توطئه چينى هاى فزاينده از سوى نظام سلطه و استكبار جهانى 
ــركردگى آمريكاى جنايتكار و صهيونيسم تروريست پرور،  به س
توسط مزدوران آنان عليه اسالم و مسلمانان به ويژه شيعيان به كار 
مى رود، به نحوى كه دستان پنهان و پليد آمريكا، رژيم اشغالگر 

قدس و رژيم كودك كش آل سعود در اين حمالت و جنايات به 
وضوح قابل مشاهده است.

ــت: حمله به  در بخش ديگرى از اين بيانيه محكوميت آمده اس
علما، منازل و بيوت آنان و جسارت و توهين به مقدسات و اماكن 
ــه دينى از هر نظر و نگاهى محكوم بوده و بايستى حرمت  مقدس
ــدس دينى حفاظت و  ــزرگان دينى حفظ و از اماكن مق علما و ب
پاسدارى شود. شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى  در پايان اين 
ــليت به خانواده هاى داغدار اين شهدا، از تمامى  بيانيه ضمن تس
ــازمان همكارى هاى اسالمى  مجامع بين المللى به خصوص س
ــوراى امنيت و دادگاه بين المللى الهه  و سازمان ملل متحد، ش
ــرى از تمامى ظرفيت هاى  مى خواهد تا با تمام توان و به كارگي
خود در شناسايى، معرفى و مجازات عامالن اين واقعه مصيبت بار 
ــه حوادث جلوگيرى  ــترش و تكرار اين گون كمك كرده و از گس

كنند.

طبق توافقاتى كه در نشست «وين2» در ارتباط با بررسى 
بحران سوريه و خروج از اين بحران به عمل آمده بود؛ قرار 
ــتى از معارضان داخلى و خارجى سورى ارائه  ــد فهرس ش
ــوم درباره سوريه، نمايندگان معارض  شود تا در نشست س
با نمايندگان دولت سوريه مذاكره كنند و اردن مأمور تهيه 

اين فهرست بودكه قرار بود به دى ميستورا داده شود.
عربستان با مشاهده اين وضعيت براى اين كه ابتكار عمل را 
در دست بگيرد خود اقدام به چنين كارى كرد و از معارضان 
ــته به خود و معارضانى كه از سوى قطر حمايت مالى  وابس
مى شوند فهرستى را تهيه و آنها را در رياض جمع كرد كه 
در بين آنها معارضان مسلحى كه هم اكنون در حال جنگ 
هستند نيز وجود داشتند و حتى گروه هايى نظير احرار شام 

نيز دعوت شدند.
ــكل از ــه اى متش ــد كميت ــت قرار ش ــى نشس در خروج

ــن 36 نفر  ــر از اي ــد. 11 نف ــره برون ــراى مذاك ــر ب  36 نف
ــت ها  ــدند كه از تروريس كميته عالى معارضان ناميده ش

هستند.
ــيارى از  ــت اين بود كه بس ــكلى كه اين نشست داش مش

مخالفان ميانه رو سوريه دعوت نشدند. 
مشكل ديگر اين بود كه برخى از شركت كنندگان با دستور 
ــن كرده بود  ــت تدوي ــتان براى اين نشس كارى كه عربس

مخالف بودند. 
در اين دستور كار عنوان شده بود كه قبل از تشكيل دولت 
انتقالى بايد بشار اسد بركنار شود در حالى كه اين مسأله در 
نشست وينبه هيچ وجه مطرح نبود و اين موضوع به مردم 

سوريه واگذار شده بود.
ــرگئى  امير عبداللهيان، معاون وزير امور خارجه ايران و س
الوروف، وزير خارجه روسيه به اين دستور كار واكنش نشان 

ــركت كننده هم به اين موضوع  دادند و برخى گروه هاى ش
اعتراض داشتند. 

ــتور كار  ــن دس ــا اي ــر ب ــه ديگ ــد ك ــد بودن ــا معتق آنه
ــى  باق ــا  آنه ــى  احتمال ــاى  حرف ه ــراى  ب ــى  جاي

نمى ماند.
ــت رياض يك فرار رو به جلو  تصور ما بر اين است كه نشس
ــت را در برابر يك  ــركت كننده در نشس است تا اعضاى ش
عمل انجام شده قرار دهد كه بى شك چنين اتفاقى نخواهد

 افتاد.
ــد هم اعالم  ــار اس ــيه، بش افزون بر مخالفت ايران و روس
ــد كرد  ــو نخواه ــت ها گفت وگ ــا تروريس ــر ب ــرد ديگ ك
ــم پاريس  ــى مخالفان مقي ــت كه برخ و اين در حالى اس
ــا آن مخالفت ــى خوانده و ب ــاع آن را اردوكش و هيثم من

كردند.

كشتار شيعيان نيجريه، ترس استكبار از قدرت فزاينده مسلمانان است فرار  رو به جلوى عربستان

جانشين فرمانده نيروى دريايى سپاه پاسداران گفت: پس از 
قضيه برجام و فرابرجام، تحريم ها  ادامه دارد.

به گزارش تسنيم، دريادار عليرضا تنگسيرى جانشين نيروى 
دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت فرارسيدن 
ــاره اهميت  ــان اين نيرو، درب ــش در جمع كاركن هفته پژوه
ــورهاى درحال توسعه بخواهند  علم وپژوهش، گفت: اگر كش
ــرفت گام بردارند بايد به پژوهش اهميت دهند  درمسير پيش
چرا كه بعدها در آينده بايد هزينه هاى زيادى را متحمل شوند.
ــور عزيز ما ايران نيز اگر بخواهد درمسير ترقى  وى افزود: كش
ــود و اين امر با  ــلح ش ــرفت گام بردارد بايد به علم مس وپيش

كوشش و جهاد علمى ميسرمى شود.
ــپاه درمورد چالش هاى  ــين فرمانده نيروى دريايى س جانش

پژوهش در كشور، اظهار داشت: در بحث تحقيقات و پژوهش 
در كشور، سيستماتيك و نظام مند عمل نمى شود و بايد اين 

مسير يك مسير واحد و داراى نظام مشخص باشد.
دريادار تنگسيرى با بيان اين مطلب كه يكى از داليل رشد علم 
ــتم تحقيقاتى و علمى است كه  در غرب نظام مند بودن سيس
ــور ما نيز فعاليت هايى در اين امر صورت گرفته  البته در كش
است اما كار بسيار دارد و بايد پژوهش در كشور را ساماندهى 
كرد؛ درمورد حضور نيروهاى مسلح در امور علمى و پژوهشى، 
ــداران انقالب  ــلح  و خاص آن سپاه پاس گفت: نيروهاى مس
اسالمى بايد در امر علم و دانش پيشگام و پيش قدم باشند، چرا 
كه حتى پس از قضيه برجام و فرابرجام، تحريم ها ادامه دارد و 
بايد توليد علم بومى و داخلى از طريق نيروهاى مسلح انجام

شود.
ــالمى نيز به دليل  ــپاه پاسداران انقالب اس  وى ادامه داد:  س
دشمنى هاى نظام سلطه واستكبار با انقالب اسالمى، بايد به 
توليد علم بومى و داخلى مبادرت ورزد تا در مسير خودكفايى 

و استقالل علمى حركت كند.
ــپاه در مورد جايگاه معاونت دانش  جانشين نيروى دريايى س
ــپاه، گفت:  درطول چهار سال  وپژوهش درنيروى دريايى س
ــخص  ــا و ش ــت دانش وپژوهش ندس ــته تالش معاون گذش
پوررضايى درجهت احصاء علم و دانش در نيروى دريايى سپاه 
قابل تقدير است و كسب مقام اول در بين نيروهاى مسلح در 

طول اين چهار سال، خود مزيد براين علت است.
ــردن  و همچنين  ــتماتيك كار ك ــيرى، سيس دريادار تنگس
اولويت بندى موضوعات پژوهشى، ارتباط با مراكز دانشگاهى  
ــپاه،   ــى درحوزه مأموريت نيروى دريايى س تحقيقاتى و علم
ــازى علمى را از اهم توليدات فكرى در  توليد فكر و تصميم س
نيروى دريايى به عنوان عمده انتظارات دريادار فدوى فرمانده 

نيروى دريايى از معاونت پژوهش اين نيرو دانست.

ــاى علم و  ــد بر چالش ه ــان كرد: باي ــان خاطرنش وى در پاي
تحقيقات در كشور غلبه كرد و چاره اين كار نيز اجراى منويات 
فرماندهى معظم كل قوا در مسير علم وپژوهش است. با اجراى 
اين منويات در آينده ديگر شاهد نخبه گريزى نيز نخواهيم بود 

و نيروهاى مسلح در اين راه بايد پيشقدم باشند.

دريادار تنگسيرى مطرح كرد:

تحريم ها پس از برجام هم ادامه خواهد داشت
 تاكيد بر لزوم توليد علم بومى در سپاه
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مدیرکل دفتر امور اکتشاف، جزئیات نحوه آزادسازی محدوده های 
معدنی را تشریح کرد. 

اسداله کش��اورز با بیان اینکه تمام محدوده های درخواست صدور 
پروانه اکتش��اف که قبل از انجام استعالمات موضوع ماده 24 قانون 
معادن؛ به هر دلیل ابطال و بلوکه ش��ده اند آزاد خواهند شد، افزود: 
با توجه به ابالغ تفاهم نامه این معاونت و س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور تنها بخش��ی از محدوده هایی ک��ه به موجب 
بخشنامه یادش��ده مورد مخالفت دستگاه یادش��ده قرار می گیرند، 

بلوکه شده و از واگذاری آنها خودداری خواهد شد.
 وی در ادامه به تمام محدوده های مورد مخالفت واقع ش��ده توسط 
دس��تگاه های موضوع ماده 24 قانون معادن که ه��م اکنون بلوکه 
هس��تند نیز اش��اره کرد و گفت: متقاضیان این محدوده ها فقط تا 
15 آذر ماه سال جاری جهت اخذ موافقت دستگاه مورد نظر مهلت 
داش��تند و در صورت عدم اقدام آنها تا تاریخ یاد شده، محدوده آنها 

آزاد خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: تمام محدوده های بالمعارض ابطالی )محدوده های 
دارای موافق��ت دس��تگاه های موضوع م��اده24 قان��ون معادن( و 
پروانه های اکتشاف ابطالی که یک نوبت به مزایده عمومی گذاشته 
شده و متقاضی یا برنده نداشته اند نیز مشمول آزادسازی می شوند. 
وی تمام محدوده های باقیمانده از پروانه های اکتشافی که تا تاریخ 
ابالغ بخش��نامه مقام عالی وزارت منجر به صدور گواهی کش��ف یا 
مجوز برداشت شده اند را نیز مشمول بخشنامه آزادسازی دانست و 
افزود: از ابتدای دی ماه امسال همزمان با صدور گواهی کشف، مابقی 

محدوده پروانه اکتشاف نیز آزاد اعالم خواهد شد. 
وی ادامه داد: محدوده های بالمعارض ابطالی یا پروانه های اکتشاف 
ابطالی که در س��ال های قبل به مزایده عمومی گذاش��ته ش��ده و 
محدوده موردنظر پس از واگذاری به برنده مزای��ده، قبل یا پس از 
صدور پروانه، مجددا ابطال ش��ده است، ش��امل آزادسازی نبوده و 
باید دوباره از طری��ق مزایده عمومی واگذار ش��ود و درصورت نبود 
 برنده یا متقاضی پس از یکبار مزایده ، مراتب مش��مول آزادس��ازی 

خواهد شد. 
کشاورز با بیان اینکه تمام سازمان های تابعه ملزم به تبدیل وضعیت 
محدوده های خود حداکثر تا 15 آذر ماه سال جاری بوده اند، افزود: 
پس از اعمال موارد، محدوده های مورد نظر در س��امانه کاداس��تر 
با مش��خصات خاص مش��خص خواهد ش��د تا متقاضی��ان دیگر با 
 مراجعه به سامانه یاد شده متوجه محدوده های مشمول آزادسازی 

شوند.
وی تاکید کرد: تاریخ اجرای مفاد بخش��نامه آزادسازی بامداد روز 
اول دی خواهد بود و هرگون��ه اقدام س��ازمان های تابعه به صورت 
خودسرانه یا پیش از این تاریخ، تخلف محسوب و مشمول مقررات 

خاص خود خواهد شد.

وزیر اقتصاد از ایجاد نقش��ه راه جامع برای همکاری های اقتصادی 
خارجی خبر داد و گفت: در این نقشه، نقش هر کشور و هر دستگاه 
داخلی تهیه ش��ده است. علی طیب نیا در حاش��یه دومین همایش 
بهب��ود فضای کس��ب و کار گف��ت: با لغ��و تحریم ه��ا، زمینه برای 
افزایش ص��ادرات نفت، امکان دسترس��ی به مناب��ع مالی خارجی 
 و امکان س��رمایه گذاری بیش��تر خارج��ی در اقتصاد ای��ران مهیا 

می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارای��ی با بیان اینک��ه هیأت های خارجی به 
طور مرتب به ایران سفر می کنند و دستگاه های ما نیز سعی دارند 
زمینه های قابل سرمایه گذاری را به آنها معرفی کنند، افزود: تصمیم 
داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذش��ته را تکرار نکنیم و 
از فرصت های به دست آمده در مسیر س��رمایه گذاری برای تولید 
اس��تفاده کنیم. وی از ایجاد نقش��ه راه جامع ب��رای همکاری های 
اقتصادی خارجی خبر داد و گفت: در این نقشه، نقش هر کشور و هر 
دستگاه داخلی تهیه ش��ده و امیدواریم با عملی کردن آن بتوانیم از 

فرصت های موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.
طیب نیا افزود: تالش ما این اس��ت ک��ه از رتبه 152 که دو س��ال 
 پیش بوده، بتوانیم رتبه ای��ران را دو رقمی کنیم و در آینده نزدیک 
هدف گذاری ما رسیدن به رتبه هفتاد است؛ هر چند که رتبه هفتاد 
را هم برای اقتصاد کش��ور مناس��ب نمی بینیم اما از رتبه سال های 
قبل بسیار بهتر اس��ت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم ها در آینده 
نزدیک حذف خواهد ش��د، افزود: این روند خیلی طول نمی کشد و 
در آینده ای نزدیک تحریم ها لغو خواهد شد و برخی محدودیت ها 

برطرف می شود.
وی گفت: معنای اقتصاد مقاومتی این است که از فرصت های موجود 

بین المللی برای درون زا کردن اقتصاد ملی استفاده کنیم.

جزئیات آزادسازی محدوده های 
اکتشافی معدنی بلوکه شده

نقشه راه جامع همکاری اقتصادی 
خارجی تدوین شد

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه ما نیازمند تالش های گس��ترده تری در حوزه 
ایجاد اش��تغال هس��تیم، گفت: من خ��ودم را وزیر 

بیکاران و کارگران می دانم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه 
علنی مجلس شورای اس��المی در پاسخ به سووال 
ایرج عبدی نماینده ازنا در مجلس درباره علت عدم 
توزیع عادالنه منابع اش��تغالزایی با توجه به درصد 
بیکاری کشور گفت: به طور قطع سه حوزه بازار پول 
و س��رمایه و ارز با کار و کاال و خدمات باید در کنار 
یکدیگر فعالیت داشته باش��ند، بنابراین همه شما 
می دانید که در بخش پایه پولی و نقدینگی، مسایلی 
داریم که باید برای حل مشکالت و ارتقای سطح پایه 

پولی کشور اقداماتی  انجام شود.
وی با بی��ان اینکه ب��رای حل مش��کالت در حوزه 
نقدینگی و پایه پولی کش��ور، نیازمند زمان هستیم 
افزود: ما نیازمند برنامه  ها و تالش های بیشتری در 
این حوزه هستیم، البته هزینه های مبادله را باید به 
نفع دس��تمزدها و در این جهت کاهش دهیم. وی 
ادامه داد: ما سال گذشته دستمزدها را باالتر از سطح 
نرخ تورم پیش بینی کردیم که ب��ه نوعی با این کار 
رابطه دستمزد با بهره وری را هم مدنظر قرار دادیم. 
ربیعی همچنین با بیان اینک��ه بازارهای پول، کاال 
و کار باید به طور مس��تمر در کنار هم فعالیت کنند 
تا در حوزه اش��تغال به نتیجه مطلوب دست یابیم 
اظهار داش��ت: بنده در این حوزه شانه خالی نکردم 
و همچنان مشغول فعالیت هس��تم. اما قبول دارم 
که روند طوالن��ی در اقتصاد ضعیف ش��ده ما برای 
تغییرات به س��ختی انجام خواهد ش��د. وی افزود: 
در ساختار سنی جمعیت کشور و تحصیلکرده ها با 
مشکالت جدی مواجه هستیم به طوری که به عنوان 
مثال طبق آماری که در یکی از اس��تان های کشور 

منتشر شده، در این اس��تان 20 درصد بین نسبت 
خروجی دانشگاه و نیاز استان مربوطه به شغل رابطه 
معناداری وجود دارد که این مشکل باید حل شود. 

وزیر کار همچنی��ن ورود ه��ر فرد در دانش��گاه را 
متناسب با اشتغال دانست و گفت: بنده معتقدم که 
هر فردی که به دانشگاه ورود پیدا می کند کارنامه ای 
برای اشتغال داشته باشد، اما متاسفانه در این زمینه 
دچار ناهماهنگی هایی در تقاض��ا، عرضه و نیز بازار 
کار هستیم که باید این مشکالت با کمک همه قوا و 
نمایندگان مجلس حل و فصل شود. ربیعی در ادامه 
اظهار داشت: در حال حاضر منحنی بیکاری باالتر از 
رشد اقتصادی در کشور قرار دارد بنابراین ما نیازمند 

رشد فراگیر در این حوزه هستیم. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه طی س��ال ه��ای اخیر ما 
 با رش��د اقتص��ادی بدون اش��تغال یا کم اش��تغال 
روب��ه رو بوده ایم اظهار داش��ت: ما در ای��ن زمینه 
دچار مشکالتی هس��تیم که یکی از دالیل آن این 
است که تمرکز بیشتر ما بر رشد اقتصادی همراه با 
اشتغال بوده اس��ت. وزیر کار همچنین فرهنگ کار 
در کشور را با مشکالت زیادی ارزیابی کرد و گفت: 
ما باید بتوانیم از طریق اصالح ساختاری حوزه های 
عرضه، تقاضا و نهادها را با یکدیگر هماهنگ کرده و 
نتیجه ای مطلوب برای اشتغال بگیریم. وی با بیان 
اینکه خودم وزیر کارگران و بیکاران هستم، افزود: ما 
می خواهیم برنامه ششم توسعه و  بودجه های ساالنه 
برای حل مشکالت شهری به موضوع رشد اقتصادی 
همراه با ایجاد اشتغال گسترده و متنوع توجه کند.

ربیعی در ادامه تصریح کرد: اگر ما به دنبال پیشرفت 
هستیم باید به سمتی برویم که اشتغال ایجاد شود.

وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ما ب��رای ایجاد اش��تغال 
نیازمند اس��تراتژی نوی��ن در این حوزه هس��تیم 
گف��ت: نماین��دگان مجل��س باید توج��ه جدی به 

استراتژی های آینده اش��تغال برای برنامه ریزی ها 
و قانونگذاری ها داش��ته باش��ند.  وزیر تع��اون، کار 
و رفاه اجتماع��ی در بخش دیگری از س��خنانش با 
بیان اینکه سرمایه گذاری ها برای ایجاد اشتغال در 
سال های گذشته طبق آمایش سرزمین و در جهت 
رفع نابرابری و تبعیض بوده اس��ت، اظهار داش��ت: 
طی سال های اخیر س��رمایه گذاری ها برای ایجاد 
اشتغال در کشور براس��اس آمایش سرزمینی و در 
جهت رفع تبعیض و نابرابری کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب برای توجه 
به عدالت و نیز ارکان اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش 
نابرابری ها و حرکت به سمت کم کردن نابرابری ها 
در حوزه اش��تغال یکی ازمهم ترین استراتژی های 
اساسی دولت در تدوین برنامه ششم توسعه است. 
ربیعی با بیان اینکه ما آمایش اش��تغال را در سطح 
استان ها مورد بررسی قرار داده ایم که بر این اساس 
بیشترین تمرکز بر استان های محروم است، گفت: 
 ایجاد ش��غل از خانه تا کارخانه و نی��ز آموزش های

 فنی و حرفه ای در روستاها و در شش استان محروم 
در دستور کار دولت اس��ت که این موضوع در حال 

پیگیری و ساماندهی است.
 وزی��ر کار در پایان ب��ا بی��ان اینک��ه مطالعاتی در

اس��تان های کرمانش��اه، کردس��تان، خوزستان و 
خراس��ان های رضوی، جنوبی و ش��مالی به منظور 
پای��داری و کم ک��ردن بی عدالتی در ح��وزه ایجاد 
اش��تغال ص��ورت گرفته، گف��ت: ما براین اس��اس 
مشخص کرده ایم که چه ش��غلی می تواند در کدام 
اس��تان موجب کارآفرینی ش��ود. ما می خواهیم با 
برنامه ریزی های��ی که انجام می دهی��م با همکاری 
نمایندگان مجلس دغدغه آنه��ا و مردم را در حوزه 

ایجاد اشتغال رفع کنیم.

درپي عملیاتي نمودن هرچه بیش��تر راهبرد کاه��ش هزینه ها و رقابتي 
کردن بیشتر قیمت تمام ش��ده محصول، با ایجاد تغییراتي درتعدادي از 
دس��تورالعمل هاي عملیاتي کوره هاي قوس الکتریکي از جمله کاهش 
مصرف آلومینیوم، صرفه جویي قابل مالحظه اي از لحاظ میزان مصرف 

آلومینیوم حاصل شد.
کارش��ناس فرآیند فوالدس��ازي و ریخته گري مداوم با اع��الم این خبر 
گفت: با اجراي دستورالعمل هاي جدید، کاهش چشمگیري در مصرف 
ویژه آلومینیوم کوره و LF نسبت به قبل حاصل شده که با وجود افزایش 
مصرف فروس��یلیس، به س��بب اختالف قیمت قابل توجه این دو ماده، 
صرفه جویي خوبي به همراه خواهد داش��ت به نحوي که به علت کاهش 
مصرف آلومینیوم در این گروه از ذوب ها )در حدود 150 کیلوگرم به ازاي 
هرذوب( سبب تشکیل ناخالصي هاي آلومینیایي کمتر) در حدود 300 
کیلوگرم به ازاي هر ذوب( و در نتیجه سبب بهبود کیفیت داخلي فوالد 

مذاب و تختال هاي حاصل از آن نیز خواهد شد.
محمد مهدي مرن��دي در همین رابط��ه گفت: به طور کل��ي گریدهاي 
فوالدي در شرکت فوالد مبارکه از نظر روش اکسیژن زدایي به دو دسته 
AL-Killed و AL-Si Killed تقسیم مي ش��وند که به طور معمول 
ذوب هاي AL-Si Killed در حدود 30 الي 35 درصد تولیدات ناحیه 
فوالدس��ازي را تش��کیل مي دهند. در ذوب ه��اي AL-Killed عمل 
اکس��یژن زدایي از فوالد مذاب تقریبا به طور کامل توس��ط آلومینیوم و 
 گرافیت انداخته ش��ده درکف پاتیل انجام مي گیرد ول��ي درگریدهاي

AL-Si Killedوظیف��ه کش��تن فوالد ب��ه عهده س��یلیس موجود در 

فروس��یلیس مي باش��د که البته بازهم نقش آلومینی��وم در این زمینه 
برجسته تر است. در ذوب هاي AL-Killed با ایجاد قابلیت تقدم و تأخر 
افزودن آلومینیوم نس��بت به فروآلیاژها در زم��ان تخلیه، امکان افزودن 
آلومینیوم پس از فروآلیاژها میسر شده اس��ت که این امر به علت جذب 
بخشي از اکسیژن فوالد مذاب توس��ط فروآلیاژها، سبب کاهش مصرف 
آلومینیوم و همچنین کاهش می��زان ناخالصي هاي آلومینیایي گردیده 

است.
مرندي در خص��وص چگونگ��ي تکمیل اج��راي این فرآیند اف��زود: در 
دستورالعمل هاي جدید ابالغ شده به سایت، افزودن آلومینیوم در تخلیه 
ذوب هاي AL-Si Killed در کوره هاي قوس به طور کامل حذف شده 
و نقش اکسیژن زدایي از فوالد )با افزایش مقدار 200 کیلوگرم فروسیلیس 
به ازاي هر ذوب به مقادیر دس��تورالعمل هاي قبلي(، ب��ه طور کامل به 
فروس��یلیس و همچنین گرافیت انداخته ش��ده در ک��ف پاتیل محول 
گردیده است. وي خاطر نش��ان کرد: بدیهي است هم در روش قبل و هم 
در روش جدید، چنانچه اکسیژن محلولي در فوالد مذاب باقي مانده باشد 
در واحد متالورژي ثانویه با افزودن مقدار مورد نیاز آلومینیوم، فوالد مذاب 
به طور کامل کشته شده و پس از تنظیم نهایي دما و آنالیز شیمیایي  به 
 واحد ریخته گري مداوم ارسال مي گردد.کارشناس فرآیند فوالدسازي و

 ریخته گري مداوم در پایان از حمایت هاي بي دریغ مدیریت ناحیه وسایر 
مدیران و مسووالن واحدها و همچنین از تالش تمامي پرسنل زحمتکش 
ناحیه فوالدس��ازي و ریخته گري مداوم و واحدهاي سرویس دهنده به 

جهت کمک در اجراي دقیق روش جدید، تقدیر و تشکر نمود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مس��کن با بیان اینکه برای ش��روع فروش 
قسطی مسکن، نامه ای به سیف برای تعیین هر چه زودتر نرخ کارمزد این 
طرح ارسال شده است گفت: برای دور دوم فروش قسطی مسکن منتظر 
بازخورد این طرح می مانیم. محمد حسن مرادی در پاسخ به این سووال 
که زمان شروع طرح فروش قسطی مسکن از چه زمانی خواهد بود،گفت: 
هنوز تأییدیه نرخ 5 درصد کارمزد  فروش قس��طی مسکن از سوی بانک 
مرکزی صادر نش��ده اس��ت، به همین دلیل نیز برنامه ای  از سوی بانک 
مسکن تنظیم و برای ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ارسال شد تا 

با مساعدت وی، مصوبه آن صادر شود.
مرادی ادامه داد: نرخ کارمزد متناس��ب با خدماتی که بانک مسکن ارائه 
می دهد تعیین می ش��ود و کارمزدهای بانکی به شکل کلی توسط بانک 
مرکزی تعیین و اعالم می شود و چون فروش قسطی مسکن پیش از این 
وجود نداش��ته و اولین بار است که انجام می ش��ود بررسی های این نرخ 
کارمزد یک مقدار طول کشیده است. مرادی در پاسخ به این سووال که 
آیا در نشست ها و جلساتی که با انبوه س��ازان داشته اید تعداد واحدهای 
مسکونی مورد نظر آنها برای فروش قسطی مشخص شده است، گفت: در 
جلساتی که با انبوه سازان کشور و تهران برگزار کرده ایم آنها اعالم کردند 
واحدهایی را دارند که حاضر هس��تند وارد پروسه فروش قسطی مسکن 

کنند اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیفتد باید منتظر ماند.
مدیر امور طرح و برنام��ه بانک مس��کن اضافه کرد: ب��رآوردی از تعداد 
واحدهای مسکونی مشمول فروش قسطی مسکن نداریم اما به هر حال 
بارها اعالم شده که حدود 250 هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود 

دارد که می توانند تعدادی از این واحدها از این طرح اس��تفاده کنند. به 
گفته وی، در شروع طرح فروش قسطی مسکن فعال بانک مسکن تا 100 
میلیون تومان را ضمانت می کند و در این طرح باز هم تاکید می کنیم که 
قرار نیست تسهیالت از سوی بانک مسکن پرداخت شود و بانک مسکن 
تنها تضمین کننده باز پرداخت اقساط از سوی خریداران به فروشنده ها 
اس��ت. مرادی ادامه داد: در دور دوم این طرح شاید سقف این ضمانت از 

100 میلیون تومان باالتر باشد.
براساس این طرح، فروش��نده که همان انبوه س��ازان خواهند بود واحد 
مس��کونی را به خریدار معرفی می کنند و چنانچه ب��ه عنوان مثال واحد 
مس��کونی مورد نظر 240 میلیون تومان باشد اگر فروش��نده با خریدار 
به توافق برس��د و راضی ش��ود 140 میلیون تومان را نقد و 100 میلیون 
 تومان را به صورت اقس��اط پرداخت و بانک مس��کن آنرا ب��ا نرخ کامزد

 5 درصد)اگر بانک مرکزی تصویب کند(تضمین خواهد کرد. براس��اس 
مجوز صادر ش��ده برای بانک مسکن، س��ازنده ها ش��امل انبوه سازان و 
خرده سازها )بسازوبفروش ها(، می توانند با نظارت و مداخله حقوقی بانک 
به معامالت، واحدهای نوساز را به صورت مدت دار و غیرنقد به متقاضیان 
واگذار کنند. نقش بانک مس��کن دراین ن��وع از معامالت ملک، تضمین 
پرداخت به موقع اقس��اط معامله از جانب خریدار است به این صورت که 
در صورت عدم وصول به موقع بهای معامله از جانب فروشنده )سازنده(، 
بانک مسکن از ابزارها و سازوکارهای معمول خود در قراردادهای رهنی 
بانک با تس��هیالت گیرندگانش، استفاده می کند و اقس��اط را از خریدار 

دریافت و به فروشنده پرداخت می کند.

کارشناس فرآیند فوالدسازي و ریخته گري:

 کاهش هزینه هاي تولید در ناحیه فوالدسازی و ریخته گري مداوم

در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت تصویب شد:

تعیین رییس جدید سازمان مالیاتی
مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

طرح تحقیقی، ترویجی گندم در قزوین اجرا شد
در بازار بورس رخ داد:

 قعرنشینی پاالیشی ها با سقوط نفت
به مدیرعامل بیمه معلم تعلق گرفت :

جایزه بهترین رهبر کسب و کار سال ۲۰۱۵ 

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خبر داد:

ارسال نامه به سیف برای تعیین کارمزد و آغاز فروش مسکن »قسطی«

علی عسگری که از زمان دولت دهم در رأس سازمان مالیاتی حضور داشت 
از این سمت کنار گذاشته شد تا با موافقت هیأت دولت، تقوی نژاد به عنوان 
رییس جدید سازمان مالیاتی کشور منصوب شود. سید کامل تقوی نژاد که از 
این پس سکان مدیریت سازمان امور مالیاتي را به دست گرفته پیش از این 
مدیرعامل بانک س��په به عنوان یکی از بانک های بزرگ دولتی و همچنین 

رییس هیأت انتظامی بانک ها بوده است.

مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی سازمان جهاد کش��اورزی استان قزوین 
گفت: طرح تحقیقی ترویجی بررس��ی اثر بخشی کود زیس��تی ویژه گندم 
»فالویت« بر عملکرد گندم در استان قزوین اجرا شد. فاطمه خمسه هدف 
از اجرای این طرح تحقیقی را، ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک، کاهش 

مصرف کودهای شیمیایی و افزایش عملکرد گندم دراین استان ذکرکرد.
وی بیان ک��رد: کودهای بیولوژیک م��ی توانند ضمن جایگزین��ی تمام و یا 
بخشی از کودهای شیمیایی تأثیرات مثبتی در رشد گیاه و افزایش عملکرد 
 داشته باشند. خمس��ه اضافه کرد: این کودها همچنین از قیمت تمام شده 
پایین تری برخوردارند و ضمن کمک به اقتصاد زارع، اثرات مخرب بر روی 

محیط زیست نیز ندارند.
مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی سازمان جهاد کش��اورزی استان قزوین 
گفت: نتایج حاصل از کیل گیری و اندازه گی��ری عملکرد جداگانه قطعات 
تیمار و شاهد، نش��ان دهنده میزان 13 درصد افزایش عملکرد محصول در 
قطعه تیمار شده با کود زیستی فالویت اس��ت. به گفته خمسه، این طرح با 
مشارکت مدیریت هماهنگی ترویج کش��اورزی و مرکز تحقیقات، آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان در مرکز خدمات کوهپایه از توابع شهرستان 

آبیک به مساحت 1.5 هکتار اجرا شد.

ریزش قیمت نفت در معامالت هفته گذش��ته بار دیگر فشار را بر بازارهای 
کاالیی و به دنبال آن بازارهای سهام وابس��ته افزایش داد. در این خصوص، 
می توان به ریزش قیمت سهام ش��رکت های نفتی در بورس های معتبر دنیا 
و همچنین ریزش بورس های حوزه خلیج فارس، با توجه به اقتصاد وابسته 
به نفت این کشور ها، اشاره کرد. اثر افت قیمت نفت در بازار سهام داخل نیز 
مشاهده می شود. بر این اساس، با فشار افت قیمت سهام شرکت های کاالیی 
داخلی به خص��وص گروه فرآورده های نفتی ش��اخص کل اف��ت 99 واحد 

)معادل 2/ 0 درصدی( راهم  تجربه کرد. 
در این ش��رایط، افت دوباره قیمت نفت در بازارهای جهانی، نگرانی از افت 
سودآوری ش��رکت های این صنعت به خصوص پاالیشی ها را مشابه با پایان 
سال 93 به وجود آورده است. در نتیجه فش��ار فروش در این نمادها، شاهد 
افت ش��اخص این گروه به کمترین مق��دار از اواخر س��ال 91 بودیم. افت 
قیمت نفت عالوه بر کاهش بهای تمام ش��ده کاال در این ش��رکت ها، قیمت 
فرآورده ها را نیز با خود همراه می سازد. با این حال، عدم اطالع کافی از نحوه 
 قیمت گذاری محصوالت و فرآورده ها در ش��رایطی ک��ه همچنان عملکرد 
6 ماه نخست این ش��رکت ها نیز منتشر نشده، سودآوری کنونی پاالیشی ها 

را مبهم ساخته است.

مدیرعامل بیمه معل��م، جایزه  بهترین رهبر کس��ب و کار س��ال 2015  را 
گرفت. کاوه قاضی، معاون برنامه ریزی و توس��عه بازار شرکت بیمه معلم در 
این خصوص گفت: رتبه شرکت بیمه معلم از لحاظ سهم بازار، سودآوری و 
درآمدی بهبود یافته که نتیجه س��ه سال مدیریت محمد ابراهیم تحسیری 

در شرکت بیمه معلم است.
وی افزود: به همین دلیل موسس��ه MENAA از س��وی نماینده رسمی 
خود در ایران، مدیرعامل بیمه معلم را شایس��ته این جایزه دانس��ته است.

کاوه درخص��وص اینکه آیا بیم��ه معلم ب��رای دریافت این جای��زه از میان 
شرکت های بیمه داخلی رقیبی هم داشته است، توضیح داد: با وجود اینکه 
برخي ش��رکت های بیمه دیگر برای دریافت این جایزه عالقه مند بودند، اما 
در نهایت فقط محمد ابراهیم تحسیری به عنوان بهترین رهبر صنعت بیمه 

انتخاب شد.
او ادامه داد: وقتی بهترین رهبر کس��ب و کار در رأس مدیریت یک ش��رکت 
حضور دارد، یعنی این فرد روی تمام آیتم هایی که مش��تری می تواند از آن 
منتفع شود تاثیرگذار است. در چنین شرایطی مشتری از خدمات مناسب 
ش��رکت  نفع می برد و این نفع به واس��طه درایت رهبر سازمان محقق شده 

است.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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وزیـر 
بیکاران و کارگران 

هستم



یادداشت

خبر خبر

هوای اصفهان همچنان در مرز ناسالم قرار دارد و ذرات کوچک تر 
از ۱۰ میکرومت��ر و ذرات کوچک ت��ر از ۲.۵ میکرومت��ر، مهمان 

ناخوانده و بد یُمن ریه های اصفهانی ها است.
 نمی دانیم برای بار چندمین است که آسمان اصفهان را خاکستری 
می بینیم، آرزوی آس��مانی صاف بدجور بر دل اصفهانی ها مانده 
است؛ این روزها وقتی بر فراز س��اختمان های بلند، پیکره شهر را 
ببینید حتی گنبدهای الجوری مدرس��ه چهارباغ، مسجد امام و 

مسجد شیخ لطف اله نیز خاکستری و کبود رنگ است.
باید عنوان ش��هر گنبدهای فیروزه ای را از اصفهان گرفت و شهر 
گنبدهای کبودی و خاکستری را بر آن نهاد، هوای اصفهان آغشته 
به آلودگی مبرمی است که جدول اداره کل محیط زیست اصفهان 

نیز تاب آن را ندارد.
اداره کل محیط زیس��ت اصفهان آلودگی هوای اصفهان را در ۱۲ 
ساعت ۱۵۵ نشان داد که در وضعیت قرمز رنگ جدول قرار داشت؛ 
که البته با نگاهی بر آس��مان نیز چنین مسأله ای را می توانستیم 

به وضوح ببینیم، هاله ای خاکستری بر فراز آسمان اصفهان بود.
آلودگی هوا در مرز هشدار؛ مدارس تعطیل نیست!

آلودگی هوا و آس��مان خاکستری و وضعیت هش��دار حتی برای 
عموم مردم اصفهان از یک س��و، عدم تعطیلی مدارس در چنین 
روزی نیز از سوی دیگر، پرسشی اس��ت که چرا در چنین روزی 
مدارس حتی در مقاطع پایین نیز تعطیل نیس��تند، پرسشی که 

مسووالن مربوطه هرکدام پاسخ های متفاوتی دادند.
محمدحس��ن قائدی ها مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان گفت: 
مرجع تعطیلی مدارس در بحران آلودگی هوا استانداری است و با 
آموزش وپرورش نیست، در این گونه موارد استانداری گزارش داده 

و اگر الزم بود پیشنهاد تعطیلی در این مورد را می دهد.
پاسخ هایی متفاوت!

وی افزود: فرماندار منطقه به معاون بحران اس��تاندار اطالع داده 
و ما هم تائید می کنیم و مراتب را به استاندار اطالع می دهیم که 
مدارس تعطیل شود و تنها فقط خبررسانی توسط روابط عمومی 
آموزش وپرورش انجام می ش��ود، اما در کل تصمیم گیری توسط 

استانداری است.
منصور شیش��ه فروش مدی��رکل بحران اس��تانداری اصفهان نیز 
گفت: دستورالعمل این است که محیط زیست و مرکز بهداشت در 
کمیته ای موضوع را اعالم می کنند، بنابراین امروز این حالت نبوده 

که اعالم تعطیلی مدارس شود.
وی افزود: کمیته، متشکل از هواشناس��ی، محیط زیست و مرکز 
بهداشت اس��ت که اگر غلظت آالینده ها براساس شاخص علمی 
به قدری باشد که نیاز به هشدار باشد مرکز بهداشت دستور هشدار 
سالمت می دهد، البته از زمانی که طرح جامع کاهش کیفی هوا 

اجرایی شده دیگر نیازی به تعطیلی مدارس پیدا نکرده ایم.
آلودگی هوا تهدیدی زیرپوستی برای اصفهان

آلودگی هوای اصفهان زیرپوس��تی س��المتی م��ردم را تهدیدی 
می کند، لیال محمدی کارش��ناس بهداشت از مضرات این پدیده 
به تسنیم گفت: آلودگی هوا بر عملکرد ریه اثر می گذارد. تنفس 

دائمی آلودگی هوا بر عملکرد صافی اثر و در نتیجه مقدار زیادی 
آالینده وارد قسمت های پایین ریه می گردد.

وی افزود: آلودگی هوا س��بب افزایش احتمال بروز س��کته های 
قلبی تا چهار برابر در افراد ش��ده و این احتمال تا دو هفته پس از 
پایان آلودگی هوا به قوت خود باقی مانده و حتی با برهم زدن نظم 
عملکرد قلب، س��بب بروز ضربان های نابه جا و ایجاد اختالل در 

ضربان قلب می شود.
آلودگی هوا پرندگان را هم فراری داده است

اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تأکید 
بر اینکه آلودگی هوا به طور مس��تقیم عامل انتق��ال این ذرات و 
آلودگی به جریان خون می شوند که برای س��المتی بسیار مضر 
اس��ت، گفت: جدای از این موضوع، آلودگی هوا بر روی پرندگان 
نیز اثر سوء گذاشته و سبب شده که از سطح شهرهای کالن مانند 
تهران، اصفهان فراری شوند و نتیجه این می شود که ما این روزها 
در سطح شهر مانند قبل پرنده نمی بینیم، با این آلودگی هوا  اگر 
ما هم می توانستیم می رفتیم. وی افزود: در فصل زمستان هر ساله 
با وارونگی هوا روبه رو هستیم که این وارونگی هوا مانند دمکنی 

که روی دیگ می گذاریم عمل کرده و هوا نمی تواند خارج شود و 
یک الیه هوای سرد روی آن را گرفته سبب آلودگی هوا شده و به 

سمت ما می بارد.
مشاور س��ازمان محیط زیس��ت کش��ور بیان کرد: از طرف دیگر 
مصرف گاز و سوخت های فسیلی سبب افزایش آلودگی هوا شده 
البته آلودگی هوا همه جا زیاد است، حتی در لس آنجلس و لندن 
بدتر از ایران است و این به دلیل تعداد باالی اتومبیل در سطح شهر 
بوده که بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم؛ بنابراین عوامل مختلف 
روی هم انباشته مانند معجونی که در هاون کوبیدیم سبب افزایش 

آلودگی هوا می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: تخریب باغ ه��ا و چنارس��تان ها و تبدیل 
به س��اختمان ها و مراکز صنعت��ی، وزش باد از غرب به ش��رق و 
اتومبیل های دودزا که معاینه فنی نمی شوند؛ دست به دست هم 
می دهند تا این مس��أله افزایش یابد. هوای اصفهان همچنان در 
مرز ناس��الم قرار دارد و ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات 
کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر، مهمان ناخوان��ده و بد یُمِن ریه های 

اصفهانی ها است.

طبق یک مطالعه جدید، ابرها می توانند موجب افزایش 
روند گرمایشی در منطقه قطب شمال شوند.

محققان دانشگاه کلورادو در مطالعات اخیر خود دریافتند 
که ابرها با ایجاد ش��رایط نامناس��ب در سیستم اقلیمی 

باعث افزایش روند گرمایش می شوند.
 کریستوفر کوکس، سرپرس��ت تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »زمانی که ش��رایط جوی قطب شمال گرم و 
مرطوب می شود، عایق بهتری در منطقه ایجاد می شود. 
در حالی که ما انتظار داشتیم تاثیر این شرایط به واسطه 
ابرها کاهش یابد، اما متوجه ش��دیم که ابرهای تشکیل 
شده در قطب ش��مال در چنین شرایطی بیشتر منجر به 
 گرم شدن س��طح زمین، به خصوص در پاییز و زمستان 
می شود.« ابرها دارای مشخصه پیچیده ای در روند تغییر 
آب و هوا هستند. از یک سو آنها می توانند با انعکاس نور 
خورشید باعث س��رد شدن س��طح کره زمین شوند و از 
سوی دیگر می توانند همچون عایق عمل کرده و گرما را 

در خود نگه دارند. 
به گفته کوکس، »برای درک بهتر دلیل و محل گرمایش 

زمین، باید از کل تاثیر ابرها مطلع شد.«
تیم تحقیق دریافت که به هن��گام افزایش دما و رطوبت 
در قطب شمال رفتار ابرها متفاوت است. در این منطقه، 
ابرها توانایی نگه داشتن گرمای سطح زمین را دارند و به 
نظر می رسد باعث تشدید گرمایش منطقه ای می شوند. 
در حقیقت در این منطقه خشک و سرد، افزودن دومین 

»پوشش« می تواند موجب گرم تر شدن دما شود.

پس از انجام دو هفته مذاکرات فش��رده توس��ط نمایندگانی از 
حدود ۲۰۰ کشور جهان در نشست تغییرات آب و هوایی پاریس، 
توافق اقلیمی تاریخی میان آنان به دس��ت آمد. روزنامه تلگراف 
 به معرفی اجمالی بخش ه��ای کلیدی این تواف��ق که به عنوان

 »پایان عصر سوخت های فسیلی« مورد اس��تقبال قرار گرفت، 
عصری که همچون یک فاجعه محکوم شد، پرداخته است:

1- تعیین هدف بلند مدت برای مح��دود کردن افزایش گرمای 
جهانی کمتر از دو درجه و در صورت امکان ۱.۵ درجه سانتیگراد

این توافق به دنبال آن اس��ت تا افزایش متوس��ط دمای جهانی 
را به کمتر از دو درجه سانتیگراد برس��اند. همچنین بر آن است 
تا اقدامات الزم ب��رای محدود کردن افزایش دم��ا به ۱.۵ درجه 
سانتیگراد باالتر از سطح پیش از عصر صنعتی شدن را دنبال کند. 
به منظور محدود کردن افزایش دما، هدف آن است تا تعادلی بین 
انتشار مواد آالینده و حذف این آالینده ها از طریق جذب گازهای 

گلخانه ای در نیمه دوم این قرن بوجود آید.
 2- تعهدات مل��ی ب��رای کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای

 در دهه ۲۰۲۰.
پیش از نشس��ت پاریس و حتی در طول برگزاری آن، کش��ورها 
نامه های خود برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای را در 
طول دهه ۲۰۲۰ ارائه کردند که این برنامه ها و تعهدات زمانی که 
هر یک از کشورها توافق را تایید کردند به مشارکت های تعیین 
شده ملی تبدیل می شود و توافق به دست آمده، کشورها را متعهد 
می کند تا اقدامات الزم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را 

با هدف دستیابی به اهداف مدنظر دنبال کنند.
3- برنامه ای برای متعهد کردن کش��ورها جهت کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای در آینده.
کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای که تاکنون کشورها به انجام 
آن تعهد داشتند، افزایش ۲.7 درجه سانتیگرادی را در این قرن 
در نظر گرفته ب��ود. بخش کلیدی توافق جدی��د در حال حاضر 
مکانیزیمی است تا کش��ورها برای کاهش بیشتر تولید گازهای 

گلخانه ای در آینده متعهد شوند.
4- کمک مالی کشورهای ثروتمند به ملل فقیر.

این توافق ملزم می سازد که کشورهای توسعه یافته به کمک های 
خود به کشورهای در حال توس��عه و کم درآمد به منظور تامین 
هزینه های سبز بودن و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی ادامه 
دهند. در حال حاضر در این توافق عنوان ش��ده که کش��ورهای 
ثروتمند ۱۰۰ میلیارد دالر در سال به کشورهای فقیر کمک کنند 

و سپس در سال ۲۰۲۵ تصمیم جدید اتخاذ شود.
5- برنامه ای برای نظارت بر پیشرفت و پاسخگو بودن کشورها 

در قبال تعهداتشان.
قرار است در سال ۲۰۲3 یک ارزیابی انجام شود و پس از آن هر 
پنج سال پیشرفت های به دست آمده در مسیر تحقق اهداف این 
توافق بررسی گردد و حتی کش��ورها به اجرای تعهدات ژرف تر 

تشویق شوند.

دانشمندان دریافتند؛

ابرها
 عامل تشدید  گرمای  قطب شمال

توافق پاریس  در یک نگاه!

دریچه

مدیر عامل مرکز توس��عه بین المللی خواهرش��هرهای ایران با تاکید بر نقش 
خواهرشهری در انتقال تکنولوژی به کشور و اش��اره به اجالس پاریس، گفت: 
ایران می تواند از طریق پیوند شهرهایش با ۱4۰ شهر خارجی در زمینه انتقال 
تکنولوژی برای ارتقای سطح بهره وری از امکانات کشور در بخش اقتصاد بدون 

کربن بهره برداری کند.
علیرضا رجایی  با اش��اره ب��ه اینکه اجالس پاری��س می تواند برای کش��ور ما 
 هم فرصت و ه��م بحران باش��د گفت: این اج��الس حول محورهایی ش��امل 
محیط زیست و اکوسیس��تم ها، اقتصاد بدون کربن، افزایش حرارت زمین و... 

است که ضرورت بررسی دقیق آنها  از سوی ایران وجود دارد.
وی با بیان اینک��ه از آنجا ک��ه اقتصاد جمهوری اس��المی ایران ب��ه صادرات 
سوخت های فسیلی وابسته است، اگر در زمینه تفاهم صورت گرفته در اجالس 
پاریس درست عمل نشود، کشور به سمت و س��وی رکود می رود، افزود: ایران 
باید فرص��ت را مغتنم ش��مرده و در زمینه س��وخت های جایگزی��ن از جمله 
انرژی های خورش��یدی و باد بهره گیری کند و این امر مس��تلزم یک مجموعه 

مطالعات و اقدامات میدانی است.
مدیر عامل مرکز توسعه بین المللی خواهرشهرهای ایران ضمن اشاره به حضور 
۱9۵ کش��ور در تصویب مصوبه کاهش گازهای گلخانه ای، به ضرورت انتقال 
تکنولوژی و فناوری به کش��ور تاکید و اظهار کرد: اگر دست رو دست گذاشته 
شود و با توجه به روند صورت گرفته اقدامی انجام نشود، بنا به ادعای فابیوس، 
وزیر امور خارجه فرانسه و رییس اجالس پاریس، برای کشورهای تولیدکننده 
گازهای گلخان��ه ای و افزایش دهنده کرب��ن جریمه مقرر می ش��ود، بنابراین 
جمهوری اس��المی ایران باید از این فضای ایجاد ش��ده برای ورود فناوری ها 

استفاده کند. وی در ادامه با اش��اره به وجود بحران آب به عنوان یکی از دیگر 
مشکالت محیط زیست کش��ور، توافق انجام ش��ده در پاریس را فرصتی برای 
ایجاد فش��ارهای منطقه ای به منظور جذب آب های مرزی دانست و گفت: در 
حال حاضر افغانستان در بخش هیرمند با ایجاد بندهای متعدد باعث انحراف و 
کنترل آب و مانع ورود حق آبه به ایران شده ، درحالی که آب مثل شریان خونی 
است اگر در بخشی بسته ش��ود، بخش دیگر را دچار مشکل می کند، بنابراین 
افغانستان یکی از کشورهایی است که با توجه به این توافق ها مکلف به همراهی 

و حل و فصل مسایل زیست  محیطی می شود.
رجایی با بیان اینکه امارات از آب شیرین کن استفاده می کند که باعث افزایش 
غلظت آب و ایجاد مشکل برای آبزیان و لطمه به چرخه حیاتی آب ها شده است، 
افزود: طوفان ها و گرد و غبار برآمده از آفریقا بعد از انتقال به عربستان و سپس 
عراق به ایران می رس��د که تا به حال امکان کنترل این انتقال ها وجود نداشته 
اس��ت، این بحث کلی با توجه به تفاهمنامه که به امضای ۱9۵ کش��ور رسیده 
از مواردی است که می تواند جمهوری اسالمی ایران را در بهسازی و تعامالت 

منطقه کمک کند.
مدیر عامل مرکز توسعه بین المللی خواهرشهرهای ایران با تاکید بر اینکه این 
تفاهمنامه زیر ساخت  یک صلح پایدار و ش��روع تعامل و هم زیستی جهانی را 
میسر می کند، گفت: ایران باید از امکانات بودجه ای، تکنولوژیکی و فضای ایجاد 

شده برای پیشبرد کار استفاده کند.
وی با اش��اره به اینکه ن��گاه موجود در اج��الس پاریس بر اس��تفاده صرف از 
نمایندگان دولتی از سوی ایران متمرکز بود و نماینده جمهوری اسالمی ایران 
در اجالس پاریس نقش تاثیرگذاری نداش��ت، گفت: وقتی راجع به یک کشور 

تصمیم گیری می شود حضور یک یا دو نفر نماینده دولتی نمی تواند مشکل را 
حل کند؛ بلکه باید سازمان های غیر دولتی و دانش��مندان نیز در این اجالس 
شرکت می کردند تا البی های کشور را باالببرند ولی از این امکانات استفاده نشد.

رجایی با اش��اره به اینک��ه موضع س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در مورد 
تخصیص وام ۲۵ میلیونی خودرو موضع دولتی است، گفت: شهرداری تهران 
ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش می دهد و فضای سبز را توسعه می دهد؛ 
ولی دولت به جای کمک به افزایش ناوگان عمومی، خودروهای غیر استاندارد را 
از طریق اختصاص تسهیالت خرید خودرو در اختیار مردم قرار داده و پارکینگ 
تهران را بزرگتر می کند، درحالی که اگر خودروهای تولید ایرانی استاندارد بود 

شهروندان تا این حد به خودروهای خارجی پناه نمی بردند.
مدیر عامل مرکز توسعه بین المللی خواهرشهرهای ایران با بیان اینکه در حال 
حاضر روزانه 4۰۰ هزار موتورسیکلت در مرکز شهر تهران تردد دارند و آلودگی 
تولید می کنند، افزود: در ش��هر متراکمی چون تهران اگر قرار است سرویس 
عمومی افزایش یابد، باید س��رویس خصوصی در کشور کاهش و تناسبی بین 

اقدامات ایجاد شود.
وی با اش��اره به ضرورت تشکیل ش��ورای راهبردی ش��امل بخش حاکمیتی، 
ش��هرداری، ش��هروندان و دانش��مندان صاحب نظر به منظور ح��ل و درمان 
مشکالت محیط زیستی کشور گفت: پایش و مانتیتورینگ میزان مصرف آب 
در بخش های مختلف، الگوهای تولیدات و کشاورزی باید دور از فضای فرمایشی 
بوده و آزمایش انجام ش��ود تا مشکل محیط زیس��ت و اکوسیستم حل شود و 
ایران باید از فرصت این تصویب نامه  برای اس��تیفای حقوقی کش��ور و آرامش 

کشور استفاده کند.

عکس روز
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در پی اجالس پاریس مطرح شد؛

خواهرشهری 
ظرفیتی برای انتقال تکنولوژی

 » اقتصاد بدون کربن«

مهماِن ناخوانده ریه های اصفهانی ها؛

معجونی با طعم آلودگی هوا



خبر 

یک فوق تخصص الپاراسکوپی پیشرفته با بیان اینکه عوارض چاقی 
باعث بیماری های متابولیکی مانن��د اختالالت هورمونی و منجر به 
 ناباروری می ش��ود، گفت: DMI بین ۲۵-۱۵ نش��ان دهنده وزن 
ایده آل اس��ت و اگر این عدد به ۳۰ برسد فرد دچار اضافه وزن شده 
است. محمدرضا عبدالحسینی با اشاره به اینکه در کل دنیا ۳۳ درصد 
از افراد دچار اضافه وزن و چاقی هستند اما آمارها نشان می دهد در 
کشور ما 6۵ درصد افراد دچار چاقی هستند، اظهار داشت: این امر 

احتمال خطر دیابت و فشار خون را اضافه می کند.
به گفته وی، DMI بین ۲۵-۱۵ نشان دهنده وزن ایده آل در افراد 
است که اگر این عدد به ۳۰ برسد فرد دچار اضافه وزن شده که برای 
او روش های جراحی توصیه می شود. اما هر چه این شاخص به بیش 
از ۳۰ برسد تنها روش درمانی جراحی اس��ت. دبیر اجرایی دومین 
 DMI :کنگره بین المللی جراحی های چاق��ی و متابولیک، افزود
باالی 4۰ تنها ح��دود ۱۰ درصد با رژیم و ورزش درمان می ش��ود.

این فوق تخصص الپاراس��کوپی پیش��رفته و دارای مدرک جراحی 
چاقی و متابولیک اعالم کرد: ساکشن، لیپولیزر، لیپوساکشن جزو 
جراحی های چاقی محسوب نشده و انجام این جراحی ها برای افراد 

چاق مضر است.
وی تصری��ح ک��رد: در روش های فوق فق��ط محق بخی��ه چربی را 
برمی دارند و احتمال بازگشت چاقی و ایجاد آمنولیسم در این افراد 
زیاد اس��ت. دبیر اجرایی دومین کنگره جراحی چاقی و متابولیسم 
برای درمان دو نوع چاقی موضعی و مفرد راه های متفاوتی پیشنهاد 
می ش��ود که افراد دارای چاقی موضعی باید جراحی های ساکشن، 
لیپوساکش��ن، لیپولیزر و ت��راش چربی های پایین ش��کم را انجام 
دهند اما تنها راه درمان چاقی های مفرد جراحی است که همراه آن 

هورمون اشتها نیز در این افراد برداشته می شود.
عبدالحس��ینی تاکید کرد: جراحی در افرادی که دارای چاقی مفرد 
و مبتال به بیماری دیابت نوع دو بودند نشان می دهد که بعد از عمل 
جراحی میزان قند ناش��تای این افراد به کرات کاه��ش یافته و در 

نتیجه این جراحی در درمان دیابت نوع دو موثر است.
وی میزان مرگ و میر به علت چاق��ی را از مجموع مرگ و میرها به 
علت چهار سرطان اصلی ریه، پستان، روده و پروستات بیشتر دانست 
و گفت: امروز شایع ترین علت مرگ در بسیاری از کشورهای دنیا از 

جمله ایران چاقی است.
این فوق تخصص الپاراس��کوپی پیش��رفته و دارای مدرک جراحی 
چاقی و متابولیک از رش��د روز اف��زون چاقی در می��ان کودکان و 
نوجوانان اظهار نگرانی کرد و گفت: رشد چاقی در اطفال و نوجوانان 
در ایران نسبت به بس��یاری از کشورها باالتر اس��ت. وی از عوارض 
چاقی مفرد ب��ه بیماری های متابولیکی مانن��د اختالالت هورمونی 
که منجر به ناباروری می شود اش��اره کرد و گفت: در کشور ما چهار 
میلیون مبتال به دیابت نوع دو وجود دارد که بس��یاری از آنها مبتال 

به چاقی مفرد هستند.

مع��اون ام��ور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان البرز گف��ت: دو عامل 
خشونت و درک نشدن از سوی خانواده، از علل اصلی فرار دختران 
اس��ت. معصومه عباس��ی زاده، اظه��ار ک��رد: وجود ای��ن دو عامل 
باعث س��رخوردگی در دختران ش��ده و ب��ا تش��دید درگیری ها و 
 وقوع ناراحتی روح��ی در نهایت منجر به ترک خانه از س��وی آنان

 می شود.
وی افزود: دختران در س��نین نوجوان��ی و اوایل جوان��ی از روحیه 
حساسی برخوردار می ش��وند و بیش��تر از اینکه روی عقل تصمیم 
بگیرند از روی احس��اس و عاطفه این کار را انجام می دهند و نقش 
اثرگذار خانواده دقیقا در چنین مواقعی اس��ت که باید خود را نشان 

دهد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان البرز خاطرنشان کرد: احترام 
به دختران در س��ن نوجوانی و جوانی، شنیدن صحبت ها و برآورده 
کردن نیازهای ابتدایی آنان و دوس��ت ش��دن با فرزن��دان از جمله 
اقداماتی است که والدین می توانند با انجام آنها شرایط آرامی را برای 
فرزندان خود در محیط خانواده  فراهم و از ب��روز چنین رفتارهای 

اشتباهی جلوگیری کنند.
عباسی زاده با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که بیشتر دختران فراری 
پس از ۲4 ساعت از فرار خود پشیمان می شوند اما دیگر روی برگشت 
به خان��ه را ندارند، افزود: همی��ن عامل علت گرفتاری بس��یاری از 
دختران در دام هایی است که برایشان پهن شده، در حالی که والدین 
از قبل باید ش��رایطی ایجاد کنند که دختر آنها بتواند به سرعت به 
محیط منزل ب��از گردد نه اینک��ه از ترس تنبیه و تحقیر بیش��تر از 

بازگشت به منزل وحشت کند.
شایان ذکراست پیش از این مدیر کل بهزیستی استان تهران اعالم 
کرده بود : پدیده دختران فراری در کشور روز به روز در حال افزایش 
است و ساالنه ۱۰ الی ۱۵ درصد به آمار فرار دختران) ۱4 تا ۱8 سال( 

اضافه می شود.

چاقی، ناباروری می آورد

علل اصلی فرار دختران چیست؟

برگزاری جشن تولد هس��تی و هلیا دو کودک از یک خانواده 
زندانی تنها بهانه ای بود تا نگاه مسووالن و خیران کشور را به 
حمایت از خانواده زندانیان بیشتر کرده تا شاید از وقوع جرمی 

دیگر پیشگیری شود.
مادری ۳8 ساله، دو دختربچه 4 و ۵ ساله، یک مادربزرگ و یک 
مادر سالخورده ساکنان یک خانه قدیمی بودند که برای مدتی 
موقت در اختیار آنها بود اما سرپرست خانواده به دلیل ارتکاب 

به جرم در زندان به سر می برد.
وقتی وارد خانه شدیم هستی و هلیا با عروسک های قدیمی 
مش��غول بازی بودند و البته کمی هم از برخورد با افراد غریبه 
خجالت می کشیدند. مادر خانواده که 6 سال از ازدواجش می 
گذش��ت، می گفت که در دومین س��الروز ازدواجم، همسرم 
روانه زندان ش��د. دعوا، درگیری، اعتیاد و حتی اقدام به قتل 
مادر باردار توسط همسر، تنها بخش��ی از خاطرات تلخ مادر 

هستی و هلیا بود 
مادر می گفت: بچه ها چند باری پدر را در زندان مالقات کرده 
اند. هستی به پدرش گفته: چرا به خانه نمی آیی مگر نمی بینی 
مامان خانه مردم را تمیز می کند و دستانش زخم شده؟ می 
خواهم تو برای ما خرید کنی و نان بخری؟ مادر هلیا و هستی 
می گفت: مدرک دیپلم دارم و قبل از ازدواج در طالسازی کار 
می کردم و بعد هم مهماندار مجالس بودم. االن هم هفته ای دو 
روز خانه های مردم را نظافت می کنم چون واقعا مخارج زندگی 

باالست و درآمد چندانی نداریم.
 س��ووال کردیم در طول م��اه چقدر پول نقد دس��ت ش��ما 
می رسد؟ گفت: ۱8۰ هزارتومان یارانه؛ ۷۱ هزار تومان کمیته 
امداد و حدود ۲۰۰ هزار تومان هم کار می کنم. سووال کردیم 
4۵۰ هزارتومان برای زندگی 4 نفر یک ش��وخی اس��ت؟ که 
مادر بزرگ گفت » شاید دخترم آبروداری کند اما من خودم 
از مس��جد و جاهای دیگر صدقه و نذورات می گیرم«. نگاهم 
متوجه مادر بچه ها می ش��ود که با بیان این حرف س��رش را 

پایین می اندازد...
مادر هستی و هلیا در مورد تغذیه بچه ها می گفت: اگر کمک 
مردمی باش��د، ماهی یک بار به بچه ها مرغ می دهیم وگرنه 
بیشتر س��یب زمینی یا س��بزیجات اس��ت. هزینه ها آنقدر 
 باالس��ت که قدرت خرید مایحت��اج خانه نداری��م. در میان 
گفت وگو، بچه ها با اسباب بازی های جدید که برایشان هدیه 
برده بودیم بازی می کردند. خواس��تیم آرزوی آنها را سووال 
کنیم؟ یا اینکه بگوییم چه می خواهید... . اما تمام این سوواالت 
برای این بچه ها ایجاد توقع می کرد با این حال یکی از آنها گفت 

عمو چند ماه دیگر تولد من است...
 یکشنبه گذشته در س��الروز تولد هس��تی کوچولو با کمک

 بچه های خبرگزاری مهر جش��ن تولدی ب��رای آنها ترتیب 

داده ش��د تا بلکه  در آینده ای��ن روز را در انبوه��ی از روزهای 
تلخشان به نیکی یاد کنند. نکته جالب اینکه روی تمام پاکت 
های هدیه نوشته شده بود از طرف خاله ... خاله...؛ یعنی امروز 
همه، خاله های هستی و هلیا شده بودند. خاله هایی که شاید 
حتی حضور کمشان موجب تغییر مسیر زندگی فرزندان یک 
خانواده زندانی شود، البته آقایان هم در این امر مشارکت ویژه 
ای داشتند. به دلیل اینکه نخستین روز هفته، بعد از تعطیالت 
بود برخی از هنرمندان و مسووالن مرتبط با حمایت از خانواده 
زندانیان نتوانستند حاضر ش��وند اما حضور بهمن دان بازیگر 
سینما و تلویزیون، فرحناز رافع رییس سازمان داوطلبان هالل 
احمر، محسن نصیری رییس انجمن حمایت از زندانیان مرکز، 
حجت االسالم هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه، آقای 
عاصمی مشاور رییس کمیته امداد کشور در میان شادی بچه 
ها قابل تامل و تقدیر بود. بعد از فوت کردن شمع ها در میان 
دست و تش��ویق حاضران، هدایا یک به یک باز شد. در میان 
کادوها، کمیته امداد امام خمینی )ره( یک سفر مشهد مقدس 
برای م��ادر و فرزندانش و ودیعه مس��کن ۱۰ میلیون تومانی 

اعطا کرد و خانم رافع رییس س��ازمان داوطلبان هالل احمر 
هم غیر از هدیه ۵۰۰ هزار تومانی، تامین یخچال و تلویزیون 
این خانواده را برعهده گرفت. دو تا عروس��ک بزرگ خرس��ی 
 و کیک تولد هم از س��وی انجمن حمای��ت از زندانیان و چند 
اس��باب بازی فکری هدیه معاون فرهنگی ق��وه قضائیه بود.

بهمن دان در انتهای مراس��م پش��ت تریبون ق��رار گرفت و 
گفت: من تاکن��ون به وضعی��ت خانواده زندانی��ان غیرعمد 
رس��یدگی می کردم و این برنامه باعث ش��د تا با خودم فکر 
 کنم که خانواده زندانیان عمد نیز مقصر نیستند و از این پس 
کمک ها و تالش هایم را به س��مت این خانواده ها هم سوق 
خواهم داد. حجت االس��الم هادی صادق��ی، معاون فرهنگی 
قوه قضائیه هم که دس��ت پر آمده بود برای هستی و هلیا دعا 
کرد تا مس��یر زندگی آنها در راه حق و عدالت و خوش��بختی 
و س��عادت پیش رود. صادقی گفت: با اینکه جلس��ه داشتم 
اما خود را برای این جش��ن تولد رس��اندم و این وظیفه تمام 
مس��ووالن اس��ت تا به هر نحوی ش��ده از خان��واده زندانیان 
حمایت کنند.محسن نصیری مدیر انجمن حمایت زندانیان 

هم آم��اری از وضعیت موجود خان��واده زندانی��ان به معاون 
فرهنگی قوه قضای��ی ارائه ک��رد و گفت: وضعی��ت خانواده 
زندانیان نیازمند خوب نیست و مس��تمری کمیته امداد که 
هر دو ماه حدود ۷۰ تا 9۰ هزار تومان است پاسخگوی زندگی 
آنها نیس��ت و به واقع باید فکری کرد چراکه اگ��ر از خانواده 
زندانیان نیازمند حمایت نش��ود بی شک  موجب تولید جرم 
 و آس��یب خواهد ش��د. به دنبال س��خنان نصیری، قرار شد 
جلسه ای با معاون فرهنگی قوه قضائیه در این خصوص برگزار 
ش��ود. هرچند روز تولد هس��تی و هلیا به همت خبرنگاران 
مهر گرامی داشته شد اما چند هزار هس��تی و هلیا در کشور 
هس��تند ک��ه آرزوی برگ��زاری یک جش��ن تول��د دارند؟ یا 
 حداقل می خواهند س��رپناهی داش��ته باش��ند؟ طبق آمار

 ۷۰ هزار خانواده زندانی در کشور نیازمند هستند و هر خانواده 
چندین فرزند دارند که وضعیت آنها در موضوع پیشگیری از 
وقوع جرم و تامین خواسته های فرهنگی و معیشتی مشخص 
نیست! کمیته امداد بخشی از خانواده ها را تحت پوشش دارد و 
تعداد زیادی از خانواده ها همچنان بدون حمایت رها شده اند.

افزایش س��ن و س��ابقه خدمت ب��رای بازنشس��تگی، 
محدودیت هرگونه استخدام دولتی، تعدیل ۱۵ درصدی 
کارکنان دولتی و تشکیل وزارتخانه انرژی، تنها بخشی 

از سرفصل های الیحه برنامه ششم توسعه بود.
افزایش سن و سابقه خدمت برای بازنشستگی، بخشی 
 از س��رفصل های الیحه برنامه شش��م توس��عه است. 
برنامه ای که اگرچه از س��وی دولت ب��ه صورت نهایی 
 ارائه نش��ده اما برخی از خبرگزاری ها با نشر آن مدعی

 شده اند که سازمان برنامه آن را به دولت پیشنهاد داده 
است.در حالی برنامه ششم توسعه مراحل نهایی شدن 
خود را در دولت طی می کند که جزئیات آن نش��ان از 
برنامه ای جنجالی دارد که قرار است بخش های مختلف 
اقتصاد را تحت تاثیرقرار دهد. البته آنچه در حال حاضر 
منتشر شده، تنها پیش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه 
است که برای عملیاتی شدن الزم است در هیأت دولت 

و مجلس به تصویب برسد.
یکی از محورهای اساس��ی برنامه ششم توسعه کاهش 
هزینه های دولت اس��ت. تبصره 9 ای��ن برنامه به این 
موضوع می پ��ردازد و از کاهش حداق��ل ۱۵ درصدی 
حجم و اندازه دس��تگاه ه��ای اجرایی خب��ر می دهد. 
براس��اس ای��ن تبص��ره، دول��ت موظف می ش��ود که 
محدودیت های��ی را برای هر نوع ب��ه کارگیری نیروی 
انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و روز 

مزد صورت دهد. دولت همچنین خود را متعهد می کند 
که مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی نسبت 
به س��ال 94، حداقل ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته 

این کاهش باید غیر از کاهش نیروی انس��انی از محل 
خصوصی سازی و بازنشستگی باش��د. تبصره ۲4 این 
برنامه عنوان می کند که برای کنترل و کاهش مشکالت 

صندوق های بازنشس��تگی، دولت تدابیری اندیشیده 
است. افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت الزم برای 
مش��موالن تمام صندوق های بازنشس��تگی و تامین 
اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان 6 ماه، به 
حداقل سن و س��ابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی 
یکی از این تدابیر است. یعنی اگر سن بازنشستگی در 
حال حاضر 6۰ سال است، در سال اول برنامه)9۵(، این 
سن به 6۰ سال و شش ماه افزایش پیدا می کند. تکلیف 
دیگر برنامه ای دولت این است که بازنشستگی پیش از 
موعد را بعد از تصویب این قانون ممنوع کند. همچنین 
حداکثر سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور برای 
مشموالن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری 
به مدت ۳ س��ال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ 

سال تعیین می گردد.
شرایط جدید اشتغال برای جوانان زیر ۲۹ سال

تبصره ۳۳ الیح��ه بودجه ب��ه موضوع ج��ذب نیروی 
 کار بیکار ج��وان می پ��ردازد و در آن آمده اس��ت که

 دانش آموختگان دانش��گاهی گروه های سنی زیر ۲9 
سال در اجرای طرح کارورزی از ش��مول قوانین کار و 
تامین اجتماعی مس��تثنی می باش��ند. این افراد قادر 
خواهن��د بود حداکثر تا دو س��ال در چنی��ن وضعیتی 
استخدام ش��وند و ۷۵ درصد حداقل حقوق را دریافت 

می کنند.

عض��و فراکس��یون زن��ان مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: براس��اس قانون تنظی��م مقررات مال��ی دولت، 
معاونت امور زنان ریاس��ت جمهوری موظف اس��ت هر 
 6 ماه یک  بار گ��زارش عملکرد خود را ب��ه مجلس ارائه

دهد.
الله افتخ��اری در مورد ش��یوه نظارت ب��ر هزینه کرد 
بودجه های معاونت امور زنان ریاست جمهوری  گفت: 
در اصالح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که 
زمستان سال گذشته به تصویب رس��ید؛ بندی به این 
قانون اضافه شد که براساس آن به معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری و شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی 
انقالب فرهنگ��ی اجازه داده ش��د از بودجه های دولتی 

استفاده کند.
وی افزود: استفاده از بودجه های دولتی برای معاونت امور 
زنان ریاست جمهوری الزاماتی را به دنبال دارد مبنی بر 
اینکه گزارش عملکرد هزینه های بودجه خود را هر 6 ماه 

یک بار به مجلس ارائه دهند.
این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: هم اکنون 

این موض��وع در مجلس به تصویب رس��یده و به قانون 
دائمی تبدیل شده است و با توجه به اینکه این قانون به 
آنها ابالغ ش��ده بنابراین معاونت امور زنان باید گزارش 

هزینه کرد خود را به مجلس ارائه دهد.
درتبیین شرح وظایف این معاونت آمده است :

• بررس��ی وضعیت زنان در ابعاد مختلف و تش��خیص 
خالءهای موجود

• شناس��ایی و تعیین راه های بهب��ود وضعیت زنان به 
منظور ارائه پیشنهادات الزم به دولت و مجلس

• تالش و هماهنگی جهت اعمال مباحث زنان در تهیه و 
تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه و پیگیری میزان 

و نحوه تأثیر آن در رفع و کاهش مشکالت زنان
• تدوین و نظارت بر اجرای برنامه عمل ملی برای زنان 

در سطح کشور
• ایجاد و گس��ترش ارتباط با مراکز دولتی و غیردولتی 

زنان در کشور و جهان
• تبیین، تجلیل و معرفی زن مسلمان در داخل و خارج 

از کشور
• بررسی مشکالت و رسیدگی به شکایات بانوان

ریی��س جامعه خیرین مدرسه س��از کش��ور از تاس��یس 
صندوق توسعه عدالت آموزشی با همکاری جامعه خیرین 
مدرسه س��از کش��ور خبر داد. محمدرضا حافظی رییس 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در نشست خبری که به 
مناسبت برگزاری ۳۰۰ جشنواره تکریم در مدارس خیرساز 
تهران برپا شد، اظهار داشت: حرکت خیرین مدرسه ساز در 
حال حاضر در هجدهمین سال موجودیت خود قرار گرفته 
و در حال حاضر 6۰۰ هزار خیر در داخل کشور و یک هزار 

خیر ایرانی در سراسر جهان به مدرسه سازی می پردازند.
وی با اش��اره به اینک��ه نیاز ب��ه ارتباط بیش��تر بین خیر 
مدرسه ساز و دانش آموزان مدرس��ه خیرساز وجود دارد، 
افزود: بر این اساس مصمم شدیم جشنواره هایی در ۳۰۰ 
مدرس��ه خیرس��از تهران برگزار کنیم تا موجب اشتیاق 
دانش آموزان و از سوی دیگر ایجاد انگیزه بیشتر در خیرین 
مدرسه ساز ش��ود.حافظی با اش��اره به آغاز هفته تکریم 
از خیرین مدرسه س��از  ادامه داد: ه��دف از برگزاری این 
همایش ها جذب حمایت مالی نیست. بلکه تکریم و تجلیل 
از خیرین مدرسه ساز است و امیدواریم بتوانیم این طرح را 

در کل کشور گسترش دهیم.

وی با اش��اره به آمار ارائه شده از س��وی جامعه خیرین و 
نوس��ازی مدارس در خصوص تعداد خیرین مدرسه ساز  
گفت: دلی��ل مغایر بودن ای��ن آمارها به این دلیل اس��ت 
که نوس��ازی مدارس، یک مدرس��ه را یک خیر حس��اب 
می کند. در حالی که جامعه خیرین مدرسه ساز حتی یک 
دانش آموزی که ۲۰۰ تومن برای مدرسه سازی کمک کرده 

است را خیر مدرسه ساز می داند.
 رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، رقم تعهد خیرین 
در سال گذشته را برای مدرسه س��ازی بیش از یک هزار 
میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: به زودی صندوق توسعه 
عدالت آموزشی در نقاط محروم کشور ایجاد می شود. وی 
با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این صندوق کمک به اداره 
مدارس است، اضافه کرد: براساس این طرح، جامعه خیرین 
مدرسه ساز در بانک سرمایه حساب خواهد داشت و از سود 
این کمک های مردمی برای اداره مدارس استفاده می شود.

حافظی تصریح کرد: این صندوق براساس تفاهم نامه بین 
وزیر آموزش و پرورش و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور 
در مناطق محروم فعالیت می کند و بانک س��رمایه، عامل 

اجرای آن است.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

معاونت امور زنان، گزارش هزینه کرد بودجه خود را به مجلس بدهد
رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور:

صندوق توسعه عدالت آموزشی در کشور تأسیس می شود
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جشن تولدی  روی زمین، ولی به سبک آسمانی هـا 
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خبر 

خبر  اخبارکوتاه

»بنکس��ی« هنرمند انگلیسی باز هم با کش��یدن یک اثر گرافیتی، 
جنجال برپا کرده اس��ت. بنکس��ی - هنرمند گرافیتی - روی دیوار 
کمپ پناهندگان در فرانسه، یک نقاشی را با تصویر »استیو جابز« - 
بنیان گذار شرکت »اپل« - کشیده و توجه رسانه ها را به خود جلب 
کرده است.پس از انتش��ار خبر و تصویر کار جدید بنکسی، مقامات 
این کمپ اعالم کردند این گرافیتی را روی دیوار کمپ نگه می دارند 
و از آن محافظت خواهند کرد. این دیوارنگاه در نزدیکی ورودی کمپ 
»جنگل« قرار دارد و جابز را در ابعاد انسانی، در حالی نشان می دهد 
که کامپیوتری را شبیه مدل های اولیه »اپل« به دوش گرفته است.

یکی از مسووالن این کمپ گفت: ما روز جمعه از وجود این گرافیتی 
مطلع شدیم و تصمیم گرفتیم از آن محافظت کنیم. بنابراین آسیبی 
به این نقاشی نمی رسد. همچنین شهردار کاالیس هم این اثر هنری 
را یک فرصت دانست و اظهار کرد: این خیلی کار خوبی است و پیامی 

در خود دارد.
نقاشی استیو جابز که به ش��کل پناهندگان تصویر شده ، روی دیوار 
کمپی در کاالیس کش��یده ش��ده که ب��ا وجود ش��رایط وخیمش، 
پناهگاه هفت هزار نفر از خاورمیانه است. این کمپ به خاطر وضعیت 
نابسامانش به »جنگل« معروف است و پناهندگانی در آن سکونت 

دارند که خاورمیانه را به امید مهاجرت به انگلستان ترک کرده اند.
گفته می شود که بنکسی درپی حمالت تروریستی اخیر در پاریس 
که به کشته شدن 128 نفر منجر شد ، این نقاشی را کشیده تا علیه 
سیاس��ت های دولت های اروپایی که از ورود مهاج��ران جلوگیری 
می کنند،  اقدامی انجام دهد. به گزارش هافینگتون پست ، او در این 
تصویر بنیان گذار شرکت »اپل« را شبیه پناهنده ای سوری کشیده 
و در بیانیه ای اعالم کرده است: »اپل« پرسودترین کمپانی دنیاست 
که س��االنه هفت میلیارد دالر مالیات پرداخت می کند و تنها دلیل 

وجودش این است که آن ها جوانی رابه کشور راه دادند.
بنکس��ی تا کن��ون باره��ا در آث��ارش به مس��ایلی مانن��د جنگ و 
سیاس��ت های غلط جهانی انتق��اد وارد کرده. او کارگ��ردان، نقاش 
گرافیتی و فعال سیاسی ناشناسی اس��ت که هنوز هویت اصلی اش 
مشخص نش��ده. او کارهایش را به صورت پنهانی روی دیوارها ثبت 

می کند و شهرتی بین المللی دارد.

نمایش��گاه »پیش��گامان هنره��ای تجس��می« جمع��ه 27 آذر 
 س��اعت 17، در آرت س��ن تر ش��ماره دو آغ��از ب��ه کار خواه��د 

کرد.
در این نمایشگاه برای نخس��تین بار در ایران از بزرگ ترین مجسمه 

پرویز تناولی رونمایی خواهد شد.
 این مجسمه که به صورت تک ادیشن خلق شده، پیش از این تنها 
در لندن و بوس��تون به نمایش گذاش��ته شده اس��ت. در نمایشگاه 
»پیش��گامان هنرهای تجس��می« در آرت س��نتر دو، 23 اثر از 24 
هنرمند مطرح و ن��ام دار عرصه هنرهای تجس��می ایران به نمایش 

درمی آید.
یکی دیگر از ویژگی های این نمایشگاه حضور یک اثر مشترک از دو 
هنرمند نسل اولی و نسل دومی است با عنوان »ریشه ها و شاخه ها« 

که از دو لته دو در یک متری تشکیل شده است. 
»ریش��ه ها« بخشی اس��ت که اس��تاد نصراله افجه ای از هنرمندان 
صاحب س��بک نقاش��ی خط نس��ل اول هنرمندان پیش��گام، آن را 
 خلق کرده اس��ت و »ش��اخه ها« بخش��ی از اثر اس��ت که توس��ط

  امیر صادق طهرانی از هنرمندان صاحب نام نسل دومی، خلق شده 
است.

در این نمایشگاه همچنین آثاری کمتر دیده شده از علیرضا اسپهبد، 
احمد اس��فندیاری، آیدی��ن آغداش��لو، محمد احصای��ی، هانیبال 
الخاص، ناصر اویس��ی، ژازه تباتبای��ی، صادق تبریزی، هوش��نگ 
پزش��ک نیا، فرامرز پیالرام، جعفر روحبخش، محمدعلی ترقی جاه، 
جلیل رس��ولی، حس��ین زن��ده رودی، علی اکبر صادقی، مس��عود 
عربشاهی، حسین کاظمی، پرویز کالنتری، فریده الشایی، اردشیر 
 محصص، بهمن محصص و س��یراک ملکونیان به نمایش گذاش��ته

 خواهد شد.
این نمایش��گاه ت��ا 17 دی ادام��ه خواه��د داش��ت و عالقه مندان 
می توانند برای دیدن آثار همه روزه از س��اعت 12 تا 21 به نش��انی 
 بلوار اندرزگو شمالی، شماره 145، باغ انجمن خوشنویسان مراجعه 

کنند.

موضوع:
الف( آزاد

ب( بومی)اقلیمی(
داوران نهایی:

ابوتراب خسروی، محمدجواد جزینی، حسن بهرامی
گاه شمار:

آخرین مهلت ارسال آثار: 20بهمن 1394
 زمان برگزاری:25 تا 26 اسفند 1394

توجه: زمان ارسال آثار به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 نویس��ندگان، آث��ار خ��ود را در محی��ط Word ب��ه آدرس 
 الکترونیکی dastanegachsaran1@gmail.com ارس��ال

نمایند.  مشخصات کامل نویس��نده و نام اثر به صورت جداگانه در 
صفحه اول اثر نوشته شود. هر نویسنده آزاد است در هر بخش یک 
تا دو داستان کوتاه ارس��ال نماید. ش��ماره تماس دبیرخانه جایزه 
 ادبی داس��تان کوتاه گچساران)س��ه قالت��ون(: 09177422104 
مرتض��ی خلیل��ی - دبیرخان��ه جای��زه ی ملّ��ی داس��تان کوت��اه 

گچساران)سه قالتون(

دومین سوگواره رسانه ای »طریق الحسین« ، برای دومین سال متوالی 
با هدف استفاده ازظرفیت های گسترده رس��انه ای برای ثبت و ترویج 
مفاهیم واالی فرهنگ عاشورا و زیارت اربعین و اجرای پژوهشی تصویری 
در بیان عظمت، ش��کوه و وحدت مس��لمانان و همچنین فراهم آوردن 
محفلی جهت ثبت سوغات سفر معنوی زیارت اربعین برگزار می شود.

این سوگواره به صورت مردمی و در پنج بخش عکس )عکاسی حرفه ای و 
عکس تلفن همراه(، فیلم )مستند، کوتاه و نماهنگ(، پوستر، متون ادبی 
)شعر، داستان کوتاه، سفرنامه و خاطره( و بخش کودکان )کاردستی و 

نقاشی( در سطح ملی برگزار می شود. 
به گزارش دبیرخانه سوگواره، شرکت در این سوگواره برای کلیه افراد 

اعم از آماتور و حرفه ای آزاد می باشد.
آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه سوگواره 15 دی ماه 1394 بوده 
و آیین اختتامیه و تجلی��ل از برگزیدگان در بهمن م��اه 1394 برگزار 
خواهد ش��د. همچنین آثار برگزیده ع��الوه بر اینکه در حاش��یه آیین 
اختتامیه سوگواره به نمایش گذاش��ته خواهند شد، در نمایشگاه های 
عمومی و تخصصی استانی، ملی و بین المللی نیز در معرض دید عموم 
قرار خواهند گرف��ت. عالقه مندان می توانند جهت آش��نایی با قوانین 
 شرکت در س��وگواره، ارس��ال آثار و کسب اطالعات بیش��تر به نشانی

 www.ArbaeenPortal.com مراجعه و یا در س��اعات اداری با 
دبیرخانه سوگواره به شماره 07132356315  و یا 02188176004 

تماس حاصل نمایند.

او تروریست نیست، استیو جابز است!

برای نخستین باردر ایران؛

اثر مشترک هنرمندان مطرح  هنرهای 
تجسمی به نمایش گذاشته شد

 فراخوان نخستین جایزه مّلی 
داستان کوتاه گچساران)سه قالتون(

فراخوان دومین سوگواره رسانه ای 
طریق الحسین )ع( جشنواره »موسیقی نواحی« امسال هم برگزار نمی شود

دراواس��ط دهه هش��تاد فعالیت ها و  محسن 
 نگ��رش ه��ای ب��ه نس��بت بهت��ر وخواجه زاده

 با کیفیت تری در زمینه معرفی و ترویج 
فرهنگ دفاع مقدس در حوزه کتاب انجام پذیرفت که دو گل سرسبد 
 ای��ن حرک��ت ه��ا ب��ه اعتق��اد بن��ده دو کت��اب » دا« و 
» نورالدین پسر ایران« اس��ت. با این وصف در بعد نمایش دقیق و 
منصفانه روحیه ایثار و ارائه تعریفی روشن و قابل فهم از فرهنگ دفاع 
و ش��هادت ایرانی – اس��المی دراین دو اثر تفاوت ها وگاه امتیازات 

غیرقابل انکاری دیده و بهتر اگر بگویم؛ حس می شود. 
اول از همه مش��ترک ترین مطلبی ک��ه برای من خوانن��ده ابهام 
دلنشین و ناغریبی است اینکه پس از سه بار خواندن کامل وچندین 
مرور فصل��ی هر دو کت��اب هنوز نم��ی دانم نورالدی��ن کی لباس 
رزم پوش��ید و دا  از چه تاریخی فرزندانش را در لب��اس رزم دید؟!  
 این یعنی اینک��ه دالورمردان عرصه حماس��ه و ش��یرزنان میدان 
دفاع مقدس لحظه بال گشودنشان را هرگز نه در جایی و نه حتی در 
ذهن خود یا کسی ثبت نکردند، مهلت و محدوده زمانی ای برای دفاع 
از ناموس وانقالبشان تعیین نکرده بودند که با پایان آن مهلت، جنگ 
چه تمام چه ناتمام میدان را رها کرده کفش ها را بیاویزند و به زندگی 
شخصی دور از جبهه ها بازگشته و استراحت کنند که اگر این چنین 
نیز می کردند نه کسی می توانست به آنها  یراد بگیرد ونه ذره ای از 

اجر و ارزش فداکاری شان کاسته می شد .
با این حال نورالدین تا قبل از به خاک وخون کشیده شدن مناطق 
وسیعی از خاک کشور، سابقه ای در حد و پاکی کار زراعت و باغبانی 
کنار بزرگترها وش��یطنت های صادقانه کوچکترها و حداکثر این 
اواخر یکی دو تظاهرات انقالبی در چنته ن��دارد اما دا قبل از اینکه 
ذهن خواننده برود سمت انقالب و دفاع از ارزش ها، همراه خانواده 
در خاک غربت و همزمان با دست و پنجه نرم کردن با فقر و بیکاری 
و عیال��واری در صف مق��دم خاکریز مقاومت اس��المی قرار گرفته 
وحتی قیام کرده اس��ت. زمانی را می گویم که هنوز مرس��وم نبود 
عکس خمینی کبیر را قاب کنند روی دیوار اتاق و روی طاقچه شان 
بگذارند، زمانی که هنوز زندانی سیاس��ی در ایران پهلوی مرس��وم 
نبود شهید سید حسین حس��ینی زندانی حس��ن البکر در عراق 
بوده، زمانی که سیده زهرا پنج س��اله با آن دستان پاک وظریفش 
از پش��ت میله های زندان بعث اش��ک های غریبی پدرش را پاک 
می کرده س��ید نورالدین در کوچه باغ های خلج��ان مورد تکریم 
پدربزرگ ب��وده، زمانی که دا و بچه هایش از ت��رس بازجویی و آزار 
و اذیت استخبارات جرأت ش��ادی و یاد پدر را نداشتند، آن هنگام 
 که بعد از ده ها س��ال درب��ه دری و از این خانه، نه ببخش��ید! اتاق

 اجاره ای، به آن اتاق اجاره ای می رفته اند ش��هید علی حس��ینی 
کوچولویی ب��وده که اعالمیه ام��ام را پخش می ک��رده ، منطقی و 
اقتصادی است سید حس��ینی که با عرق جبین و گوهر امانتداری 
در لباس یک رفته گر پله های ترقی را در ش��هرداری رژیم پهلوی 
یکی یکی باال رفت��ه حاال در بحبوح��ه انقالب )به قول ش��یطان( 
 نمک خورده ونمکدان بش��کند؟! کارمند محب��وب و زحمتکش و 
بی حواشی شهرداری بشود شورشی درجه یک علیه نظام پهلوی؟! 
 دا چرا چی��زی نگفت؟! چ��را از او نخواس��ت آرام��ش زندگی تازه 

سر و سامان گرفته شان را برهم نریزد؟!

هر دو قهرمان نوجوان ما خردس��االنی کنجکاو و پرتحرکند که به 
اقرار خویش س��خت تحت تاثیر بزرگترها ومحی��ط پیرامون خود 
 بزرگ می ش��وند. از این رو اگرچه ب��ا خواندن فصل ه��ای اول دا 
می توان حس عدم آسودگی سیده زهرا را در روز و شب های سخت 
محاصره خرمش��هر درک کرد از آن طرف ولی معلوم نیست سید 
نورالدین چرا در لحظاتی حس��اس و در شرایطی بغرنج تنها به فکر 
خودش یا حداکثر دوست خودش،گروهان خودش و.. است،گوجه 
و دوربین مادون قرمز را برای خودش نه برای انقالب اس��المی می 
خواهد! خودش این را به وضوح می گوید ک��ه البته این نوع روایت 
راست و بی رودربایستی را باید تحسین کرد در عین حال شائبه تملق 
و یا حتی سرسوزنی سانسور در نوشته های دا از اساس مردود است 
چرا که اتفاقا شرح جزئیات وحس وحال وحتی اظهار احساس های 
نازک و دخترانه دا آن هم در روزگار تجلی غیرت و رواج مردساالری، 
نه تنها بیش از نورالدین که بیش از همه کتاب های این چنینی نمود 
دارد، آنجا که از احساس پاک و بی غل وغش دختر نوجوانی نسبت به 
دو نوجوان پسر نامحرم در دل تاریکی شب، وسط یک کوچه خلوت 
میان یک شهر خالی از س��کنه می گوید. قهرمان دا همانطور پدر و 
برادر شهیدش را دفن کرد که آن همس��ایه ناجور مزاحم را. حتی 
به خود اجازه گریستن بر پیکر مطهر و بی جان عزیزترین کسانش را 
نمی دهد اما نورالدین وقتی به سمت همرزم مجروحش می رود تا 
او را به عقب برگرداند کمی جلوتر بدن نیمه جان همرزم دیگری که 
اتفاقا بچه محل است وسوسه اش می کند و بدون لحظه ای تامل بار 
مسوولیت را بر زمین گذاشته و بارکش هوای خود می شود. ای کاش 

 نورالدین بعد از شرح این ماجرا آنجا که شهید قاسم هریسی با زحمت 
طاقت فرسای سید جوان و جانباز قهرمان قصه ما؛گویا نیمه جان 
سالمی از خط آتش بی امان دشمن به در می برد و پا توی آمبوالنسی 
می گذارد که به قول سید وس��یله تقدیر شهادتش در عملیات بدر 
بود بیش��تر برای خواننده از این تقدیر ونقش خود وحتی گمانش 
در نمره ای که ب��ه او در این آزمون بزرگ جه��اد اکبری تعلق می 
گرفت، می گفت. دختر دا شیفته کار جمعی اس��ت، هر فرمانی را 
به جان می خرد، برای او ماندن در خط مقدم جبهه نبرد با دشمن 
متجاوز مهم اس��ت نه نوع دستور و شخص دس��تور دهنده و حتی 
گروهی که با آنه��ا کار می کند. او همزمان در دو و یا حتی بیش��تر 
جبهه مبارزه می کند. مهم ترین و سخت ترین جبهه بعد از جبهه 
دفاع از خرمش��هر، جبهه مبارزه با ادعای مردانگی اس��ت مبارزه با 
عقاید گمراهی که فکر می کردند )والبته بعید نیست هنوز برخی 
فکر کنند( جهاد در اس��الم فقط یک کار مردانه است و زن انقالب 
اسالمی در خانه می نشیند تا دش��من متجاوز شرف و ناموسش را 
به سخره بگیرد. جبهه دیگر همان جهاد اکبر است که سیده زهرا به 
نظر من قهرمان این جبهه است. انصافاً دختر نوجوان و احساساتی 
امروز جواب این سووال را بدهد که با این حس وحال ویژه این سن 
و ویژه تر این جنس، در ش��هر خودت با انبوهی از خاطرات زیبای 
نونهالی و نوجوانی باشی بعد جلوی چشمانت همین جور که داری 
پدر و برادر ودوس��ت و فامیل و هم محله ای و هم ش��هری هایت را 
همراه با آرزوهای کودکانه ای که حت��ی فرصت نکردی کمی آنها 
را به روز ومطابق س��نت کنی، خاک می کنی انواع بمب وموشک 

بر سر تو و ش��هرت بریزند و مکان های پر خاطره و محبوب ذهنت 
را همزمان که آدم هایش را نابود می کنن��د ویران کنند و تو حتی 
 فرصت یک نگاه آسوده، یک ثبت عجوالنه، یک دل سیر ثبت آخرین 
خاطره هایت را با عزیزترین کس��ان و مکانت نداشته باشی... ببین 
این جمله را چقدر می فهمی ؟! » ...مردم ش��هرم،خانه های شهرم 
دارند از دس��ت می روند... « درچنین موقعیتی س��ووال جدی من 
 از س��ید نورالدین این اس��ت که تو چقدر با س��نگر چهل وهشت 
ساعته ات ! انس گرفته بودی که بدون لحظه ای درنگ، اردنگی را 
حواله رزمنده بی طاقتی کردی که از سر ناچاری و از فرط خستگی 
نصف بدنش   را کرده بود توی حریم شخصی شما ؟ که اصوال  اثبات 
وجود خارجی  حریم شخصی توی صف مقدم جبهه ای که همه ملت 
با هر نژاد و دین و مذهبی متحد و یک کالم شده تا جلوی جسارت 
دشمن را بگیرد، منطقی است؟! با این تفاسیر آدم کنجکاو می شود 
اگر میدان جنگ حوالی محله نورالدین یا خدای ناکرده، خدای ناکرده 
باغ پدربزرگ بود و احیاناً قرار بود لشکر اسالم آن هم نه از نوع گردان 
های آذری مثال بچه های اصفهان اقامتی موقت زیر سایه درختان 

سرفرازش داشته باشند و... پسر ایران چه شکلی می شد؟!
نتیجه :

قهرمان واقعی ما ایرانی ها از یک قصه واقع��ی از دورانی نه چندان 
دور، پس��ر و دختر نوجوانی از س��الله پاک پیامبرمان هستند که 
با سن کمشان حماس��ه آفریدند و جوانی وس��المتی و آینده خود 
را خالصان��ه و در گمنامی فدای خاک کشورش��ان کردند و مهم تر 
 اینکه بعد از گذشت بیش از سه دهه لحظه ای برای از دست رفتن 
فرصت ه��ای دنیایی خود افس��وس نخوردند، افس��وس برای من 
خواننده کتاب اس��ت که می بین��م او برای من غری��ب تر از نقش 
 اول تایتانیک اس��ت و افس��وس بیش��تر ب��رای اینکه م��ی بینم

 »دی کاپریو« چش��م ناپاک همه نوع از خود گذش��تگی می کند 
ت��ا در بین هزاران انس��ان در خط��ر مرگ تنها معش��وقه زیبایش 
را نجات ده��د و نورالدین و دا ... وافس��وس بیش��تر ب��رای این که 
حتی چنین فداکاری برای رس��یدن به عش��ق در صنعت هالیوود 
جعل و خیال پردازی ش��ده وهی��چ مدرکی دال ب��ر صحت وقوع 
آن موجود نیس��ت، افس��وس بعدی را باید گف��ت: آه.. که همین 
داستان جعلی هم مال الاقل یک قرن گذش��ته دنیای غرب است. 
افسوس بعدی حس��رتی اس��ت از نبودن س��ایر قهرمانان مان و از 
 زیر خاک رفت��ن بخش اعظمی از واقعیات زیبا و ش��ور و ش��یرین 
دفاع مقدس. ای کاش برای دا فیلمی می ساختیم در حد تایتانیک، 
ای کاش انتخابات یا نظرسنجی آزاد و مستقلی در تمام دنیا برگزار 
می شد و بعد از اینکه اجازه می دادند حرف های نورالدین را حتی 
پخش مس��تقیم و بدون هیچ گریم وتدوینی تمام دنیا بش��نود و 
درمقابل بازی دی کاپریو به همراه معشوقه زیبایش را با تمام توان 
 هالیوود م��ی دیدند )که به ن��درت ندیده اند( آنوق��ت از مردم دنیا 
می خواستیم زیباترین و محبوترین هنرمندش را بین این دو انتخاب 
کنند. در باب نقد حاضر که بر دو کتاب ارزش��مند دفاع مقدس به 
تحریر درآمده اشتباه نشود، نقد در مورد کیفیت، نوع نگاه، نگارش 
و میزان کیفی وکمی تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب است نه خود 
اشخاص که الاقل از نظر نگارنده قهرمان های شناخته شده و  زنده ای 

مثل این دو به اندازه تعداد انگشتان یک دست نداریم.

برگزاری نهمین جشنواره موس��یقی نواحی ایران که قرار بود دی ماه امسال 
به میزبانی استان کرمان برگزار شود، به اردیبهشت ماه سال 95 موکول شد.

ایرج نعیمایی دبیر این دوره از جش��نواره توضی��ح داد: تمامی فعالیت هایی 
که برای برگزاری جش��نواره در نظر گرفته بودیم به طور کامل برنامه ریزی 
ش��ده بود و ما آماده برگزاری این رویداد طبق تاریخ اعالم ش��ده در اس��تان 
کرمان بودیم. اما به دلیل درخواستی که از سوی استانداری و ستاد برگزاری 
جشنواره در کرمان با توجه به شرایط فعلی اس��تان داشتیم؛ بنا بر این شد تا 
با توجه به مناس��ب بودن ش��رایط آب و هوایی کرمان در فصل بهار، حضور 
بیشتر توریس��ت های داخلی و خارجی و اس��تفاده بهینه از اماکن ارزشمند 
تاریخی استان برای اجرای برنامه ها، نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران 
به مناسبت ایام گرامی مبعث و شعبانیه از 17 اردیبهشت سال 95 مصادف با 
مبعث حضرت رسول )ص( تا روز 21 اردیبهشت در استان کرمان برگزار شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمام برنامه ریزی ها از س��وی ستاد تهران و ستاد 
کرمان برای برگزاری یک جش��نواره با کیفیت انجام گرفت��ه بود، حتی طی 
روزهای اخیر گروه های مورد نظر هم برای حضور در جشنواره انتخاب شده 
بودند، اما با توجه به درخواس��تی که از س��وی استانداری و س��تاد برگزاری 
جشنواره در ش��هر کرمان انجام گرفت ما تصمیم گرفتیم برپایی این رویداد 
مهم و ارزشمند را به تاریخی که اشاره کردم موکول کنیم. نعیمایی در پایان 
گفت: همانطور که پی��ش از این هم اش��اره کرده بودیم، نهمین جش��نواره 

موس��یقی نواحی ایران با اهداف حفظ و انتقال ویژگی های آیینی موس��یقی 
نواحی ایران ب��ه آیندگان، پاس��داری از نغمات قدیم��ی و مواریث معنوی و 
س��جایای برین نهفته در این موسیقی و فراهم س��ازی بستر مناسب برای به 
دس��ت آوردن بازمانده های موجود و احیای انواع فرم های اجرایی موسیقی 

نواحی ایران در کرمان برگزار می شود.

جرج میلر برای س��اخت »م��د مکس« به عن��وان بهتری��ن کارگردان 
از س��وی انجم��ن منتق��دان آنالی��ن انتخ��اب ش��د.انجمن منتقدان 
 آنالین ب��ا انتخاب جرج میل��ر، فیلمش را نی��ز به عن��وان بهترین فیلم 

برگزیدند.
این انجمن با کنار گذاش��تن »کانون توجه«، »مریخی«، »بازگشته«، 
»اتاق«، »بروکلی��ن« ، »کارول«، »س��یکاریو« و »درون بیرون«، فیلم 
»مدمکس: جاده خش��م« را به عنوان بهترین فیلم سال 2015 انتخاب 

کرد.
 فیلم »آدمکش« از س��ینمای هنگ کنگ نیز با پش��ت س��ر گذاشتن 
»پسر شائول« از مجارستان، »شب خوش مامی« از اتریش، »موستانگ« 
از فرانس��ه و »ققنوس« از آلمان، به عنوان بهترین فیلم س��ال خارجی 

انتخاب شد.
جایزه بهترین مستند نیز به »نگاه س��کوت« رسید و برای نخسیتن بار 

مستند »ایمی« از دریافت جایزه باز ماند.
 دیگر نامزدهای این بخش ش��امل »بهترین دشمنان«، »کارتل لند« و 

»روشن شدن: ساینتولوژی و زندان باور« بودند.
جرج میلر به عن��وان بهترین کارگ��ردان نیز رقبایی چ��ون تاد هینس 
کارگردان »کارول«، تام مک کارت��ی کارگردان »کانون توجه«، ریدلی 
اس��کات کارگردان »مریخی« و دنیس ویلنوو کارگردان »سیکاریو« را 

پشت سر گذاشت.

مایکل فاسبندر برای بازی در »استیو جابز« عنوان بهترین بازیگر مرد را 
گرفت و مت دیمون، لئوناردو دی کاپریو، مایکل بی جوردن و این مک 

کلن را پشت سر گذاشت. 
کیت بالنشت نیز برای بازی در »کارول« عنوان بهترین بازیگر زن را به 
دست آورد و بری الرسون، شارلوت رمپلینگ، سایرس رونان، و شارلیز 

ترون را پشت سر گذاشت.
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منتقدان آنالین هم »مد مکس« را انتخاب کردند

حرف های »دا«  برای » تایتانیک«
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــال و بختيارى گفت: طرح  ــتان چهارمح مديركل صنعت، معدن و تجارت اس
نظارت بر بازار شب يلدا از امروز در استان آغاز مى شود.

نعيم امامى در جلسه شوراى ادارى صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: 
ــتان  ــب يلدا از امروز به مدت 8 روز با 40 اكيپ نظارتى در اس طرح نظارت ش

آغاز مى شود.
وى افزود: در طرح نظارت شب يلدا، نظارت ويژه بر اقالم آجيل، خشكبار، ميوه 

و لوازم كادويى تشديد مى شود.
ــتان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه  مديركل صنعت، معدن و تجارت اس
از ابتداى امسال تاكنون 49 هزار و 87 مورد بازرسى از واحدهاى صنفى انجام 
شده است، بيان كرد: از اين مجموع 2 هزار 340 پرونده تشكيل و 2 هزار و 683 
مورد تخلف ثبت شده كه بيشترين ميزان تخلفات با هزار و 151 مورد در زمينه 

عدم درج قيمت بوده است.
ــال تاكنون 2 هزار و 75 مورد شكايت  ــان كرد: از ابتداى امس امامى خاطرنش
ــامانه تلفنى 124 در زمينه هاى نان،  ــتفاده از س ــتان با اس ــوى مردم اس از س
ميوه وتره بار و پوشاك ثبت شده كه 8 هزار و 836 مورد بازرسى در زمينه نان 

انجام و 329 مورد تخلف ثبت شده است.

ــاورزى چهارمحال و بختيارى از پرداخت بيش از ــعب بانك كش مديرعامل ش
 219 ميليارد ريال غرامت و خسارت بيمه محصوالت كشاورزى در استان خبر 
ــوراى هماهنگى بانك هاى استان اظهار داشت:  داد.فرهاد كشميرشكن  در ش
ــارت بيمه  ــش از 219 ميليارد ريال غرامت و خس ــال زراعى 93-92 بي در س

محصوالت كشاورزى به 54 هزار و 194 نفر پرداخت شد.
ــى 92-93،  ــال زراع ــاورزان در س ــهم كش ــزود: حق بيمه دريافتى س وى اف
ــارد و 928 ميليون  ــهم دولت 119 ميلي 59 ميليارد و 196 ميليون ريال و س
ــعب بانك كشاورزى چهارمحال و بختيارى بيان  ريال بوده است. مديرعامل ش
ــاورزى خود در برابر  كرد: 56 هزار و 441 نفر براى بيمه كردن محصوالت كش
ــارت هاى احتمالى، به عضويت صندوق بيمه محصوالت كشاورزى بانك  خس

كشاورزى استان درآمده اند.
ــان كرد: باغات با 29 هزار و 790 نفر بيشترين اعضاى  كشميرشكن خاطرنش
ــر كمترين تعداد عضور  ــاورزى و آبزيان با 10 نف صندوق بيمه محصوالت كش

را دارد.
ــامل 7 فعاليت كشاورزى  ــاورزى در استان ش وى گفت: بيمه محصوالت كش

زراعت، مرتع، باغات، دام، طيور، آبزيان و زنبور عسل است.

ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: 40 درصد مزارع پرورش ماهى در  اس
ــتند و نمى توانند از خدمات صندوق بيمه  ــب هس ــتان فاقد پروانه كس اس

كشاورزى استفاده كنند.
ــتان با اشاره به   ــوراى هماهنگى بانك هاى اس قاسم سليمانى در جلسه ش
ــاورزى استفاده نمى كنند،  اينكه مزارع پرورش ماهى از خدمات بيمه كش
ــت: قاچاق ماهى الرو و عدم صدور پروانه كسب براى 40 درصد  اظهار داش
مزارع پرورش ماهى عامل اصلى عدم استفاده آبزى پروران از خدمات بيمه 
كشاورزان است. وى با اشاره به بيمه محصوالت و فعاليت هاى كشاورزى در 
ــويق فعاالن بخش كشاورزى استان به ويژه در بخش  استان افزود: براى تش
ــش قرار دادن فعاليت هاى خود،  آبزيان و مزارع پرورش ماهى و تحت پوش
جهاد كشاورزى بايد فعاليت هاى فرهنگى قوى انجام دهد تا افراد خودشان 
تمايل به بيمه كردن محصوالتشان پيدا كنند. استاندار چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به پرداخت معوقات بانك هاى استان افزود: مطالبات معوق بانك ها، 
جزو منابع مالى بانك محسوب مى شوند و بايد براى وصول مطالبات معوق 

جلساتى برگزار و راهكارهاى الزم در اين زمينه بررسى شود.
ــر وام هايى كه از  ــود در براب ــد به تعهدات خ ــليمانى بيان كرد: افراد باي س
ــوق بانك ها وصول  ــا مطالبات مع ــل كرده ت ــت مى كنند، عم بانك درياف
ــتان كمك مى شود. ــعه اس ــود چرا كه با اين كار به چرخه توليد و توس ش

ــوان ايجاد  ــده و ت ــتغال ايجاد ش ــى تعداد اش ــه منظور بررس وى گفت: ب
ــتان، بانك ها بايد آمارى از تسهيالت پرداختى به پروژه هاى  اشتغال در اس
ــت اجرا را تا يك ماه آينده ارائه  ــده و يا پروژه هاى جديد در دس تكميل ش

دهند.

دبير شوراى هماهنگى بانك هاى چهارمحال و بختيارى گفت: مطالبات معوق 
بانك ها از ابتداى امسال تاكنون 11 درصد افزايش يافته است.

مسعود منصوريان طبايى در شوراى هماهنگى بانك هاى استان اظهار داشت: 
ــته 4 هزار و 779 ميليارد  مطالبات معوق بانك هاى استان، پايان سال گذش
ريال بود كه اين رقم پايان آبان ماه امسال با 11 درصد افزايش به 5 هزار و 414 

ميليارد رسيده است.
وى افزود: منابع بانك هاى استان پايان سال گذشته 54 هزار و 393 ميليارد 
ريال بود كه اين ميزان در پايان آبان ماه امسال به 57 هزار و 927 ميليارد ريال 
افزايش يافته است. دبير شوراى هماهنگى بانك هاى چهارمحال و بختيارى 
ــتان، 3 هزار و 534 ميليارد  ــد منابع مالى بانك هاى اس بيان كرد: ميزان رش
ــان مى دهد. ــد 6,5 درصدى منابع بانكى را نش ــت كه اين رقم، رش ريال اس
ــهيالت پرداختى بانك هاى استان  منصوريان طبايى با بيان اينكه ميزان تس
ــت، خاطرنشان كرد:  تا پايان آبان ماه، 57 هزار و 260 ميليارد ريال بوده اس
ــبت به منابع جذب شده،  ــتان، 3 هزار و 740 ميليارد ريال نس بانك هاى اس

اضافه پرداخت داشته اند.

مديركل صنعت و معدن استان:

طرح نظارت بر بازار شب يلدا 
آغاز شد

مديرعامل شعب بانك كشاورزى  مطرح كرد:

پرداخت خسارت بخش كشاورزى
 در چهارمحال و بختيارى

40 درصد مزارع پرورش ماهى استان
فاقد پروانه هستند

دبير شوراى هماهنگى 
بانك هاى استان اعالم كرد:

افزايش 11 درصدى مطالبات معوق 
بانك هاى چهارمحال و بختيارى

مفاد آرا
9/391 آگهى موضوع ماده 3 آئين نامه قانون هيات تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى فاقد سند رسمى 
برابر آرا صادره هيات تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در ثبت ميمه تصرفات مالكانه متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح ذيل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميگردد در صورتى 
كه افراد نسبت به صدور سند متقاضيان اعتراضى داشته باشند از تاريخ 
انتشار اولين نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضايى 

تسليم نمايند:
1 – راى شماره 139460302020000672 آقاى محمدتقى ميرزائى فرزند 
محمدرضا شناسنامه شماره 306 ميمه در ششدانگ قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 630,46 متر مربع شماره 153 فرعى از 78 اصلى واقع در قريه 
لوشاب به استناد خريدارى عادى مع الواسطه  از مالك رسمى آقاى عباس 

گرامى فرزند حسين
2- راى شــماره 1394603020200000673 خانم سعيده امينى يوسف 
آبادى فرزند مشاء اله شناسنامه شماره و كدملى 0740074131 صادره 
ميمه در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 127,76 مترمربع قسمتى از پالك 
1743 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به اســتناد خريدار عادى مع 

الواسطه  از مالك رسمى آقاى محمد بهراميان فرزند حاجى
3- راى شــماره 139460302020000674خانم اقدس هادى زاده فرزند 
رمضانعلى شناســنامه شــماره يك ميمه كد كدملــى 6229943530 در 
ششــدانگ يكباب اطاق و زمين متصله به آن به مساحت 253,50 مترمربع 
قســمتى از پالك 2640 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد 

مالكيت رسمى مشاعى خريدارى شده  
4- راى شــماره 139460302020000675 آقاى محمد اسماعيل خدابنده 
فرزند عبداله شناســنامه شــماره 988 ميمه كدملــى 6229784076 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 237,70 مترمربع 
قســمتى از پالك 2369 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد 

مالكيت مشاعى خريدارى شده
5- راى شــماره 139460302020000676 آقاى محمد اسماعيل خدابنده 
فرزند عبداله شناســنامه شــماره 988 ميمه كد ملــى 6229784076 در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 240,20 متر مربع 
قســمتى از پالك 2372 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد 

مالكيت مشاعى خريدارى شده
6- راى شــماره 139460302020000677 آقاى كريم منصوريان فرزند 
غالمرضا شناســنامه شــماره 2031 ميمه و كدملــى 6229792680 در 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 357,37 مترمربع قسمتى ازپالك 1246 
فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد خريدارى عادى از مالك 

رسمى آقاى غالمرضا منصوريان فرزند فتحعلى
7- راى شــماره 139460302020000661 خانــم فــردوس صانعيــان 
فرزند رمضانعلى شناسنامه شماره 25 ميمه و كدملى 6229833735 در 
ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 440,10 مترمربع قسمتى از پالك 737 
فرعى از 35 اصلى به اســتناد خريدار عادى از آقاى مســلم كسائى فرزند 

عباسعلى
8 – راى شــماره 139460302020000662 آقاى موســى كريمى فرزند 
عباس شناســنامه شــماره 2 ميمه و كدملى 6229948060 در ششدانگ 
يكباب اطاق و ايوان جلوى آن به مساحت 100,05 مترمربع پالك 27 فرعى 
از 90 اصلى به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى عباس كريمى 

فرزند جعفر

9 – راى شــماره 139460302020000663 خانم مريم موسويان فرزند 
سيد عباس شناسنامه شماره 2107 كدملى 0450254267 صادره تهران 
در ششدانگ يكباب خانه به مســاحت 84,50 متر مربع در قسمتى از پالك 
1776 فرعى از 26 اصلى واقع در قريه ونداده به استناد  خريدارى عادى از 
مالك رسمى خانم كبرى مشرفى فرزرند محمد شناسنامه شماره 32 ميمه

10 – راى شــماره 139460302020000608 آقاى رمضانعلى سلطانى 
فرزند غالمحسين شناسنامه شماره 56 ميمه و كدملى 6229842270 در 
ششــدانگ قطعه زمين مزروعى به مساحت 219,87 مترمربع پالك 3466 
فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى از مالك رسمى 

خانم فاطمه بيگم سلطونى فرزند يوسف
11- راى شــماره 139460302020000609 آقاى مسعود جوشق فرزند 
عباسعلى شناسنامه شماره يك ميمه و كد ملى 6229908808 در ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 208,90 متر مربع قسمتى از پالك 2274 فرعى از 
يك اصلى واقع در ميمه خريدارى عادى از مالك رســمى آقاى حاجى آقا 

جوشق فرزند محمود
12 – راى شماره 139460302020000644 خانم بلور جان زينليان فرزند 
حسن شناسنامه شــماره 42 ميمه و كد مليذ 6229832550 در ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 185,75 متر مربع قسمتى از پالك 2192 فرعى از 
11 اصلى واقع در وزوان به اســتناد خريدارى عادى از مالك رسمى آقاى 

حسين زينليان فرزند حسن 
13 – راى شــماره 139460302020000639 آقاى رضا سجودى فرزند 
حبيب اله شناسنامه شماره 14 ميمه كد ملى 6229954745 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 460,87 مترمربع شماره 1235 
فرعى از 26 اصلى به استناد خريدارى عادى مع الواسطه  از مالك رسمى 

خانم گلستان صنيعى فرزند حيدر 
14- راى شماره 139460302020000640 خانم فاطمه فريدونيان فرزند 
جعفر شناسنامه شماره 12 ميمه و كدملى 6229962624 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 460,87 مترمربع شماره 1235 فرعى 
از 26 اصلى به اســتناد خريدارى عادى مع الواسطه  از مالك رسمى خانم 

گلستان صنيعى فرزند حيدر 
 15 – راى شــماره 139460302020000643 خانم زهــرا فخارى فرزند 
محمد شناســنامه شــماره 2117 ميمه و كدملى 6229691191 در ســه 
دانگ مشاع از شــدانگ قطعه زمين مزروعى به مساحت 613,63 مترمربع 
شــماره 7541 فرعى از يك اصلى واقع در ميمه به استناد خريدارى عادى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عباسعلى فخارى فرزند محمد ابراهيم
16 – راى شماره 139460302020000617 آقاى اسداله سجودى فرزند 
جعفر شناســنامه شــماره 35 ميمه و كدملى 6229939223 در ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 400,27 متر مربع قســمتى از پالك  شماره 1648 
فرعى از 26 اصلــى واقع در قريه ونداده به اســتناد خريــدارى عادى مع 

الواسطه از مالك رسم خانم صغرى طهماسبى فرزند رضا
17 – راى شــماره 139460302020000638 آقــاى ســيد ابوالفضــل 
موســوبان فرزند ســيد جعفر شناســنامه شــماره 2015 ميمه و كدملى 
6229792842 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 65,05 مترمربع قسمتى 
ازپالك 1541 فرعى از 26 اصلى  به استناد خريدارى عادى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى محمد بهراميان فرزند اله بخش 
18 – راى شماره 139460302020000646 آقاى امير حسين گرامى فرزند 
اكبر شناسنامه شــماره 124 ميمه و كدملى 6229979179 در ششدانگ 
قطعه زمين مزروعى به مســاحت 336,82 مترمربع شماره 2993 فرعى 
از 30 اصلى واقع در قريه زياد آباد به استناد خريدارى عادى مع الواسطه 

ازمالك رسمى خانم مهتاج گرامى فرزند جعف قلى 

تاريخ انتشار نوبت اول سه شنبه  1394/09/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه   1394/10/09 

م الف 26467 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه – حسين نوروز
فقدان سند مالكيت

9/369 شماره:1394/04/143805-1394/9/16 نظر به اينكه سند مالكيت 
ششدانگ يكباب ساختمان قطعه اول تفكيكى به مساحت 61/10 مترمربع 
پالك ثبتى شــماره:3071 فرعى از 33 اصلى مجزى شــده از 29 فرعى از 
اصلى مذكور واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتى نطنز ذيل ثبت 12639 
در صفحه 319 دفتر امالك جلد 104 به نام رضا احمدى جزنى به شناسنامه 
1210 فرزند حسين تحت شــماره چاپى مسلسل 772150 ثبت و صادر و 
تسليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده 
9404095263913-1394/09/09 به انضمام دو برگ استشهاديه محلى كه 
امضاء شهود آن ذيل شماره 15598-1394/9/9 به گواهى دفترخانه 168 
نطنز رسيده است مدعى است كه سند مالكيت آن به علت اسباب كشى مفقود 
گرديده است و درخواســت صدور المثنى سند مالكيت ملك فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد.م الف:278 عباسعلى عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
ابالغ وقت رسيدگى

9/405 در خصوص پرونده كالســه 94-865 خواهان ســعيد خير اللهى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه ســفته به طرفيت حسن شهبازى تقديم نموده 
اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/29 ســاعت 4/30 عصر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابــر ماده 73 قانــون آئين دادرســى مدنى مراتــب در جرايد 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان

 ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماييد. در صــورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف:25803 شــعبه 39 حقوقى مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
9/406 در خصوص پرونده كالســه 1439/94 خواهان ســعيد خيراللهى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهران قاســمى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخه 94/10/28 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:25833 شــعبه 13 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100354105175 ابالغيــه: شــماره   9 /407

پرونده:9409980363200480 شــماره بايگانى شعبه:940933 خواهان 
دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم به خواسته مزاحمت تلفنى و تخريب و 
افترا نسبت به رضا مروى و تخريب نسبت به اعظم مرى تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 115 دادگاه 
كيفرى دو شهر اصفهان (115 جزايى ســابق) واقع در اصفهان – خيابان 
شــريعتى- حدفاصل بيمارســتان شــريعتى و چهارراه پليــس ارجاع و 
به كالســه 9409980363200480 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/10/30 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس 
از نشــر 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:25868 شعبه 115 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان (115 جزايى سابق) 
آگهى احضار

9/408 چون آقاى احمد مير آبادى فرزند رحمان شكايتى عليه آقاى محسن 
صالحى فرزند مرتضى مبنى بر خيانــت در امانت مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالســه 940596 ت/1 اين دادگاه ثبت و وقت رســيدگى براى روز 
94/10/30 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى 
باشد لذا حسب ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثير االنتشــار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف25866 دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/409 در خصوص پرونده كالسه 941004 خواهان مرتضى على جانيان 
دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال ســند به طرفيت على شيخى دارانى 
و ميهن خطيب تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/10/30 
ساعت 10 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و

 نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماييد. در صــورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.
م الف:25852 شعبه هشتم حقوقى مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/410 در خصوص پرونده كالسه 1210/94 خواهان سيد ابراهيم نبوى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت وحيد غفارى جوزدانى تقديم نموده 
است وقت رســيدگى براى مورخه 94/10/30 ســاعت 9/30 صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرســه نيلى  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:25829 شــعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ــت: راه  ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــرعت  ــال و بختيارى به س ــازى چهارمح و شهرس
ــتان را شناسايى و معرفى  مسكن هاى مهر مازاد اس

كند.
ــوراى تأمين مسكن  ــليمانى در جلسه ش قاسم س
ــفر رييس كميته امداد  ــت: با س استان اظهار داش
ــكن هاى مهر مازاد  ــتان، مقرر شد مس كشور به اس
ــوند كه  ــايى و خريدارى ش براى نيازمندان شناس
ــت و در اين  ــده اس تاكنون اقدام مؤثرى انجام نش
ــتان هر چه سريع تر  راستا بايد راه و شهرسازى اس
ــايى و معرفى  ــتان را شناس ــاكن مهر مازاد اس مس

كند.
وى افزود: متأسفانه با گذشت يك ماه از سفر رييس 
كميته امداد امام خمينى(ره) و بنياد مسكن كشور به 
استان، تاكنون فعاليت هاى اجرايى مؤثرى در حوزه 

مسكن مهر مازاد  انجام نشده است.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه بايد  اس
ستاد رسيدگى و اجرايى كردن بيانات رييس كميته 
ــود،  ــكيل ش ــتان تش امداد امام خمينى(ره) در اس
گفت: هر چه سريع تر بايد ستادهاى الزم تشكيل تا 
متقاضيان و نيازمندان واقعى براى بهره بردن از اين 

مسأله مشخص شوند.
ــكن استان  ــان كرد: بنياد مس ــليمانى خاطرنش س
ــر تمامى  ــال جارى معاب ــت تا پايان س موظف اس
ــفالت و زيرسازى  ــهرهاى زير 25 هزار نفر را آس ش

كند.
وى به ساماندهى گلزارهاى شهدا اشاره كرد و گفت: 
بايد راه هاى تردد در گلزارهاى شهدا تعيين تكليف، 

تعريض، زيرسازى و آسفالت شوند.
استاندار چهارمحال و بختيارى ضمن ابراز نارضايتى 
ــه هاى  ــران در جلس ــى مدي ــور برخ ــدم حض از ع
ــتاندارى، تصريح كرد: از اين پس هر كارشناس  اس
و معاونى كه بدون حضور مدير دستگاه و  بدون عذر 
ــوند، به دليل نداشتن  ــات حاضر ش موجه در جلس

قدرت تصميم گيرى از جلسه اخراج مى شود.

استاندار چهارمحال و بختيارى:

مسـكن هاى مهـر مـازاد  استـان شنـاسـايى شود

ــال و بختيارى  ــراث فرهنگى چهارمح مديركل مي
ــتان  ــار تاريخى و فرهنگى اس گفت: از مجموع آث

تاكنون 651 اثر ثبت ملى شده اند.
ــاره به آثار تاريخى و فرهنگى  بهمن عسگرى با اش
ــت: اين آثار شامل  ــتان اظهار داش ــده اس ثبت ش

بافت ها، بناها، محوطه ها و ميراث معنوى در سطح 
ملى هستند.

ــار در تاريخ ــن مرحله ثبت آث ــزود: در آخري وى اف
ــازمان  ــه ثبت و حريم س ــه كميت  18 آذر در جلس
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 6 اثر 

ــامان،  ــرويالى س ــتانى خس ــل محوطه باس از قبي
ــن اردل، محوطه  ــامان، تپه جاَخرم حمام يالى س
ــت پاگرد لردگان، خانه قنبريان بروجن و قلعه  دش

منصورخان در شهركرد به ثبت رسيده است.
مديركل ميراث فرهنگى چهارمحال و بختيارى با 
بيان اينكه ثبت اين آثار نشان دهنده ارزش هويت 
ــت، بيان كرد: يكى از  تاريخى و فرهنگى استان اس
مهم ترين وظيفه  ميراث فرهنگى حفظ، نگهدارى و 

پيشگيرى از تخريب اين آثار است.
ــاره به مرمت و بهسازى برخى از آثار  عسگرى با اش
ــال گذشته ــان كرد: س ــتان خاطر نش تاريخى اس

 54 بناى تاريخى در سطح استان با ميزان سرمايه 
15 ميليارد و 700 ميليون ريال مرمت شد كه اين 

كار زمينه اشتغال 71 نفر را نيز فرهم كرد.
ــراى واگذارى  ــرمايه گذارى ب وى گفت: ميزان س
ــتان ــطح اس ــده در س ــاى تاريخى احياء ش بناه

ــن  ــال اي ــه  دنب ــه ب ــود ك ــال ب ــون ري  600 ميلي
سرمايه گذارى براى 20 نفر شغل ايجاد شد.

مديركل ميراث فرهنگى استان:
651 اثر تاريخى و فرهنگى چهارمحال و بختيارى ثبت ملى شد
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مطالعات محققان نشان می دهد که درمان سرطان پوست )مالنوم( 
با فناوری نانو موثرتر از روش های رایج است.

 سرطان پوست یا مالنوم در هنگام پیشروی از طریق سیستم لنفاوی 
در بدن گسترش می یابد، در همین راستا شانس بقای بیمار به طور 
چشمگیری کاهش می یابد. مطالعات محققان دانشگاه ایالتی اورگان 
نشان می دهد اس��تفاده از فناوری نانو در درمان این بیماری موثر 
است. فناوری نانو باعث می شود نانوذرات به گره های لنفی متصل 
شوند و این روش نسبت به روش های دیگر اثربخشی بیشتری دارد.

درمان های کنونی به دلیل سیس��تم لنفاوی و مقاومت سلول های 
سرطانی نسبت به درمان، گاهی موفقیت آمیز نیستند. نقطه ضعف 
درمان های رایج برای س��رطان پوست این اس��ت که مواد سمی و 
داروهای مضر شیمیایی در خون گسترش می یابند و اثرات جانبی 

بدی بر سالمت دارند.
محقان معتقدند روش جدید و مورد استفاده از فناوری نانو در مدل 
های آزمایش��گاهی و نمونه های حیوانی موفقیت آمیز بوده و اثرات 

سمی شیمی درمانی و عوارض جانبی آن را کاهش می دهد.
این دستاورد عالوه بر سرطان پوس��ت، قادر به درمان انواع سرطان 
هایی است که از طریق سیستم لنفاوی در بدن گسترش می یابند. 
عالوه بر مالنوم، سرطان سینه، پروستات، پانکراس، معده، ریه و سر 

و گردن نیز از طریق سیستم لنفاوی گسترش می یابند.
 سرطان پوست، مالنوم شایع ترین نوع سرطان است. ساالنه بیش از

 63 هزار نفر در آمریکا به مالنوم مبتال می ش��وند که از این تعداد 9 
هزار نفر جان خود را از دست می دهند. مالنوم شایع ترین سرطان 

در بین جوانان و نوجوانان آمریکایی است. 
به گزارش مرکز کنترل و پیش��گیری از بیماری ها، در سال 2014 
میالدی در آمریکا، 7 هزار و 610 مورد جدید مالنوم تشخیص داده 
شد و 9 هزار و 710 نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. 
مالنوم پنجمین س��رطان کش��نده در انگلیس محسوب می شود و 

سالیانه بیش از 13 هزا نفر در انگلیس به آن مبتال می شوند.
در این گزارش آمده اس��ت ک��ه اس��تفاده از لباس آس��تین بلند، 
دستکش، کاله، عینک آفتابی و راه رفتن در سایه همراه با استفاده از 
کرم ضد آفتاب در پیشگیری از آفتاب سوختگی و مالنوم موثر است.

عضو هیأت مدی��ره و رییس کمیس��یون نرم افزار س��ازمان 
نظام صنفی رایانه ای اس��تان تهران گفت: زیرس��اخت های 
الزم ب��رای معرفی خدم��ات و محصوالت کس��ب و کارهای 
 نوین فناورانه در نمایش��گاه الکامپ در سالن 18 فراهم شده 

است.
شاهین طبری اظهار امیدواری کرد که این کسب و کارها در 
کنار سایر شرکت ها و س��ازمان های بزرگ حاضر در الکامپ 
بتوانند آین��ده صنعت فناوری اطالع��ات و ارتباطات ایران را 

بسازند.
وی با اشاره به اینکه اس��تقبال کسب و کارهای نوین فناورانه 
ب��رای حض��ور رای��گان در نمایش��گاه الکامپ بی��ش از حد 
انتظار بود اظهار ک��رد: برخی از واحدهای کس��ب و کارهای 
نوی��ن فناورانه عالق��ه مند به حض��ور در نمایش��گاه الکامپ 
بودن��د اما از امکان��ات مالی مناس��ب برای ای��ن کار بی بهره 
 بودند که ش��رایط حضور رای��گان تعدای از آنها فراهم ش��ده 

است. 
طبری اف��زود: حمایت از کس��ب و کارهای نوی��ن فناورانه از 
اولویت های سازمان نصر اس��ت و برای استمرار رونق در بازار 
ICT، عالوه بر لزوم حمایت از شرکت های بزرگ، باید برای 
 ش��کل گیری و توس��عه کس��ب و کارهای کوچک نیز تالش 

کرد.
وی با بیان اینکه 75 درخواس��ت از سوی کس��ب و کارهای 
نوی��ن فناورانه برای حضور ب��ه دبیرخانه نمایش��گاه الکامپ 
 ارسال ش��ده اس��ت گفت: از میان این درخواست ها، مدارک

 43 کسب و کار نوین فناورانه تکمیل بوده و استارتاپ بودن 
آنها برای ما مشخص شده است.

 بیس��ت و یکمین نمایش��گاه الکامپ  از امروز در نمایش��گاه 
بین المللی تهران آغاز به کار و تا 26 آذر به فعالیت خود ادامه 

خواهد داد.
در این نمایش��گاه عالوه بر 460 ش��رکت و س��ازمان دولتی، 
تعدادی شرکت کسب و کار فناورانه نیز حضور خواهند داشت.

فناوری نانو
 در خدمت درمان سرطان پوست

معرفی خدمات و محصوالت کسب و 
کارهای نوین فناورانه در الکامپ 2015

پژوهش��گران دانش��گاه کاش��ان درتحقیق��ات خ��ود 
موفق ب��ه س��اخت نمون��ه ه��ای آزمایش��گاهی نوعی 
پلیم��ر ش��دند ک��ه همزم��ان از دو ویژگ��ی مقاوم��ت 
 حرارت��ی و مقاوم��ت دربراب��ر ش��عله برخ��وردار 

است.
داود قنبری از محققان این طرح گفت: سلولز استات یک 
ماده پرکارب��رد در حوزه های مختلف از جمله نس��اجی 
 اس��ت، این م��اده از ویژگی های خوبی نظیر اس��تحکام 
ضربه ای باال، شفافیت خوب و رنگ پذیری عالی برخوردار 
اس��ت، با این حال یکی از اصلی ترین عیوب و موانع این 
پلیمر برای تبدیل ش��دن به یک پلیمر مهم و کاربردی، 

مقاومت حرارتی پایین و اشتعال پذیری آن است.
وی بی��ان کرد: زمان های گذش��ته م��واد پلیمری برای 
دس��تیابی به خواص بهتر با ترکیب��ات معدنی طبیعی و 
س��نتزی به صورت کامپوزیت در آورده می شدند، البته 
در بیش��تر مواقع افزای��ش پرکننده با اش��کاالتی نظیر 
ش��کنندگی، ترد ش��دن، افزایش وزن و کدری محصول 
نهایی همراه است، اما می توان با استفاده از افزودنی های 

نانوذرات به جای افزودنی های ت��وده ای و میکرومتری 
 بر ای��ن معای��ب کامپوزیت ه��ای غیر نانوی��ی نیز غلبه 

کرد.
وی ادامه داد: اغلب افزایش مقاومت حرارتی )گرمایی( و 
افزایش مقاومت دربرابر 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.
 قنب��ری اظهارک��رد: مکانیس��م ای��ن نانوکامپوزیت به 
تأخیر اندازی شعله است، بدین صورت حتی اگر در برابر 
شعله بزرگ و دایمی مقاومت نکند، بی شک سرعت انتشار 
آن را کاهش می دهد و زمان را برای نجات افراد و خاموش 

کردن آتش افزایش می دهد.
وی بیان کرد: استفاده از نتایج طرح های این چنینی که 
همزمان منجر به ایجاد مقاومت حرارتی و افزایش دیرسوز 
شوندگی کامپوزیت نهایی می شوند، برای صنایع هوافضا 
و تولید مواد هوشمند بسیار مناس��ب است، استفاده در 
اتومبیل های ش��عله ور ش��ونده )اتاق اتوبوس(، پوشش 
داخلی انواع مکان ها، انبارهای مواد اشتعال پذیر و لوازم 

خانگی مانند فرش و پارچه، از دیگ��ر مکان های کاربرد 
آن ها است.

قنبری گف��ت: در کش��ورهای توس��عه یافت��ه از طرف 
نهاده��ای کنت��رل آالیندگ��ی و س��المت، اس��تفاده 
از انواع دیرس��وزکننده ه��ای متداول ح��اوی هالوژن و 
ترکیبات س��می ممنوع گردیده اس��ت، به همین خاطر 
محققان به دنبال نس��ل جدی��دی از افزودن��ی ها برای 
افزایش مقاومت دربرابرحرارت وش��عله هستند، کاهش 
مصرف ترکی��ب هالوژندار به دلیل اس��تفاده از نانوذرات 
اکس��ید آنتیم��وان و درنتیجه کاهش آلودگی زیس��ت 
 محیطی یک��ی از نتایج مه��م این طرح اس��ت، ازطرفی

 نانولوله های کربنی تهیه ش��ده مانند سدی از پلیمر در 
برابر حرارت و شعله و نفوذ اکسیژن محافظت می کنند 
 وسرعت تخریب و تبخیر پلیمر را در برابر حرارت کاهش 

می دهند.
به گفته وی، در این تحقیقات نانوذرات اکسید آنتیموان 
با روش سونوشیمی سنتز شده و اثر عوامل مختلف مانند 

غلظت و نسبت بر ساختار نانوذرات بررسی شده است.

دستاورد جدید محققان ایرانی

افزایش همزمان مقاومت 
دربرابرشعله پلیمری سلولزی و حرارتی با فناوری نانو

ابالغ
9/400 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100352803854 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358100387 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941022 مشخصات 
ابالغ شونده حقیقی علیضا ش��ریفیان جزی فرزند حسین مجهول المکان 
تاریح حضور: 94/10/28 دوشنبه ساعت 8/30 محل حضور اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت اس��تان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 216 
علت حضور در خصوص شکایت حمید میرزایی علیه شما در وقت مقررات 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاض شوید. م الف25880 دفتر شعبه 

102 دادگاه عمومی دو 
ابالغ وقت رسیدگی

9/401 در خصوص پرونده کالس��ه 94-362 خواه��ان مصطفی میری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی فشارکی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 94/10/29 ساعت 17/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25784 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/402 در خصوص پرونده کالس��ه 94-607 خواهان رضا دادخواهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهرام خدری غریبوند تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/10/29 ساعت 4 عصر 
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 رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع 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:25792 شعبه 25 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/403 در خصوص پرونده کالس��ه 94-606 خواهان رضا دادخواهی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید باقر حس��ینی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 94/10/29 ساعت 3/30 
عصر 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:25793 شعبه 25 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/404 در خصوص پرونده کالسه 940792 خواهان معصومه سلمانی 
و عزت سلمانی با وکالت فاطمه خوش بختی دادخواستی مبنی بر تحریر 
و ترکه به طرفیت غالمرضا س��لمانی- س��یمین گل قیدرلو تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 94/10/29 ساعت 10 
صبح تعیین گردیده اس��ت 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:25822 شعبه هفتم 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/398 در خصوص پرونده کالسه )940975( 94-1584 خواهان فرزاد 
غضنفر پور دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 700/000 تومان بانضمام 
مطلق خسارات قانونی به طرفیت محمود محمودی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/10/27 ساعت 9 صبح 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25835 شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/399 در خصوص پرونده کالسه 94-703 خواهان ایمان صراف بانک 
دادخواستی مبنی بر مطالبه سند به طرفیت هوشنگ حیدریان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/10/27 ساعت 16 ظهر 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25800 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/396 در خصوص پرونده کالسه 834/94 خواهان سید مهران خرمیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلی درستگار تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/27 ساعت 4/30 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:25854 شعبه هجدهم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/397 در خصوص پرونده کالسه 1414/94 خواهان مرتضی کماجیان 
با وکالت محمود مزروعی دادخواس��تی مبنی بر الزام به فک رهنی سند 
خودرو به طرفیت اکبر زندی آتش��باز تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای مورخه94/10/27 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25824 
ش��عبه 45 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
9/411 در خص��وص پرونده کالس��ه 1250/94 خواهان س��ید ابراهیم 
نیوی به وکالت س��ید حسین مصطفوی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت سعیده اثنی عشری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/10/30 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25831 شعبه 13 

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

9/412 در خصوص پرونده کالسه 1205/94 خواهان سید ابراهیم نبوی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��همیه بینا تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/30 س��اعت 8 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 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:25832 شعبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/413 در خصوص پرونده کالسه 1208/94 خواهان سید ابراهیم نبوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��ید محمد تربتیان تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/30 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:25828 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/415 در خصوص پرونده کالس��ه 1158/94 خواه��ان ابراهیم نبوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیون هشتصد و هشتاد شش تومان 
به طرفیت محسن گنجی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
94/10/30 ساعت 10 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 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:25817 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/416 در خص��وص پرونده کالس��ه 1450/94 خواه��ان علیرضا حق 
شناس با وکالت خانم میر حسینی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 

1- مریم پور اسماعیل 2- علی محمودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/10/30 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25810 
شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/417 در خصوص پرونده کالسه 1451/94 خواهان علیرضا حق شناس 
با وکالت ندا السادات میر حسینی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
بابک مرانشعانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/10/30 
س��اعت 11/30 صبح 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 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:25809 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/414 ش��ماره ابالغی��ه: 9410100351109536 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351100829 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 930936 پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم حمیدرضا 
رستگاری که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 654 صادره از ش��عبه 11 در پرونده ش��ماره 930936 محکوم 
به پرداخ��ت مبل��غ 340/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 10/100/000 ریال ب��ه عنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ 9/360/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ 
1393/10/30 لغای��ت اجرای حکم در حق محکوم له آقای حس��ین س��ه 
چهاری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
 دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالب��ات با هزینه اجرایی 
اقدام خواهد نمود. م الف25929 دفتر ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/418 ابالغ وقت دادرس��ی در پرونده کالس��ه 940810 خواهان ناصر 
شماعی فرزند ابراهیم به نشانی زواره، بلوار رهبر، کوی آزادگان خوانده 
حسین فخاری سجودی فرزند عباس فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک خواهان به تاریخ 94/9/1 دادخواستی با خواسته فوق به طرفیت 
حسین فخاری س��جودی تقدیم این ش��عبه نمود که به کالسه فوق ثبت و 
برای روز 1394/11/12 تعیین وقت رسیدگی شده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده مستندات به مواده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مرتب جهت ابالغ ب��ه خوانده مذکور یک 
مرتبه آگهی می شود نامبرده می تواند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت 
نسخه های ثانی و ضمائم دادخواس��ت به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی 
اردس��تان مراجعه نماید و یا در وقت رسیدگی فوق در این دادگاه حاضر 
شود در غیر این صورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. م الف 823 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش زواره 
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کارشناس بهداشت دهاقان:

 آنفلوانزا یک روز قبل از شروع 
عالیم بیماری به دیگران منتقل می شود!

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان خبر داد:

کشف 2/5 تن عسل تقلبی
 در کارگاه تولیدی عسل

 ش��هردار نج��ف آب��اد گف��ت: در حال��ی که عم��ر مفید
 اتوبوس های شهری در کش��ور تنها 10 سال اعالم شده 
ولی در عمل متوسط عمر ناوگان شهری نجف آباد نزدیک 
به 11 س��ال اس��ت که این امر عالوه ب��ر کاهش کیفیت 
خدمات ارائه ش��ده به مردم، هزینه های بسیار سنگینی 
 را نیز جه��ت تعمی��رات و نگهداری به س��ازمان تحمیل

 می کند.
 مس��عود منتظری عدم اختصاص کمک ه��ای دولتی به 
منظور نوس��ازی ناوگان موجود طی پنج س��ال گذشته 
را یکی از مه��م ترین معضالت ناوگان موجود دانس��ت و 
اظهار داشت: در حالی که بیشتر شهرهای کشور با 75 تا 
80درصد ظرفیت ناوگان اتوبوس��رانی خود به شهروندان 
ارائه خدمت می کنن��د، در نجف آباد با توجه به ش��رایط 
 خاص، تالش ش��بانه روزی ص��ورت گرفت��ه نزدیک به

 98 درصد ناوگان موجود در خطوط مختلف فعال هستند 
که این امر در نوع خود رکوردی کش��وری محس��وب می 
شود. وی ادامه داد: با وجود اینکه در سال 92 نزدیک به 25 
دستگاه اتوبوس دیزلی و گازسوز سازمان به دالیل فنی و 
یا نداشتن صرفه اقتصادی از چرخه فعالیت کنار گذاشته 
شده بودند ولی شرایط خاص س��ال های اخیر که به عدم 
امکان نوسازی ناوگان موجود منجر شده، باعث گردید با 
وجود  هزینه نسبتا سنگین نگهداری و تعمیرات اتوبوس 

های مذکور، تنها جهت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه 
شده به شهروندان، تمامی این اتوبوس ها به جز سه مورد، 

به ناوگان فعال شهر اضافه شوند. 
شهردار نجف آباد با اعالم اختصاص بودجه 220 میلیون 
تومانی به منظور تامین روشنایی بلوار شهید صالحی حد 
فاصل میدان شهیدان حجتی تا میدان پرستار خاطرنشان 
کرد: این مس��یر از جمله محورهای پرتردد و حادثه خیز 

نجف آباد محسوب می ش��ود که با توجه به آغاز فعالیت 
مجموعه ای همچون بن��گاه میوه و تره ب��ار جدید نجف 
آباد در کنار آن، بار ترافیکی موج��ود طی ماه های آینده 
افزایش بیش��تری نیز پیدا خواهد ک��رد و به همین دلیل 
تامین روشنایی کامل آن می تواند عالوه بر تسهیل رفت 
 و آمد ش��هروندان، میزان ب��روز حوادث رانندگ��ی را نیز

 کاهش دهد.

ابالغ رای
ش��ماره   9309970354101453 دادنام��ه: ش��ماره   9 /392
پرونده:8809980358001100 شماره بایگانی شعبه:901526 1- آقای 
محمد رمضانی متهم با وکالت آقای محمدرضا حمیدیا به نشانی خ.هشت 
بهشت غربی- حدفاصل بزرگمهر و گلزار – ساختمان وکال – ط.دوم و با 
وکالت آقای داوود عابدی به نش��انی خ.نظرغرب��ی – خ.مارنان – مجتمع 
ناژین3- ط2- واحد.ش10، 2- آقای محمد جزین��ی متهم با وکالت آقای 
حس��ین مقنی به نش��انی اصفهان – خیابان توحید – چه��ارراه پلیس – 
ساختمان ماکان س��ه- واحد15- طبقه س��وم و با وکالت آقای علیرضا 
مرادی به نشانی فلکه فیض – خ.فیض – جنب بانک صادرات – مجتمع نگین 
– ط.سوم – واحد11 و با وکالت آقای ماش��اا... غفاری به نشانی سعادت 
آباد – روبروی مالصدرا – جنب بانک رفاه کارگران – پ40، 3- آقای سید 
محمد موسوی متهم به نش��انی  )متواری( مجهول المکان، 4- آقای محمد 
علیان رنانی شاکی به نش��انی خ.میرداماد – ک.ش4 – بن.ثقت االسالم – 
مجتمع آریا – واحد4، 5- خانم شمس الملوک کیترانی شاکی با وکالت آقای 
اکبر عباس پور به نشانی اصفهان – خیابان شمس آبادی – چهارراه قصر 
– مجتمع قصرنور – طبقه چهارم- واحد410- کدپستی813465469 و با 
وکالت خانم آزاده سیاوشان به نشانی فلکه فیض –بعد از پزشکی قانونی 
– طبقه فوقانی لبخند کودک، 6- آقای بهروز میرزاخانی ش��اکی با وکالت 
آقای محمود لطیفیان به نش��انی خ.چهارباغ باال – مجتمع حافظیه – ط1- 
واحد1 و با وکالت آقای رضاقلی پارسا به نشانی نجف آباد – خیابان امام 
شرقی – روبروی کالنتری11 اتهام: اختالس توام با جعل یا جرایم مانند 
آن گردشکار: به تاریخ 88/10/3 آقای بهروز ولیخانی به دادسرا مراجعه 
و طی شکوائیه ای اعالم می دارد در تاریخ 88/8/16 اقدام به افتتاح حساب 
کوتاه مدت در ش��عبه نظر بانک ملت می نماید و مبلغ 1/5 میلیارد ریال به 
حس��اب مذکور در تاریخ 88/8/20 واریز مینماید لکن در تاریخ 88/9/25 
وقتی به بانک مراجعه می نماید متوجه برداشت از حسابش شده است وی 
در ادامه بازجویی در آگاهی ابراز نموده است... آقای محمد رمضانی به 
بنده گفت رئیس بانک ملت شعبه فردوسی درخواست واگذاری امتیازی را 
از بنده نموده که اینجانب در تاریخ 88/6/14 مبلغی را از بانک ثامن االئمه 
س��روش و مبلغی دیگر را از بانک سپه س��روش جمع آوری و مبلغ 1/5 
میلیارد ریال به حساب واریز نمودم که وکالتنامه حق برداشت دفترچه به 
نام آقای رمضانی بود ایشان دفترچه ثبت شده را با وکالتنامه و یک فقره 
چک به مبلغ 1/5 میلیارد ریال و مقدار سود حاصله از فروش امتیاز و سود 
بانکی دفترچه را به مبلغ 45 میلیون ریال س��ود به بنده دادند که قرار شد 
امتیاز فوق در تاریخ 88/7/14 با سود و وجه به من مسترد شود که دوباره 
مراجعه نمود و گفت این امتیاز هنوز موعدش فرا نرسیده و یک ماه دیگر 
پول باید در حساب باش��د که مبلغ 47 میلیون ریال طی یک چک به تاریخ 
88/8/16 بابت سود حاصله از فروش امتیاز و سود بانکی را به اینجانب 
برگرداندند که ایش��ان به بن��ده در اوایل برج 8 پیش��نهاد داد اگر وام می 
خواهی مقداری پول در حساب بگذار... در تاریخ 88/8/16 به من مراجعه 
نمود و به بانک ملت چهارراه نظر مراجعه نمودیم و درمورخ 88/8/20 مبلغ 
یک میلیارد و س��یصد و ش��صت میلیون ریال در موسس��ه ثامن االئمه 
سروش به حساب سپه سروش واریز نمودم و یک چک از سپه سروش به 
مبلغ 1/5 میلیارد ریال به حساب دفترچه خود به صورت بین بانکی صادر 
کردند قرار ش��د این وجه 3 ماه در بانک بماند تا امتی��از جهت گرفتن وام 
فراهم گردد آقای رمضانی ساعت 4/5 بعد ازظهر تماس گرفت و من آقای 
طوطی نیک آبادی )کارمندم( را به نزد وی فرستادم آقای طوطی نیک آبادی 
با دفترچه قبلی به بانک فردوسی مراجعه نموده و دفترچه را تحویل آقای 
رمضانی داده است با وکالتنامه و چک دفترچه اولی را دریافت نموده است 
و بانک از صدور بین بانکی در بعدازظهر امتناء نمود که با هماهنگی آقای 
کرمانی و اینجانب وجه به حساب آقای کرمانی که در بانک ملت فردوسی 
حساب داشت واریز شد در تاریخ 88/8/21 طی دریافت بین بانکی به مبلغ 
یک میلی��ارد و چهارصد میلیون ریال و گرفتن مبل��غ یکصد میلیون ریال 
تراول به حساب ثامن االئمه س��روش واریز نمودیم در تاریخ 88/9/25 
جهت گرفتن 500 میلیون ریال از دفترچه بانک ملت نظر مراجعه نمودم که 
متوجه شدم که با پاراف آقای جزینی )که سمتی دیگر در آن شعبه نداشته( 
وجه از حسابم خارج شده است در حراست بانک ملت آقای جزینی ابراز 
نمودند آقای رمضانی گفته است که می خواهد از حساب شخصی خودش 
بردارد که بنده برگی را پاراف نمودم... آقای رمضانی در تاریخ 88/9/29 
به مغازه اینجانب مراجعه نمودند که مورد ضرب قرار گرفت و بعدازظهر 
با پدرشان به مغازه اینجانب آمدند و گفتند ما پول را برداشته ایم در حساب 
که امتیازی برای شخص دیگری برس��انیم و آیا شما به غیر از وجه خود 
چیز دیگری می خواهید که به بنده یک چک به مبل��غ یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال دادند و گفتند ما امتی��از را به مبلغ 200 میلیون ریال فروخته 
ایم که مبلغ 50 میلیون ریال آن را با سود حاصله از دفترچه در مدت همان 

روز را که مبلغ 17 میلیون و 500 هزار ریال می باشد یک چک از بانک ملت 
فردوسی گرفتم و یک چک از آقای جزینی گرفتم)پدر خانمش(. در تاریخ 
88/10/15 آقای محمد رمضانی در آگاهی حاضر و پاسخ داده اند... آقای 
جزینی در تاریخ 88/6/14 مبلغ یکصد و پنج��اه میلیون )تومان( دریافت 
نمودند که در تاری��خ 88/8/20 با من تماس گرفتند و یک ورقه برداش��ت 
امضاء نمودند و مبلغ فوق را به حس��اب اینجان��ب واریز نمودندو من هم 
بدهی ایشان که در تاریخ 88/6/14 دریافت نموده بودند را پرداخت کردم... 
آقای جزینی مبلغ فوق را از حساب برداشت کردند از وی سوال شده است 
شما چه نقشی در برداشت از حساب داشته اید؟ ج:بنده از آقای جزینی مبلغ 
یکصد و شصت و چهار میلیون جمعا برای ایش��ان پول گرفته بودم من 
دوست آقای جزینی بودم و آشنایی ما از بانک ملت چمران بوده است آقای 
جزینی در آگاهی ابراز نموده اس��ت.ج:در روزی که مبلغ توس��ط آقای 
رمضانی برداشت شده بود در مرخصی بودم که آقای رمضانی طی تلفن 
به من گفت چون ساعت 13/35 دقیقه بود و درب بانک بسته شده بود بیایید 
و ضمن تلفن به مسوول شعبه گفتم که درب را باز کنند که مبلغی از حساب 
شاگردش��ان آقای میرزاخانی برداش��ت کند که من طی تلفن به مسوول 
شعبه متذکر ش��دم که در مرخصی به س��ر می بردند و به همین دلیل به 
مسوول صندوق تلفنی موضوع را گفتم لذا ایشان به شعبه رفته و پول را 
گرفته و به حساب خودشان در شعبه فردوسی واریز کردند از وی سوال 
شده است شما در چه مکانی اقدام به پاراف سند برداشت نمودید)منظور 
از پاراف به نظر تایید هویت برداشت کننده است( ج: ساعت 13:40 دقیقه 
خارج از وقت اداری بیرون ش��عبه به دلیل اینکه گفت که درب شعبه بسته 
است... در تاریخ 1388/10/20 مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان طی 
شکوائیه ای اعالم داشته است آقای جزینی رئیس اسبق بانک ملت شعبه 
فردوسی که بعد از آن به سمت معاون شعبه چهارراه نظر منسوب شده از 
موقعیت شغلی خود سوء استفاده نموده و مرتکب اختالس همراه با جعل 
اسناد و سوء استفاده از مبالغ مالی بانک شده اس��ت که در این رابطه از 
حساب خانم شمس الملوک کتیرایی برداش��ت نموده و در زمان معاونت 
ش��عبه نظر از حس��اب آقای میرزاخانی برداشت کرده اس��ت. در تاریخ 
88/10/21: آقای جزینی نزد بازپرس محترم رس��یدگی کننده پاسخ داده 
است شخصی به نام موسوی از من تقاضای پول کرد من به آقای رمضانی 
گفتم اگر پول داری به این آقای بده او هم رفت از میرزاخانی نزول کرد داد 
به موس��وی مبلغ 150 میلیون تومان و بعد موسوی پول را پس نداد اینها 
آمده اند از من سوء استفاده کردند میرزاخانی و رمضانی آمدند درب بانک 
از من پاراف گرفتند و پول را از حساب خارج کردند در مورد خانم کتیرایی 
باید عرض کنم شوهرش آقای علیان می باش��د که به من تعهد کتبی داده 
است یعنی علیان وکالت محضری داده اس��ت که از حساب او بردارم من 
وکالت محضری از علیان دارم که هر اقدامی روی حساب علیان انجام بدهم 
پول خانم کتیرایی را آقای موسوی برداشته است و االن نزد موسوی می 
باشد اینها فکر می کنند بانک به اینها پول می دهد و من برای آقای علیان و 
خانم کتیرایی پاراف کرده ام خودشان بودند که من پاراف کردم. در تاریخ 
88/11/7 خانم شمس الملوک کتیرایی طی شکوائیه ای اعالم نموده است 
اینجانب مبلغ 1/3 میلیارد ریال در بانک ملت شعبه فردوسی واریز نمودم 
در تاریخ 88/10/8 ب��ه بانک مراجعه نمودم و متوجه ش��دم تمام وجه از 
حساب خارج شده است و به حساب آقای موسوی وایز شده است. آقایان 
محسن بابازاده – مجید سلطانی طی بازرسی حسب مامورین محوله اعالم 
نموده اند 1- آقای میرزاخانی در تاریخ 88/8/16 اقدام به افتتاح حس��اب 
نموده است )چهارراه نظر( 2- آقای میرزاخانی در تاریخ 88/8/20 اقدام 
به واریز 1/5 میلیارد ریال به حساب افتتاحی خود نزد شعبه چهارراه نظر 
می نماید 3- در همان روز پس از گذش��ت 3 س��اعت از واریز وجه آقای 
رمضانی با سوء استفاده از دوستی خود با معاون شعبه )آقای جزینی( که 
در آن روز در شعبه حضور نداشته از طریق اخذ امضاء نامبرده در قسمت 
فوقانی یک برگ سند برداشت در واقع با مشارکت ایشان فضای الزم برای 
برداش��ت غیرقانونی از حس��اب فوق را فراه��م آورده و آقای رمضانی 
شخصا با حضور در شعبه مبلغ مذکور را دریافت و به حساب خود واریز 
مینماید... 4- این مبلغ که به حساب آقای رمضانی واریز شده است طی یک 
فقره چک از حساب خارج و به حساب آقای کرمانی واریز می شود اضافه 
نموده اند حس��ب اظهارات ش��فاهی آقای میرزاخانی آق��ای کرمانی از 
همکاران وی است و وجه این چک نهایتا توس��ط آقای کرمانی به شاکی 
تحویل داده شده است البته شاکی بیان نموده که آقای رمضانی این وجه 
را بابت بدهی قبلی خود پرداخت نموده و ربطی به برداشت فعلی از حساب 
ندارد.بازرسین فوق در خصوص برداشت وجه از حساب خانم کتیرایی 
چنین نظر داده اند:1- مشتری در تاریخ 88/5/21 مبلغ یک میلیارد ریال به 
حساب خود واریز می نماید که در همان تاریخ مبلغ 80 میلیون ریال طی 
سند شماره 437076 با دستور پرداخت آقای جزینی ریاست وقت شعبه 
از حساب خارج شده )امضاء صاحب حساب و دریافت کننده وجه در این 

سند با نمونه امضاء موجود در کارت افتتاح حساب مطابقت ندارد( 2- در 
تاریخ 88/5/26 مبلغ 70 میلیون ریال با دس��تور آقای جزینی از حساب 
خارج و به حساب آقای سید محمد موس��وی واریز گردیده است( 3- در 
تاریخ 88/5/22مبلغ 850 میلیون ریال با دستور پرداخت آقای جزینی از 
حساب خارج و به حساب آقای سید محمد موسوی واریز گردیده است( 
4- مشتری در تاریخ 88/6/12 مبلغ 300 میلیون ریال به حساب خود واریز 
نموده که در همان تاریخ مبلغ فوق از حساب خارج و به حساب آقای سید 
محمد موسوی واریز گردیده است )امضاء مطابقت ندارد( و اضافه نموده 
اند در خصوص بند 2و3 گزارش فوق نمونه امضاهای مشتری مندرج در 
اسناد تا حدودی با نمونه امضای موجود در کارت افتتاح حساب شباهت 
دارند( در ادامه ابراز نموده اند براس��اس تحقیقات به عمل آمده فردی که 
وجه این اسناد به حساب او واریز شده است )سید محمد موسوی( یکی از 
دوستان آقای جزینی بوده و مستندات کافی در خصوص مراودات مالی 
ایندو وجود دارد و رابطه آنها فراتر از یک مش��تری و رئیس شعبه بوده 
است ضمن اینکه آقای موس��وی طی اظهارات کتبی خود اعالم نموده که 
مبالغ فوق تحت عنوان پول سودی به حساب ایشان واریز شده است. پس 
از ارجاع اسناد و اوراق مورد ادعای جعل به کارشناس رسمی دادگستری 
چنین اظهار نظر ش��ده است: امضاء منتس��ب به آقای میرزاخانی برگ 
برداشت به شماره سریال 859955 در حساب چهارراه نظر با امضاهای 
مس��لم الصدور وی مطابقت ندارد – امضاء منتسب به خانم کتیرایی در 
برگ برداش��ت منتس��ب به خانم کتیرایی از حساب ش��عبه فردوسی با 
امضاه��ای وی مطابقت ن��دارد – در تاری��خ 90/11/9 بازپرس محترم 
رسیدگی کننده در خصوص اتهام آقای جزینی مبنی بر اختالس – معاونت 
درجعل و استفاده از سند مجعول )اس��ناد بانکی( و اتهام آقای رمضانی 
موسوی دائر بر معاونت در اختالس و مباشرت در جعل اسناد بانکی و 
اس��تفاده از آن – قرار مجرمیت و پس از قبول دادیارمحترم اظهار نظر 
برای نامبردگان تقاضای کیفر و مجازات ش��ده است. در پرونده کالسه 
921271 که در پایان رسیدگی به پرونده فوق به این شعبه ارجاع گردیده 
است آقای محمد رمضانی طی شکوائیه ای در مورخ 91/6/9 اعالم نموده 
اس��ت... نظر به اینکه حس��اب بانکی ش��ماره 1285304646 بانک ملت 
فردوسی به نام خانم محبوبه رنجکش می باشد و طی وکالتنامه شماره 
46 حق برداشت وجه از حساب مذکور را به اینجانب تفویض نموده لکن 
در تاریخ 88/6/16 آقای محمد موس��وی با مراجعه به بانک ملت شعبه 
فردوسی مبادرت به تکمیل فیش شماره 437637 دائر بر برداشت مبلغ 
1/5 میلیارد ریال از حساب فوق نموده و با معرفی خویش به عنوان وکیل 
صاحب حساب امضای اینجانب در ذیل فیش فوق جعل شده است. آقای 
جزینی که رئیس وقت بانک فوق بوده به دلیل این که متهم )موسوی( فاقد 
مدرک شناسایی بوده صدور فیش را پاراف و تایید نموده که فرد یاد شده 
محمد رمضانی می باشد و با این وصف آقای موسوی با جعل امضاء من 
در ذیل فیش و گواهی فیش توس��ط متهم ردیف اول وجه از حساب فوق 
الذکر با فیش جعلی برداشت سپس نامبرده با توجه به اینکه خویش را به 
عنوان محم��د رمضانی وکیل صاحب حس��اب معرفی نم��وده طی فرم 
درخواست صدور چک بانکی مبلغ مذکور راطی یک فقره چک بین بانکی 
دریافت نم��وده النهایه بازپرس محترم در خص��وص اتهام آقای محمد 
جزینی مبنی بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و اتهام آقای 
موسوی دائر بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول اقدام به صدور قرار 
مجرمیت و دادیار محترم اظهار نظر پس از قبول مبادرت به تقاضای کیفر 
آنان را نموده اس��ت آقای محم��د رمضانی ضمن صورتجلس��ه مورخ 
93/3/24 در خصوص موضوع چنین بیان نموده است... آقای میرزاخانی 
قرار بود 150 میلیون تومان به آقای محمد موسوی به صورت ربوی بدهد 
و این وجه را ک��ه آقای میرزاخانی به صورت چک به من داد به حس��اب 
خودم ریختم که تحویل آقای جزینی بدهم تا به موس��وی بدهد وقتی به 
بانک مراجعه کردم همان روز آق��ای جزینی در حال مرافعه با یک ارباب 
رجوع بود لذا پول را به وی ندادم و به حساب خودم ریختم آقای جزینی 
در تاریخ 88/8/16 یعنی فردای آنروز هر چند سمتی در بانک نداشته اقدام 
به پاراف فیش برداش��ت وجه 150 میلیون تومان نموده اس��ت... علیهذا 
دادگاه با اعالم ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای منیماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- محمد جزینی فرزند باقر اهل درچه – 
باسواد- کارمند بانک ملت – متاهل – آزاد به قید وثیقه- دارای سابقه ایام 
بازداشت قبلی – ایرانی – دائر بر اختالس توام با جعل )مجموعا دو میلیارد 
و هش��تصد میلیون ریال( و نیز معاونت در کالهبرداری و جعل اس��ناد 
عادی )با تغییر عنوان کیف��ری مندرج در کیفرخواس��ت(با وکالت آقای 
مرادی و مقنی موضوع شکایت آقای بهروز میرزاخانی فرزند مرتضی با 
وکالت آقایان 1- لطیفیان و پارسا و خانم شمس الملوک کتیرایی فرزند 
محمد با وکالت عباس پور و سرپرس��تی بان��ک ملت2-محمد رمضانی 

فرزندمنصور – با سواد – متاهل – ایرانی – دارای سابقه ایام بازداشت 
قبلی – آزاد به قید وثیقه دائر بر مباشرت در کالهبرداری و جعل( با تغییر 
عنوان کیفری مندرج درکیفرخواست( با وکالت آقایان عابدیو خسروی و 
حمیدیا 3- محمد موس��وی )متواری( دائ��ر بر تحصیل م��ال از طریق 
نامشروع )با تغییر عنوان کیفری مندرج در کیفرخواست( دادگاه با عنایت 
به شکایت شاکیان – نظریه کارش��ناس خط و امضاء – نظریه بازرسین 
بانک ملت- نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری درامور حسابداری – 
اظهارات و مدافعات متهمان در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی و عدم دفاع 
موثر ضمن صورتجلسات دادرس��ی – بزهکاری نامبردگان را محرز و 
مسلم دانسته لهذا در خصوص متهم ردیف اول نامبرده را مستندا به ماده 
5 و تبصره 3 آن از قانون مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء کالهبرداری 
عالوه بر انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم  به تحمل 7 س��ال حبس 
تعزیری و پرداخت 2 برابر مبلغ مورد اخت��الس به عنوان جزای نقدی با 
احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت مینماید)با این توضیح 
که هر چند بانک ملت اقدام به واگذاری بخش��ی از سهام خود در بورس 
نموده است لکن چون خریدار آن سازمان تامین اجتماعی می باشد و این 
سازمان دولتی است لذا بانک ملت کماکان دولتی محسوب گردیده است( 
و نیز مستندا به مواد 726و536 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
)قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم( وی را محکوم به پرداخت سه میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صن��دوق دولت می نمای��د و بابت معاونت در 
کالهبرداری نیز مس��تندا به ماده 726 قانون مجازات اس��المی مصوب 
1375 و 1 قانون تش��دید مجازات مرتکبین اختالس ارتشا کالهبرداری 
نامبرده را محکوم به تحمل یکسال حبس تعزیری می نماید)در خصوص 
مجازات جزای نق��دی مندرج در ماده فوق با توجه ب��ه عدم امکان تعیین 
حداقل موجبی برای مجازات وجود ندارد( در خصوص متهم ردیف دوم 
نیز مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 1 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری با رعایت 
قاعده تعدد از حیث استفاده از سند مجعول و بردن مال غیر وی را بابت 
جعل محکوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بابت کالهبرداری محکوم 
به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی مینماید و 
در خصوص متهم ردیف دوم نامبرده را مستندا به ماده 2 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین اختالس ارتش��اء کالهبرداری محکوم به تحمل 2 سال 
حبس تعزی��ری و جریمه نقدی معادل 2 برابر م��ال ماخوذه فوق در حق 
صندوق دولت می نمایدضمنا در خصوص رد مال با عنایت به اینکه آقای 
بهروز ولیخانی اقدام به اخذ دو فقره چ��ک از متهمان رمضانی و جزینی 
نموده است لذا به لحاظ وقوع تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین و مدیون )پدر 
خانم آقای جزینی( دادگاه مواجه با تکلیف نمی باش��د و در خصوص رد 
مال به خانم ش��مس الملوک کتیرایی آقایان موسوی و جزینی متضامنا 
محکوم به رد مبلغ یک میلیاردو سیصد میلیون ریال در حق وی می گردند. 
در خصوص شکایت آقای رمضانی علیه آقای موسوی و جزینی دائر بر 
جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری دادگاه با عنایت به اظهارات 
آقای رمضانی ضمن صورتجلسه مورخ 93/4/24 که طی آن اعالم نموده 
است... قرار بود آقای میرزاخانی 150 میلیون تومان به آقای موسوی به 
صورت ربوی بدهد من این وجه را از آقای میرزاخانی گرفتم و به حساب 
خودم واریز نمودم تا تحویل آقای جزینی بدهم تا به موس��وی بدهد... و 
صرفنظر از اینکه صاحب حساب خانم محبوبه رنجکش بوده است و او 
نیز هیچ شکایتی طرح ننموده است و چه بسا کلیه اقدامات توسط وی و یا 
به دستور وی بوده است و اعطای وکالت از سوی او به آقای رمضانی به 
معنی وکالت در طرح شکایت و پیگیری امور این حساب نیست از طرفی 
آقای رمضانی پس از گذشت یکسال از این برداشت اعالم شکایت نموده 
اس��ت و این حکایت از علم و اطالع وی از چنین اقدامی بوده است لهذا به 
دلیل عدم احراز رکن ضرر در جعل و یا احراز هرگونه بزه دیگری مستندا 
به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران رای بر برائت آنان 
دراین خصوص صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص اعالم 
محکومیت آقایان رمضان��ی و جزینی حضوری و ظ��رف 20 روز قابل 
اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان می باشد و در خصوص متهم 
موس��وی غیابی و ظرف 10 روز ازتاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
همین ش��عبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع محترم 
تجدیدنظر استان است ضمنا در خصوص اعتراض آقای رمضانی نسبت 
به صدور قرار من��ع تعقیب صرفنظ��ر از اینکه وی ش��اکی خصوصی 
محس��وب نمیگردد )در این مورد( چون قرارفوق مطابق مقررات قانون 
صادر گردیده و ایراد و خدشه ای به آن وارد نشده است لذا مستندا به بند 
ن ماده 3 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب عینا تایید و 
استوار می گردد رای صادره دراین خصوص قطعی است.م الف:24247 

شعبه 115دادگاه عمومی جزایی اصفهان

هفت درصد معتادان کشور، زن هستند
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: انتشار آمارهای متناقض در خصوص 
اعتیاد زنان نگران کننده است، اما آنچه مهم و قابل توجه است  لزوم اتخاذ تدابیر 

جدی در خصوص این معضل است.
حجت اله تنهایی در جلس��ه کارگروه امور بانوان شهرس��تان، با اش��اره به برخی 
تصورات عمومی در خصوص اعتی��اد زنان اظهار کرد: تص��ور عمومی جامعه در 
خصوص اعتیاد زنان بس��یار بدتر از مردان است، جامعه ش��اید به سختی حضور 

یک مردم معتاد را بپذیرد، اما پذیرش یک زن معتاد در بیشتر موارد محال است.
وی تصریح کرد: سخت گیری های افراطی در خصوص اعتیاد زنان، شاید به دلیل 
نقش محوری زنان در خانواده و مرجعیت آنها در تربیت نسل های آینده کشور است. 
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: زنان بسیار بیش از مردان در معرض 
آسیب های ناشی از اعتیاد قرار دارند، یک زن به لحاظ ویژگی های روحی و روانی 
و همچنین موقعیت خاص اجتماعی، در مقابل تبعات ناشی از مصرف مواد مخدر 

آسیب های شدیدی را متحمل می شود.
تنهایی اظهار کرد: براساس برخي پژوهش ها 6.9 درصد از معتادان کشور را زنان 
تشکیل مي دهند، البته برخی گزارش ها نیز این گونه بیان می کند که در مقابل هر 

100 مرد معتاد 7 زن معتاد در کشور وجود دارد.
وی گفت: س��خت گیری های افراطی در خصوص اعتیاد زنان در حالی است که 
این مسأله یک واقعیت اجتماعی است و الزم است با اتخاذ راهکارهای علمی برای 
رفع آن اقدامات عاجلی انجام شود. رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا تصریح 
کرد: تردیدها و س��خت گیری ها در خصوص زنان معتاد باعث می شود  این گونه 
زنان تمایل کمتری به حضور در مراکز خود معرف و درمانی داشته باشند و از این 
جهت نه تنها آمار صحیح و قابل اطمینان��ی در این خصوص وجود ندارد، بلکه در 
بیشتر موارد این نگرش، مانع پیشگیری از آسیب های بعدی ناشی از اعتیاد می شود. 
تنهایی اضافه کرد: براساس آمار جهانی، اعتیاد در زنان عوارض خطرناک تری نسبت 
به مردان ایجاد می کند، فاصله زمانی اولین تجربه مصرف مواد، تا تزریق مواد در 
زنان به طور متوسط دو سال و در مردان حدود 8 سال است، به این ترتیب زنان 6 
سال زودتر از مردان به ورطه وابستگی شدید، کشیده می شوند که بی شک درمان 

سخت تر و عوارض جسمی، روانی و اجتماعی آن نیز به مراتب بیشتر است.
وی گفت: فرهنگ سازی در خصوص آسیب های اعتیاد در زنان، آموزش شیوه ها 
و  زمینه های گرایش افراد به مصرف این گونه مواد و همچنین اتخاذ تدابیری در 
خصوص کاهش آمار زنان معتاد، مهم ترین نیازها و اولویت های اجتماعی در این 

خصوص است.

کارشناس بهداشت شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان دهاقان گفت: ویروس 
آنفلوانزا از طریق هوا، وقتی که فردی سرفه، عطسه و یا حتی صحبت می کند، 

منتقل می شود.
  مجی��د اکبری با بی��ان این مطلب اظه��ار داش��ت: آنفلوانزا می توان��د حتی با 
دست زدن به اشیایی که در اثر عطسه یا سرفه فرد مبتال، آلوده شده به دیگران 
منتقل شود. وی اظهار داشت: این بیماری یک روز قبل از شروع عالیم بیماری 
 می تواند به دیگران منتقل شود. کارشناس بهداش��ت شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان دهاقان وظیفه افراد مختلف جامعه را مطلع کردن اعضای خانواده، 
همکاران و دوس��تان و تذکر دادن به آنان در مورد این بیماری دانست و اذعان 
داش��ت: با رعایت نکات بهداشتی می ش��ود از ابتال این بیماری جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: به خاطر داشته باش��ید که در حال حاضر آلودگی دست ها به 
 ویروس یکی از دالیل انتشار سریع این بیماری می باشد، بنابراین از لمس کردن 
چش��م ها، بینی و دهان خودداری کنید، چون باعث انتقال ویروس می ش��ود، 
چنانچه نشانه های این بیماری را داشتید به پزشک مراجعه کنید و تا وقتی تب 
 شما قطع نشده در خانه بمانید. اکبری با اشاره به اینکه ما اغلب موقع عطسه یا

سرفه کردن کف دست های مان را جلوی دهان و بینی می گیریم، اظهار داشت: 
این مسأله باعث می شود، عامل بیماری روی دست دو تا 8 ساعت باقی بماند و به 

وسایلی که دست می زنیم منتقل شود
 کارش��ناس بهداش��ت و درمان دهاقان خاطرنشان کرد: اس��تفاده از ماسک در 

مجامع عمومی تاثیری ندارد و توصیه نمی شود.

فرمانده انتظامی شهرس��تان گلپایگان گفت: طی بازرس��ی های به عمل آمده 
از یک واحد صنفی،2/5 تن عس��ل تقلب��ی بدون هیچ برند ثبت��ی همراه با یک 
شناسه نظارتی جعلی کشف ش��د.  حسین بس��اطی گفت: پس از با خبر شدن 
کالنتری مرکزی شهرستان گلپایگان از تولید عسل تقلبی در یک کارگاه و انجام 
هماهنگی الزم با مقام قضایی، مأموران پلیس جهت بررس��ی موضوع به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه در بازرس��ی به عمل آمده از زیر زمین این کارگاه، 2/5 تن 
عسل تقلبی بدون هیچ برند ثبتی همراه با یک شناسه نظارتی جعلی کشف شده، 
گفت: این واحد صنفی پلمپ و در این زمینه چهار متهم دستگیر شدند که جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدند. 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی 
که بخواهند نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند به صورت مستمر مقابله 

می کند و اجازه جوالن به آنها نمی دهد.

شهردار نجف آباد:

فرسودگی، مهم ترین مشکل ناوگان اتوبوسرانی نجف آباد

ریی��س اداره تبلیغ��ات اس��المی آران و بی��دگل از 
اح��داث 11 باب خانه عال��م در این شهرس��تان خبر 
داد.  حجت االسالم سمیع اله مردان گفت: 6 خانه عالم 
روستایی حس��ین آباد، قاس��م آباد، کاغذی، علی آباد 
ابوزیدآباد و دو باب خانه در یزدل با مساعدت سازمان 
تبلیغات اسالمی و سه خانه عالم محمدآباد کویرات، 
سفیدشهر و ابوزیدآباد به صورت مردمی احداث شده و 

به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: همچنین خانه عالم روستای فخره به صورت 
مردمی و خانه عالم یزدالن از س��وی سازمان تبلیغات 

اسالمی در حال احداث است.
به گفته این مس��وول، با تکمیل این دو خانه تنها سه 
روس��تای ریجن، علی آباد کویر و محمدآباد مرکزی از 
این شهرستان فاقد خانه های عالم روستایی خواهد بود.

مردان اضافه کرد: س��ازمان تبلیغات اسالمی آمادگی 

احداث خانه های عالم در این روس��تاها را مشروط بر 
همیاری خیرین و خودیاری سهم روستا دارد.

وی تصریح کرد: براساس قانون برای ساخت خانه های 
عالم روستایی از س��وی س��ازمان تبلیغات اسالمی، 
حداقل 60 درصد از هزینه ها از س��وی اهالی روستا و 
40 درصد بقیه به همراه تجهیز آن از طریق اعتبارات و 

کمک های این سازمان تأمین می شود.
مردان بر حضور روحانی و مبلغ دینی در بطن جامعه 
تأکید ک��رد و گفت: الزم��ه حضور مبلغ��ان دینی در 
روستاهای محروم، تأمین مسکن مورد نیاز روحانیون 
است تا بتوانند به  عنوان روحانی مستقر به دور از دغدغه 

مسکن به وظایف دینی و شرعی خود عمل کنند.
رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل تأکید کرد: 
این خانه ها به  عنوان اموال عمومی و دولتی محسوب 
می شود و به محض اتمام دوران ماموریت مبلغ دینی در 

روستا به مبلغ جدید واگذار می شود.
وی افزود: مبلغ��ان اعزام��ی از س��وی اداره تبلیغات 
اس��المی با س��کونت در این خانه ه��ا، محوریت همه 
 برنامه های فرهنگ��ی، مذهبی و اجتماعی روس��تا را 

بر عهده می گیرند.
 ریی��س س��تاد س��اماندهی ش��ئون فرهنگ��ی در 
مناسبت های مذهبی آران و بیدگل ادامه داد: با حضور 
این روحانیون در روستاهای محروم و برگزاری مراسم 
دینی و مذهبی و فعالیت های فرهنگ��ی، گام بلندی 
برای توس��عه و تبلیغ معارف اس��المی در روس��تاها 

برداشته می شود.
مردان گفت: خانه عالم ابوزیدآباد یازدهمین خانه عالم 
این شهرستان بوده که با پیگیری های امام جمعه این 
شهر و به صورت مردمی در محدوده مصالی نماز جمعه 

این شهر راه اندازی شده است.

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل خبر داد:

احداث 11 خانه عالم در آران و بیدگل



نكته ها
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ــداد راه عبور هوا به وجود  ــت كه بر اثر انس خروپف كردن مشكلى رايج اس
ــان  ــراد را در برهه زمانى خاص در زندگى ش ــدودى اكثر اف مى آيد و تا ح
درگير مى كند. افرادى كه دخانيات مصرف مى كنند و همينطور افراد چاق 
ــتعد ابتال به اختالل  ــكل گرفتگى بينى دارند بيشتر مس يا افرادى كه مش

خروپف كردن هستند.
ــى از اختالالت يا  ــد و هم مى تواند عالمت خروپف هم مى تواند بى ضرر باش
بيمارى هاى مختلفى همچون «آپنه انسدادى خواب» باشد. در اينجا به 10 

راه براى مقابله با خروپف كردن اشاره مى كنيم:
1- اگر از قرص خواب آور، مسكن ها و يا مشروبات الكلى استفاده مى كنيد 

آن را كنار بگذاريد.
2-گاهى اوقات گرفتگى بينى و يا التهاب آن باعث خروپف مى شود. در اين 

مورد با يك پزشك مشورت كنيد.
3-وضعيت و حالت خوابيدنتان را تغيير دهيد. خروپف بيشتر زمانى پيش 
مى آيد كه شما به پشت خوابيده باشيد. در اين حالت بيشتر امكان دارد كه 
ــدود كند. براى رفع اين مشكل مى توانيد به پهلوها  زبان راه عبور هوا را مس

بخوابيد و يا از بالش خروپف استفاده كنيد.
ــات به علت تجمع  ــد آن را كاهش دهيد. گاهى اوق 4-اگر اضافه وزن داري
چربى در برخى بافت هاى بدن راه عبور هوا سخت مى شود و باعث خروپف 

كردن مى شود.
ــد. دود تنباكو باعث  ــتفاده مى كنيد آن را ترك كني 5-اگر از دخانيات اس
ــود و به خروپف  ــوص بافت هاى گلو مى ش ــى بافت ها و به خص التهاب برخ

مى انجامد.
ــاعت خواب، درجه تاريكى اتاق،  6-براى خواب خود برنامه ريزى كنيد. س
ــب بودن تخت و درجه حرارت اتاق خواب همگى مى توانند  راحت و مناس

عوامل موثرى در مقابله با خروپف باشند.
7-به اندازه كافى بخوابيد. كم خوابى ممكن است باعث اضافه وزن و ساير 

اختالالت شود و در نتيجه خود باعث خروپف كردن شود.
8-ورزش كنيد. ورزش كردن بسيارى از ماهيچه هاى بدن را قوى مى كند 
و به باز شدن برخى شريان هاى بدن كمك مى كند كه از اين طريق مى تواند 
ــيار  خروپف كردن را كاهش دهد. به ويژه ورزش گلو مى تواند تاثيرات بس

مثبتى در درمان خروپف داشته باشد.
در آخر اگر با انجام اين روش ها نتوانستيد خروپف كردن خود را مهار كنيد 
ــورت كنيد. ممكن است  بهتر است با يك متخصص و يا دندان پزشك مش

انجام عمل جراحى راه حل شما باشد.

8 راهكار براى كاهش و مهار خروپف 

ورزش كردن، ترك سيگار و متناسب تر شدن بدن همگى 
ــك كنند. اگر فكر  ــه بهبود گردش خون كم مى توانند ب
مى كنيد مشكلى در گردش خون داريد، هرگز نترسيد. 
ــان  ــداردهنده كه نش ــتى از عاليم هش ــا فهرس در اينج
ــب را  ــت جريان خون مناس مى دهد بدن تان ممكن اس

نداشته باشد ذكر شده است.
رنگ پريدگى پوست

به گزارش سالمت نيوز به نقل از تبيان، اگر نوك انگشتان 
ــت به كبود شدن، اين  ــروع كرده اس دست و پاى تان ش
احتمال وجود دارد كه جريان خون ضعيفى داشته باشيد. 
اين بيمارى به نام سيانوز شناخته شده و مى تواند سبب 

كوفتگى همراه با كبودى انگشتان شود.
منتظر نمانيد تا اين رنگ، بيشتر شود، حتى اگر اين رنگ، 
در دست ها و پاهاى تان كم رنگ و خفيف باشد. اين حالت 
ــادرزادى در  ــروع بيمارى قلبى م مى تواند داللت بر ش
ــد و بايد به محض ظاهر شدن عاليم،  نوزادان داشته باش

جدى گرفته شود.
پاهاى متورم

ــود، خون در  ــتم گردش خون ضعيف مى ش وقتى سيس
ــود، زيرا براى قلب دشوارتر  دست ها و پاها جمع مى ش
ــد. در نتيجه خون  ــه قلب برگردان خواهد بود كه آن را ب
كمترى براى ساير نواحى بدن باقى مى ماند. اين تورم كه 
به نام ادم يا خيز شناخته مى شود، اغلب با يك آزمايش 

ساده قابل تشخيص است.
ــانه بارز  ــا، نش ــت و پ ــرما در دس ــداوم س ــاس م احس
ــورم را با  ــد. ناحيه مت ــكال در گردش خون مى باش اش
ــه داريد و  ــه نگ ــج ثاني ــد، پن ــار دهي ــت فش يك انگش
ــرده تان  ــت بادك ــى در پوس ــر فرورفتگ ــد؛ اگ رها كني
به وجود آمد، به احتمال زياد دليلى براى ادم است. يعنى، 
اگر متوجه شديد دست ها يا پاهاى شما متورم شده اند، 

به جاى خودتشخيصى با پزشك مشورت كنيد.
مشكالت گوارشى

يبوست و دل پيچه ناخوشايند هستند و مى توانند نشانگر 
ــند. اگر به دنبال توجيهى براى  گردش خون ضعيف باش
ناراحتى گوارشى تان هستيد، مشكل گردش خون را هم 

مدنظر داشته و بررسى كنيد. 
ــن  تامي ــش  كاه ــث  باع ــف  ــون ضعي ــان خ جري
ــود  ــدن  مى ش ــاز ب ــورد ني ــيژن م ــذى و اكس موادمغ
ــت  ــى از راه هايى اس ــوارش هم يك ــرعت گ و كاهش س
ــت آن را در پيش  ــن حال ــر اي ــه ب ــراى غلب ــدن ب كه ب
ــرى را دريافت  ــون كمت ــد، خ ــون كب ــرد  چ ــى گي م
مى كند، ممكن است اشتهاى تان را هم از دست بدهيد. 
اگر متوجه شديد اين اتفاق براى تان افتاده، سعى كنيد 
در طول روز، به طور منظم غذا بخوريد تا مواد مورد نياز 

بدن تان را تا جايى كه ممكن است تامين كنيد.
ريزش مو

ــون، وقتى مواد  ــاير عاليم ضعف گردش خ مانند س

ــيژن كافى به پياز مو نرسد، موجب ريزش  مغذى و اكس
آن مى گردد. هرچند داليل زيادى براى ريزش مو وجود 
ــرى كه در اين مطلب  دارد، اما اگر همراه با عالمت ديگ
ــت تا وضعيت گردش خون  ــد، دليل خوبى اس آمده باش

تان را بررسى كنيد.
ــان داد كه  ــده نش مطالعه اى اخير كه در ژاپن انجام ش
گردش خون در پوست سر مردان جوانى كه الگوى طاسى 

ــد، حدود 2,6 كمتر از  مردانه در آنها تشخيص داده ش
آنهايى بوده كه در گروه كنترل قرار داشتند.

خستگى و كم توانى
گردش خون ضعيف مى تواند روى مغزتان 
ــر بگذارد.  ــا تاثي ــاير اندام ه ــم مانند س ه
ــتگى و گيجى و سردردهاى  احساس خس
مكرر مى تواند نشان دهنده كاهش جريان 
خون به سمت مغزتان باشد. اگر مى بينيد 

ــته  ــه انتظارش را نداريد خس زمان هايى ك
ــت نتيجه  ــتيد، ممكن اس ــج و منگ هس و گي

مشكلى در گردش خون باشد.
البته مانند ساير علل گفته شده در اين مطلب، 

ــم مى تواند عالمت  كم انرژى بودن ه
ــترده اى از  ــف گس طي

بيمارى ها باشد، 
ولى اگر ساير 

عاليم وجود داشتند، بايد اين حالت را به عنوان نشانه اى 
از گردش خون ضعيف در نظر گرفت.

دست و پاهاى سرد
ــت و پا، نشانه بارز اشكال در  احساس مداوم سرما در دس
ــد. اين بيمارى كه به آن رينود مى  گردش خون مى باش
ــرخرگ ها  در دست ها و  ــدن س گويند، شامل تنگ ش
پاهاست و مى تواند منجر به جريان خون 

ناكافى در سراسر بدن شود. 
گردش خون ضعيف، روى 
نواحى كه از قلب فاصله 
ــترى دارند و نيز  بيش
ــا، نوك  بينى، لب ه
سينه و گوش ها هم 

تاثير مى گذارد.
بى حسـى 

مكرر
ــت يا پا  وقتى دس
ــدت طوالنى  براى م
ــد و  ــار باش تحت فش
ــش  ــد حركت بخواهي

ــى و كرختى را تجربه  ــت كه بى حس دهيد، طبيعى اس
كنيد. 

ــاس ادامه پيدا كند و نتوانيد دليل خارجى  اگر اين احس
خاصى برايش پيدا كنيد، ممكن است نتيجه مشكلى در 

گردش خون باشد. 
ــب باشد،  اگر دليل اصلى آن به واقع گردش خون نامناس
ــت ها و پاها بيشتر از ساير قسمت ها  اين كرختى در دس

قابل مشاهده است.
ضربان در دست و پا

وقتى جريان خون به راحتى معمول صورت نگيرد، ممكن 
است انواع گوناگون ناراحتى ها را تجربه كنيد. 

ضربان و تپش در دست يا پا، يعنى احساس ضربات مكرر 
و ريتميك در بازوها يا پاها همراه با گزگز شدن يا گرفتگى 
عضله مى تواند يكى از اين نشانه ها باشد. اين ضربان ها در 

دست و پا ممكن است با سوزش هم همراه باشد. 
ــكل گردش خون اغلب  ــت كه مش نيازى به گفتن نيس
ناخوشايند و آزاردهنده است. از خودتان مراقبت كنيد و 

عاليم را ناديده نگيريد.
كم اشتهايى

ــت. وقتى  كم كارى كبد نتيجه گردش خون ضعيف اس
ــتها و ــت اش ــد، ممكن اس ــرد كبدتان ناقص باش عملك
ــود. همراه با اين عالمت به طور  ميل تان به غذا كمتر ش
ــد كه  ــت هم بى روح و مات به نظر مى رس معمول پوس

نشان دهنده كاهش جريان خون به سمت كبد است.
همان طور كه  پيش از اين هم گفته شد، اگر اشتهاى تان 
كم شود، اولين قدم تان بايد اين باشد كه مطمئن شويد 

بدن تان مواد مغذى الزم را دريافت مى كند. 
ــنه  ــبزيجات حتى وقتى گرس ــوردن آب ميوه ها و س خ
ــيار خوب تا مطمئن شويد مواد  نيستيد، راهى است بس

مغذى فراوانى دريافت مى كنيد.
ضعف حافظه

يادتان نمى آيد كليدها را كجا گذاشته ايد؟ اين احتمال 
ــان به دليل  ــرر حافظه ت ــتباهات مك وجود دارد كه اش
ــد. اگر  به واقع علتش همين  گردش خون نامناسب باش
باشد، همچنين ممكن است متوجه شويد براى يادآورى 
اطالعات و يا واكنش به يك محرك، به زمان بيشترى از 

حد طبيعى نياز داريد. 
همچنين شايد اين احساس را داشته باشيد كه افكارتان 
درهم برهم و نامشخص است تا روشن و مشخص. اگر 
ــيد، اما در نظر داشته باشيد كه  چنين است، نترس
مى تواند دليل وجود مشكل در گردش خون تان 
ــد  ــى توان ــف م ــون ضعي ــردش خ ــد. گ باش
ــان ــاى پنه ــارى ه ــيارى از بيم ــر بس در اث

 باشد. 
ــانه هاى باال را  اگر ديديد هر كدام از اين نش
داريد، به پزشك مراجعه كنيد تا بيمارى تان 

كنترل شود.

10 نشانه گردش خون ضعيف در بدن
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ــت كه منجر به جذب سموم مى شود. به  يبوست يك بيمارى بسيار خطرناك اس
كمك اين 10 ماده غذايى به موقع و راحت اين سموم را دفع كنيد.

يبوست بيمارى بسيار خطرناكى است كه باعث مى شود سموم موادغذايى جذب 
بدن شوند. عامل اصلى يبوست مواد غذايى است كه مصرف مى كنيم. اگر فيبر بدن 
ــى ما نمى تواند راحت و به موقع  كم باشد و آب كم مصرف كنيم، سيستم گوارش
دفع كند پس از انباشت مواد در روده بزرگ ايجاد سمومى مى كند كه جذب بدن 
مى شود. بدين منظور 10 ماده غذايى را معرفى مى كنيم كه فيبر بااليى دارند و 

كمك به هضم و دفع به موقع مى شود.
10 ماده غذايى به شرح زير است:

ــيار زيادى به از بين بردن باكترى هاى  تمشك: 8 گرم تمشك روزانه كمك بس
مضر روده مى كند و حاوى فيبر بااليى است. دكتر اريكا سانبرگ دانشمند محقق 
ارشد در گروه ميكروبيولوژى و ايمونولوژى از دانشگاه استنفورد بر اين باور است 
كه تمشك فيبر بسيار بااليى دارد كه اگر روزانه مصرف شود ديگر مشكل يبوست 

نخواهيم داشت.
پرتقال : حاوى ويتامين سى  است يك ملين و نرم كننده مدفوع است. محققان 

به جاى قرص هاى مسهل پرتقال را پيشنهاد مى كنند.
ــدن مدفوع و دفع سخت آن مى شود. با  آب: كم شدن آب بدن موجب سفت ش

نوشيدن آب به سادگى از يبوست جلوگيرى كنيد.
ــت كه باكترى هاى مفيد آن ده برابر  ــيدنى تخمير شده اس كفير: كفير يك نوش
بيشتر از ماست مى باشد. عالوه بر خاصيت ضد عفونى كردن روده بزرگ به دفع 

آسان نيز كمك مى كند.
ــرل و به هضم راحت مواد  ــيد معده را كنت بادام: بادام به دليل وجود منيزيم اس
ــود روزانه حدود يك مشت  غذايى و دفع راحت آن كمك مى كند. توصيه مى ش

كوچك معادل يك اونس مصرف شود.
لوبيا سياه: 15 گرم لوبيا سياه حاوى پتاسيم و منيزيم كافى بدن مى باشد. براى 

هضم و دفع مواد غذايى به علت داشتن فيبر باال بسيار مفيد است.
آلو : 6 گرم آلو حكم ملين را دارد. آلو به دليل داشتن سوربيتول داراى فيبر بااليى 

است و كمك بسزايى به دفع مواد غذايى مى كند.
ــفناج ، برگ چغندر، برگ كلم و  در كل از تمام سبزيجات كه  سبزى : از برگ اس

فيبر زيادى دارند و منجر به دفع آسان مواد غذايى مى شوند، استفاده كنيد.
سبوس گندم: سبوس گندم فيبر مفيدى براى بدن دارد.

ــود و به  قهوه: قهوه يا چاى و مايعات گرم كمك مى كند كه معده و روده نرم ش
آرامى به كار خود ادامه دهند و دفع آسانى داشته باشيم.

رفع يبوست با 10 ماده غذايى

دريچه

بيشتر بدانيم

ــالى يا چه طبقه اجتماعى و تحصيلى  ــن و س فرقى نمى كند والدين در چه س
ــر بچه ها، يك تراژدى واقعى را براى والدين رقم  ــپش در س ــند. ديدن ش باش

مى زند.
ــوند كه در بين  ــز بى بال و پر مى ش ــه درگير اين موجودات ري همه افرادى ك
ــود و كم كم خون وى را  از طريق پوست سر مى  ــان پنهان مى ش موهاى انس
مكند، يك آرزوى مشترك دارند، اينكه هيچ وقت ديگر با اين كابوس هولناك 

رو در رو  نشوند.
درست است كه حتى شنيدن اسم شپش، ترس آور است اما واقعيت اين است 
ــيب رسان  ــخيص به موقع، اين جانوران ريز، خطرناك و آس كه در صورت تش

نيستند.
ــاله رايج است، به خصوص اينكه در  شپش موى سر بين بچه هاى سه تا 12 س
ــتند و اين شپش ها به  ــه يا مهدكودك در تماس با بچه هاى ديگر هس مدرس

راحتى بين آنها منتقل مى شوند.
ــما ــن موجودات به خانه ش ــاى يكى از اي ــود كه پ ــكل زمانى آغاز مى ش مش
 باز مى شود. شپش ها خيلى زود سرايت مى كنند و به سختى از بين مى روند.

ــما نقاط كوچكى البه الى موهاى فرزندتان مشاهده كرديد كه شبيه به  اگر ش
شوره سر هستند، ابتدا موهاى آنها را شانه كنيد. اگر به شانه چسبيدند به اين 

معنى است كه فرزندتان دچار شپش موى سر شده است
اگرچه نيش آنها بيمارى زا نيست، اما مى تواند باعث بروز حساسيت و خارش 
ــپش ها درمان نشوند،  ــر كودكان را ملتهب كند. البته اگر ش شده و پوست س

ممكن است با خاراندن زياد و مداوم پوست سر، عفونت هاى جدى بروز كند.
در اين مطلب 9 عالمت رايج وجود شپش موى سر را عنوان مى كنيم.

خارش مداوم پوست سر
خارش بى وقفه پوست سر كه در اثر واكنش آلرژيك نسبت به نيش شپش ها 
ــر است. در واقع بزاق يا  بروز مى كند، يكى از عاليم رايج وجود شپش موى س
فضوالت اين انگل هاى مزاحم باعث بروز اين احساس ناخوشايند مى شود. بروز 
خارش بستگى به حساسيت پوست بچه ها نسبت به شپش دارد. در برخى موارد 

بعد از چند هفته ابتال به شپش، كودك شروع به خارش سر مى كند.
تحريك و سوزش پوست سر

ــپش ها باعث بروز احساس خارش مى شود. اين  گفتيم كه بزاق يا فضوالت ش
ــده و ايجاد سوزش،  ــت سر ش خارش مداوم نيز باعث بروز تحريكاتى در پوس

التهاب و در موارد شديدتر عفونت مى كند.
الرو و تخم شپش

شپش ها نيز مانند هر نوع انگل ديگر از تخم در مى آيند. تخم شپش در بين موها 
همانند نقطه هاى قهوه اى يا زرد خودنمايى مى كنند. شپش هاى بزرگ روى 
ريشه موها و نزديك پوست تخم ريزى مى كنند. جايى كه دماى مناسبى دارد 
و به آنها اجازه مى دهد به مدت حداقل يك تا دو هفته تخم ها را مخفى كنند. 

زخم و عفونت
ــروع به خزيدن در بين موها  اگر پس از باز شدن تخم ها، الروها آزاد شوند، ش
كرده و پوست سر بچه ها را گاز مى گيرند. در اين مرحله جوش هاى ريز قرمز يا 
زخم هايى روى سر ايجاد مى شوند. اگر اين جوش ها يا زخم ها عفونى شوند، 

دردناك شده و پوسته پوسته مى شوند.
تحريك پذيرى بچه ها

بدون شك زمانى كه سر بچه پر از شپش مى شود، پوست سر شروع به خارش 

ــود كه بچه  ــى رخ مى دهد باعث مى ش ــكالت اين چنين مى كند و وقتى مش
تحريك پذير شده و رفتارهاى غيرعادى نشان دهد.

دعوت به جلسه مدرسه
اگر از طرف مدرسه يا مهدكودك دعوت به جلسه اى در خصوص هشدار نسبت 
ــما نيز دچار اين مشكل  به اعالم ابتال به شپش شديد، احتمال اينكه فرزند ش
ــت سر فرزندتان را بررسى كنيد  شده باشد زياد است. بنابراين الزم است پوس
ــويد. در غير اين صورت امكان اينكه اين  تا  از وجود هر نوع شپش مطمئن ش

موجودات ريز در تمام منزل تان پخش شوند زياد است.
ورم غدد لنفاوى

موارد شديدتر و جدى تر شپش ها ممكن است باعث بروز واكنش هاى ايمنى 
ــكل زمانى بروز  ــوند كه با تورم غدد لنفاوى در گردن همراه است. اين مش ش
مى كند كه نيش هاى درمان نشده باعث بروز عفونت استافيلوكوكى شود. در 
اين صورت گلبول هاى سفيد كه در غدد لنفاوى هستند زياد شده و غدد متورم 
ــكل با مصرف آنتى بيوتيك به سرعت برطرف  مى شوند. خوشبختانه اين مش

مى شود.
اختالالت خواب

شپش ها مانند اكثر انگل هاى ديگر در تاريكى فعال تر هستند. به همين دليل 
ــترى دارند و باعث بروز مشكالتى در خواب بچه ها  شب ها جنب و جوش بيش

مى شوند.
ابتالى يكى از اعضاى خانواده يا دوستان به شپش

اگر يكى از اعضاى خانواده دچار مشكل شپش شده باشد، امكان اينكه كودكان 
ــر تمام اعضاى خانواده  نيز دچار اين مشكل شوند زياد است. الزم است كه س
بررسى شود. با مشاهده كوچك ترين عالمتى از اين موجودات ريز، دست به كار 
شويد. امروزه شامپوهاى ويژه اى براى رفع شپش در داروخانه ها وجود دارند 

كه مشكل را برطرف مى كنند.

ــت كه در ميان ميوه  هاى  ــال اس ــرد س كيوى، يكى از ميوه  هاى فصل س
موجود، به  عنوان منبع غنى ويتامين ث به شمار مى   آيد.

گفته مى شود با توجه به اينكه اين ميوه منبع مهمى از ويتامين ث به شمار 
مى  آيد، براى پيشگيرى از ابتال به سرماخوردگى، چند عدد از آن را در رژيم 

غذايى روزانه  تان جاى دهيد.
كارشناسان تغذيه تاكيد مى كنند كه به داليلى كه در ادامه به آن ها اشاره 

مى شود نبايد از خوردن كيوى غافل شويد:
كيوى و ويتامين هاى آن: اين ميوه سرشار از ويتامين هاىCوE است. 
ميزان ويتامين ث موجود در دو عدد كيوى متوسط دو برابر پرتقال است. 
مطالعات نشان مى دهد كه كيوى سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كند و 
ــترس و پيرى مقابله مى نمايد. كيوى براى بهبود زخم و جذب آهن،  با اس
سالمت استخوان ها، رگ هاى خونى و دندان ها بسيار مفيد است. عالوه بر 
ويتامين ث، كيوى حاوى ويتامينE است كه به عنوان يك آنتى اكسيدان 

قوى به كاهش كلسترول و تقويت سيستم ايمنى كمك مى كند. 
ــرطان زا محافظت  ــيب هاى سلولى س هر دو ويتامين بدن را در برابر آس

مى كنند.
كيوى و افزايش سـروتونين: با خوردن كيوى ميزان سروتونين؛ يكى 
ــميترها) فعال در سيستم عصبى مركزى و  از ناقل هاى عصبِى (نروترنس
ــروتونين در لوله  گوارش اين  ــتگاه گوارش افزايش مى يابد. نقش س دس
ــتم عصبى  ــد در حالى  كه در سيس ــت كه هضم غذا را كنترل مى  كن اس

ــدرت مركزى نقش كنترل خلق و خوى، خواب،  ــتها، ق اش
ــر عهده دارد.  سروتونين يادگيرى و حافظه را ب

همچنين در ساخت استخوان  ها نقش دارد.
كيوى، منبع بسيار خوب منيزيم و پتاسيم: مطالعات نشان مى دهد 
ــط 30 ميلى گرم منيزيم دارد. اين ماده معدنى براى  كه دو كيوى متوس
عملكرد عضالت بسيار مهم است و سطح انرژى را  افزايش مى دهد. پتاسيم 
ــت و يك ماده معدنى عالى  ــتر اس موجود در كيوى 20 درصد از موز بيش
براى كنترل فشار خون، كاهش خطر ابتال به سنگ كليه، پوكى استخوان 

و سكته مغزى به شمار مى رود.
كيوى و تنفس آسان تر: انجمن ريه آمريكا اعالم كرده كه يك فرد بالغ 
نزديك به 20 هزار بار در روز تنفس مى كند. كودكانى كه 5 تا 7 عدد كيوى 
در هفته مى خورند دچار خس خس سينه كمترى مى شوند و تنگى نفس 

و سرفه شديد شبانه در آنها كاهش مى يابد.
كيوى و كاهش خطـر ابتال به نابينايى مرتبط با  سـن: كيوى حاوى 
لوتئين يعنى سلطان آنتى اكسيدان ها است كه از كورى مرتبط با سن 
ــبب محافظت از چشم ها از انواع  جلوگيرى مى كند. همچنين س

مختلف آسيب هاى ناشى از راديكال هاى آزاد مى شود.
ــت. دو  ــوى بدون چربى اس كيوى و مديريـت قند خون: كي
ــت  ــيار باال و گزينه خوبى اس عدد كيوى به تنهايى حاوى فيبر بس
ــانى كه بايد مديريت قند خون داشته باشند. كيوى ميوه  براى كس
ــالمت قلب، تنظيم هضم غذا و مديريت كلسترول  خوبى براى س

است.

به خاطر اين 6 دليل، كيوى بخوريد
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ــت كه در ميان ميوه  هاى  ــال اس ــرد س كيوى، يكى از ميوه  هاى فصل س

گفته مى شود با توجه به اينكه اين ميوه منبع مهمى از ويتامين ث به شمار 
مى  آيد، براى پيشگيرى از ابتال به سرماخوردگى، چند عدد از آن را در رژيم 

كارشناسان تغذيه تاكيد مى كنند كه به داليلى كه در ادامه به آن ها اشاره 

 است. 
ميزان ويتامين ث موجود در دو عدد كيوى متوسط دو برابر پرتقال است. 
مطالعات نشان مى دهد كه كيوى سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كند و 
ــترس و پيرى مقابله مى نمايد. كيوى براى بهبود زخم و جذب آهن،  با اس
سالمت استخوان ها، رگ هاى خونى و دندان ها بسيار مفيد است. عالوه بر 
 است كه به عنوان يك آنتى اكسيدان 

ــرطان زا محافظت  ــيب هاى سلولى س هر دو ويتامين بدن را در برابر آس

ــتم عصبى  ــد در حالى  كه در سيس ــت كه هضم غذا را كنترل مى  كن اس
ــدرت مركزى نقش كنترل خلق و خوى، خواب،  ــتها، ق اش

ــر عهده دارد.  سروتونين يادگيرى و حافظه را ب

موجود در كيوى 20
براى كنترل فشار خون، كاهش خطر ابتال به سنگ كليه، پوكى استخوان 

و سكته مغزى به شمار مى رود.
كيوى و تنفس آسان تر:

نزديك به 20 هزار بار در روز تنفس مى كند. كودكانى كه 
در هفته مى خورند دچار خس خس سينه كمترى مى شوند و تنگى نفس 

و سرفه شديد شبانه در آنها كاهش مى يابد.
كيوى و كاهش خطـر ابتال به نابينايى مرتبط با  سـن:

لوتئين يعنى سلطان آنتى اكسيدان ها است كه از كورى مرتبط با سن 
ــبب محافظت از چشم ها از انواع  جلوگيرى مى كند. همچنين س

مختلف آسيب هاى ناشى از راديكال هاى آزاد مى شود.
كيوى و مديريـت قند خون:

ــت  ــيار باال و گزينه خوبى اس عدد كيوى به تنهايى حاوى فيبر بس
ــانى كه بايد مديريت قند خون داشته باشند. كيوى ميوه  براى كس
ــالمت قلب، تنظيم هضم غذا و مديريت كلسترول  خوبى براى س

است.

احتمال وجود دارد كه جريان خون ضعيفى داشته باشيد. 
اين بيمارى به نام سيانوز شناخته شده و مى تواند سبب 

منتظر نمانيد تا اين رنگ، بيشتر شود، حتى اگر اين رنگ، 
در دست ها و پاهاى تان كم رنگ و خفيف باشد. اين حالت 
ــادرزادى در  ــروع بيمارى قلبى م مى تواند داللت بر ش
ــد و بايد به محض ظاهر شدن عاليم،  نوزادان داشته باش

ــود، خون در  ــتم گردش خون ضعيف مى ش وقتى سيس
ــود، زيرا براى قلب دشوارتر  دست ها و پاها جمع مى ش
ــد. در نتيجه خون  ــه قلب برگردان خواهد بود كه آن را ب
كمترى براى ساير نواحى بدن باقى مى ماند. اين تورم كه 
به نام ادم يا خيز شناخته مى شود، اغلب با يك آزمايش 

ــانه بارز  ــا، نش ــت و پ ــرما در دس ــداوم س ــاس م احس
ــورم را با  ــد. ناحيه مت ــكال در گردش خون مى باش اش
ــه داريد و  ــه نگ ــج ثاني ــد، پن ــار دهي ــت فش يك انگش
ــرده تان  ــت بادك ــى در پوس ــر فرورفتگ ــد؛ اگ رها كني
به وجود آمد، به احتمال زياد دليلى براى ادم است. يعنى، 
اگر متوجه شديد دست ها يا پاهاى شما متورم شده اند، 

به جاى خودتشخيصى با پزشك مشورت كنيد.

يبوست و دل پيچه ناخوشايند هستند و مى توانند نشانگر 
ــند. اگر به دنبال توجيهى براى  گردش خون ضعيف باش
ناراحتى گوارشى تان هستيد، مشكل گردش خون را هم 

ــن  تامي ــش  كاه ــث  باع ــف  ــون ضعي ــان خ جري
ــود  ــدن  مى ش ــاز ب ــورد ني ــيژن م ــذى و اكس موادمغ
ــت  ــى از راه هايى اس ــوارش هم يك ــرعت گ و كاهش س
ــت آن را در پيش  ــن حال ــر اي ــه ب ــراى غلب ــدن ب كه ب
ــرى را دريافت  ــون كمت ــد، خ ــون كب ــرد  چ ــى گي م
مى كند، ممكن است اشتهاى تان را هم از دست بدهيد. 
اگر متوجه شديد اين اتفاق براى تان افتاده، سعى كنيد 
در طول روز، به طور منظم غذا بخوريد تا مواد مورد نياز 

بدن تان را تا جايى كه ممكن است تامين كنيد.

ــون، وقتى مواد  ــاير عاليم ضعف گردش خ مانند س

گردش خون در پوست سر مردان جوانى كه الگوى طاسى 
ــد، حدود 2,6 كمتر از  ــد، حدود 2,6مردانه در آنها تشخيص داده ش 2,6مردانه در آنها تشخيص داده ش

آنهايى بوده كه در گروه كنترل قرار داشتند.
خستگى و كم توانى

گردش خون ضعيف مى تواند روى مغزتان 
ــر بگذارد.  ــا تاثي ــاير اندام ه ــم مانند س ه
ــتگى و گيجى و سردردهاى  احساس خس
مكرر مى تواند نشان دهنده كاهش جريان 
خون به سمت مغزتان باشد. اگر مى بينيد 

ــته  ــه انتظارش را نداريد خس زمان هايى ك
ــت نتيجه  ــتيد، ممكن اس ــج و منگ هس و گي

مشكلى در گردش خون باشد.
البته مانند ساير علل گفته شده در اين مطلب، 

ــم مى تواند عالمت  كم انرژى بودن ه
ــترده اى از  ــف گس طي

بيمارى ها باشد، 
ولى اگر ساير 

پاهاست و مى تواند منجر به جريان خون 
ناكافى در سراسر بدن شود. 

گردش خون ضعيف، روى 
نواحى كه از قلب فاصله 
ــترى دارند و نيز  بيش
ــا، نوك  بينى، لب ه
سينه و گوش ها هم 

تاثير مى گذارد.
بى حسـى 

مكرر
ــت يا پا  وقتى دس
ــدت طوالنى  براى م
ــد و  ــار باش تحت فش
ــش  ــد حركت بخواهي

وقتى جريان خون به راحتى معمول صورت نگيرد، ممكن 
است انواع گوناگون ناراحتى ها را تجربه كنيد. 

ضربان و تپش در دست يا پا، يعنى احساس ضربات مكرر 
و ريتميك در بازوها يا پاها همراه با گزگز شدن يا گرفتگى 
عضله مى تواند يكى از اين نشانه ها باشد. اين ضربان ها در 

دست و پا ممكن است با سوزش هم همراه باشد. 
ــكل گردش خون اغلب  ــت كه مش نيازى به گفتن نيس
ناخوشايند و آزاردهنده است. از خودتان مراقبت كنيد و 

عاليم را ناديده نگيريد.
كم اشتهايى

ــت. وقتى  كم كارى كبد نتيجه گردش خون ضعيف اس
ــتها و ــت اش ــد، ممكن اس ــرد كبدتان ناقص باش عملك

ــود. همراه با اين عالمت به طور  ميل تان به غذا كمتر ش
ــد كه  ــت هم بى روح و مات به نظر مى رس معمول پوس

نشان دهنده كاهش جريان خون به سمت كبد است.
همان طور كه  پيش از اين هم گفته شد، اگر اشتهاى تان 
كم شود، اولين قدم تان بايد اين باشد كه مطمئن شويد 

بدن تان مواد مغذى الزم را دريافت مى كند. 
ــنه  ــبزيجات حتى وقتى گرس ــوردن آب ميوه ها و س خ
ــيار خوب تا مطمئن شويد مواد  نيستيد، راهى است بس

مغذى فراوانى دريافت مى كنيد.
ضعف حافظه

يادتان نمى آيد كليدها را كجا گذاشته ايد؟ اين احتمال 
ــان به دليل  ــرر حافظه ت ــتباهات مك وجود دارد كه اش
ــد. اگر  به واقع علتش همين  گردش خون نامناسب باش
باشد، همچنين ممكن است متوجه شويد براى يادآورى 
اطالعات و يا واكنش به يك محرك، به زمان بيشترى از 

حد طبيعى نياز داريد. 
همچنين شايد اين احساس را داشته باشيد كه افكارتان 
درهم برهم و نامشخص است تا روشن و مشخص. اگر 
ــيد، اما در نظر داشته باشيد كه  چنين است، نترس
مى تواند دليل وجود مشكل در گردش خون تان 
ــد  ــى توان ــف م ــون ضعي ــردش خ ــد. گ باش
ــان ــاى پنه ــارى ه ــيارى از بيم ــر بس در اث

 باشد. 
ــانه هاى باال را  اگر ديديد هر كدام از اين نش
داريد، به پزشك مراجعه كنيد تا بيمارى تان 

كنترل شود.

زبان خوراكى ها



دریچه

در زمان خالف��ت حضرت علی )ع( در كوف��ه ، زره آن حضرت گم و 
پس  از چندی در نزديك مرد مس��يحی پيدا شد. حضرت علی )ع( 
او را به محضر قاضی برد  و اقامه دعوی كرد ك��ه : اين زره از آن من 
است ، نه آن را فروخته ام و نه  به كس��ی بخشيده ام و اكنون آن را در 

نزد اين مرد يافته ام . 
قاضی به  مس��يحی گفت: خليفه ادعای خود را اظه��ار كرد، تو چه 

می گويی ؟ 
او گفت: اين زره م��ال خود من اس��ت  و در عين ح��ال گفته مقام 
 خالفت را تكذي��ب نمی كنم ) ممكن اس��ت خليفه اش��تباه كرده 

باشد(.
قاضی رو كرد به حض��رت علی )ع( و گفت: تو مدعی هس��تی و اين 
شخص منكر اس��ت، بنابريان بر تو است كه ش��اهد برمدعای خود 
بياوری. حضرت علی )ع( خنديد و فرمود : قاضی راس��ت می گويد ، 

ولی من شاهد ندارم.
قاضی روی اين اصل كه مدعی ش��اهد ندارد، به نفع مسيحی حكم 

كرد  و او هم  زره را برداشت و رفت .
ولی مرد مس��يحی كه خود بهتر می دانس��ت كه زره مال چه كسی 
است، پس از آنكه  چند گامی پيمود وجدانش مرتعش شد و برگشت 
و گفت: اين طرز حكومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نيست، 
 از نوع حكومت انبياس��ت و اق��رار كرد كه زره از حض��رت علی )ع( 

است. 
طولی نكشيد او را ديدند كه مسلمان شده  و با شوق و ايمان در زير 

پرچم علی  در جنگ نهروان می جنگد.

همين كه رسول اكرم)ص( و اصحاب و ياران از مركب ها فرود آمدند  
و بارها را بر زمين نهادند، تصميم جمعيت براين ش��د كه برای غذا 

گوسفندی را ذبح و آماده كنند. 
يكی از اصحاب گفت: سر بريدن گوسفند با من. 

ديگری: كندن پوست آن با من. 
سومی: پختن گوشت آن با من. 

چهارمی: . . . 
رسول اكرم)ص(: جمع كردن هيزم از صحرا با من. 

جمعيت: يا رس��ول اله ش��ما زحمت نكش��يد و راحت بنشينيد، ما 
خودمان  با كمال افتخار همه اينكارها را می كنيم.

رس��ول اك��رم)ص( : می دان��م كه ش��ما می كني��د، ول��ی خداوند 
دوس��ت ن��دارد بن��ده اش را در مي��ان يارانش ب��ا وضع��ی متمايز 
 ببيند و اينكه  برای خود نس��بت ب��ه  ديگران امتيازی قائل ش��ده

 باشد. 
سپس به طرف صحرا رفت و مقدار الزم خار و خاشاك از صحرا جمع 

كرد و آورد.

مسيحی و  زره حضرت علی )ع(

غذای دسته جمعی

 بس��ياری از كارشناس��ان معتقدن��د ك��ه م��كان ه��ای پ��ر رم��ز و راز در دنيا توس��ط عل��م و تكنولوژی بس��يار پيش��رفته كه مس��وول كش��ف
  تمدن های گمشده هستند پيدا شده اند. اما بسياری ديگر اين مس��أله را قبول ندارند و معتقدند كه تمام اطالعات و آگاهی های ما در رابطه با اين 
مكان ها توسط فضانوردانی كه از بهشت برای ما فرستاده شده اند به دست آمده است. اين دانشمندان سعی می كنند معماهايی را كه از زمان های 
قديم در روی زمين وجود داشته و ذهن مردم را به خود مش��غول كرده از طريق مذهب و دين پاسخ دهند. در اين مطلب قصد داريم پنج مكان باقی 

مانده از ۱۰ مكان پر رمز و راز در دنيا را به شما معرفی كنيم.

صدور بيانيه 8 ماده اي  امام خميني)ره(
 به قوه قضایيه و ارگان هاي اجرایي كشور 

تأسيس سازمان پناهندگان بين المللي 
توسط سازمان ملل متحد

درگذشت » شيخ شلتوت«
 ریيس دانشگاه االزهر و مفتي بزرگ مصر 

سنگ  نگاره » كول فرح «

در روز بيس��ت و چهارم آذرماه ۱36۱ش، بيانيه 8 م��اده اي حضرت امام 
خميني)ره( بنيانگذار جمهوري اس��المي ايران خطاب ب��ه قوه قضاييه و 
ارگان هاي اجرايي كشور صادر شد. ايشان در اين پيام، درباره لزوم اسالمي 
نمودن تمام سازمان هاي دولتي به ويژه دس��تگاه هاي قضايي و جانشين 
نمودن احكام الهي در نظام جمهوري اسالمي به جاي احكام طاغوتي رژيم 
سابق، تذكراتي به همه متصديان امور دادند. مهم ترين بخش هاي فرمان 
هشت ماده اي حضرت امام شامل اين موارد بود: تهيه قوانين شرعي و تصويب 
و ابالغ آنها با دقت و سرعِت الزم، رسيدگي به صالحيت قضات و دادستان ها 
و دادگاه ها، صدور احكام اس��الم در دادگاه ها با قدرت و اس��تقالل و بدون 
مسامحه و تعويق، عدم احضار يا توقيف افراد بدون حكم قاضي طبق موازين 
شرع، عدم ورود به محل زندگي يا كار مردم و تجسس در امور آنان به هر نحو 
ممكن، برخورد قاطع در رابطه با توطئه ها و گروهك هاي مخالف اس��الم و 
نظام جمهوري اسالمي، عدم تصرف در اموال مردم مگر به حكم حاكم شرع 
 پس از بررسي دقيق، پيگيري دقيق موارد فوق و برخورد با مأموران اجرايي 

متخلف.

كمك به پناهندگان در سطح بين المللي، براي اولين بار در سال ۱92۱ميالدی آغاز 
شد و با آغاز جنگ جهاني دوم، اولين كارگزاري مهم بين المللي براي پناهندگان 
و آوارگان در نهم نوامبر ۱943 تأس��يس گرديد. اهداف اين مؤسسه شامل امداد، 
نگهداري و مددياري و در نهايت، بازگرداندن اتباع دولت هاي عضو س��ازمان ملل 
متحد كه در نتيجه جنگ آواره شده بودند، مي شد. اما تعدادي از اين آوارگان يا به 
علت از دست دادن كليه پيوندهايشان با كشور اصلي خويش و يا به علت تغيير اوضاع 
سياسي كشورشان، مايل به بازگشت به وطن نبودند. اين مردم و پناهندگاِن دوره 
جنگ و قبل از آن كه هنوز اسكان داده نشده بودند، هسته اصلي مسأله پناهندگان 
اروپا را در دوره بعد از جنگ جهاني دوم تشكيل مي دادند كه بيش از يك ميليون و 
ششصد هزار نفر تخمين زده مي شدند. از اين رو، پس از پايان جنگ جهاني دوم، 
سازمان بين المللي پناهندگان موس��وم به » آيرو« به وجود آمد و اساسنامه آن در 
۱5 دسامبر ۱946م به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. پس از آن 
كميسيون تداركاتي آيرو تأسيس شد و از  ژوئيه ۱947، وظايف و فعاليت هاي خود 
را آغاز كرد. سه سال پس از تصويب اساسنامه آيرو، مجمع عمومي سازمان ملل نام 
آن را به كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد تغيير داد و اين نهاد از اول ژانويه 

۱95۱، كار خود را با تحولي ديگر آغاز نمود.

شيخ محمود شلتوت، عالم بزرگ ديني مصر، در سال ۱27۱ ش )۱892 م( در مصر 
به دنيا آمد. در ۱4 سالگي در مركز ديني علمي اسكندريه به تحصيل پرداخت و در 
۱8 سالگي، گواهينامه تحصيلي دانشگاهي گرفت. وي سپس در اسكندريه به سَمِت 
مدرس ديني برگزيده شد و در سال ۱3۰6 ش )۱927 م( به قسمت عالي دانشگاه 
االزهر منتقل گرديد. شيخ شلتوت، چندي بعد عضو هيأت فتوا شد و در دانشكده 
شريعت، مقام بزرگي يافت. او در س��ال ۱327 ش )۱958 م( به رياست دانشگاه 
بزرگ اسالمي االزهر مصر برگزيده شد و خدمات فراواني انجام داد. از جمله اقدامات 
مهم شيخ شلتوت در زمان رياست در االزهر اين بود كه پس از مكاتبه هاي متعدد با 
آيت الَه العظمي بروجردي، مرجع بزرگ تقليد شيعيان، مذهب شيعه اِثني َعَشري را 
به رسميت شناخت. او عمل به موازين مذهب شيعه را همانند يكي از مذاهب اربعه، 
جايز دانسته و به مذهب شيعه به عنوان يكي از مذاهب بزرگ اسالمي، در دانشگاه 
االزهر، كرسي تدريس اختصاص داد. شيخ شلتوت عالوه بر رياست االزهر و تدريس، 
داراي مقام اِفتا بود و همچنين كتب متعددي به رشته تحرير درآورد. االسالُم َعقيدٌة 
و شريَعه، َدعوُة الُمحمديه، القتال في االسالِم، فِقه الُقرآن و الُمقاِرنَِة بين المذاِهب 
از جمله تأليفات ايشان است. سرانجام ش��يخ محمود شلتوت، در سال ۱342 ش 

)۱963 م( در 72 سالگي درگذشت و به سراي باقي شتافت.

سنگ  نگاره »كول فرح« يكی از آثار تاريخی استان خوزستان 
اس��ت كه در منطقه ای به نام تنگ كول فرح در 7 كيلومتری 

شمال شرقی ايذه قرار دارد.
سنگ  نگاره كول فرح شامل 6 نقش برجسته است كه به دوران 
عيالميان )ايالم كهن( تعلق دارد و با توجه به تصاويری كه در 
اين سنگ نگاره نقش بسته و بقايايی همچون گورها، كانال آب، 
ساختمان ها و مناطق ديده بانی كه از محل زندگی مردمان آن 
روزگار در ميان كوه ها باقی مانده؛ می توان گفت كه اين محل 

پرستشگاه نارسينا )يكی از خدايان ايالمی( بوده است.
نق��وش موجود در س��نگ  نگاره ه��ای كول فرح بدين ش��رح 

می باشند:
 نقش برجسته شماره یک: نخستين نقش برجسته كه 
در ارتفاع 6 متری از دامنه كوه ق��رار دارد، يك صفحه به ابعاد 
۱×۱.7۰ متر می باشد. در اين تصوير يكی از حاكمان مستقل 
آياپير )نام قديم منطقه ايذه( به نام هانی كه همزمان با شوتروك 
نهونته دوم پادشاه عيالم در سال 27۰۰ پيش از ميالد بوده، در 
 حال قربانی كردن نش��ان داده شده اس��ت. در اين تصوير شاه 
كاله گردی بر سر دارد و دو نفر او را همراهی می كنند كه يكی از 
آن ها وزير شاه )به نام شوترورو( است. در مقابل شاه سه نوازنده 
با دو ساز چنگ و يك دف در حركت هستند. در زير نوازندگان، 
تصوير يك شكارچی و يك بز كوهی وجود دارد. در زير شكارچی 
س��ه كاهن ايس��تاده اند و دو گاو نر و يك بز كوه��ی را هدايت 
می كنند. پيش از اين، س��ه قوچ قربانی شده اند كه سر آن ها از 
بدن جدا شده است. يك سنگ نوشته 24 سطری، افراد حاضر 
را با خط عيالمی نام برده كه قس��متی از آن به اين شرح است: 
»من هانی پسر تاهی هی حاكم آياپير هستم. من مجسمه ام را 
در اينجا برپا داشته ام پس از آنكه رب النوع سراپا مسلح تيروتور 

خدای منطقه سيل هيته حمايتش را بر من ارزانی كرده بود«.
 نقش برجسته شماره دو: دومين نقش برجسته بر روی 
تخته س��نگی مثلثی قرار دارد و باز هم صحنه مراسم مذهبی 
قربانی كردن را نشان می دهد. در اين نقش برجسته، فردی در 
ميان تصوير وجود دارد كه دستان خود را به حالت نيايش جلوی 
صورت خود گرفته است. لباس او برخالف معمول عيالمی ها، تا 

زانوی اوس��ت در حالی كه در اكثر م��وارد، لباس عيالمی ها تا 
قوزك پا می رسد. در جلوی صورت اين شخص صحنه قربانی 
كردن حجاری ش��ده و مردی گاو نری را از پشت بر زمين زده 
اس��ت و چند قربانی ديگر نيز روی زمين قرار دارند. در سمت 
چپ نيز چهار مرد با احترام دنبال ش��خصيت وسط تصوير در 

حال حركت هستند. 
 نقش برجسته شماره سه: نقش برجسته شماره سه 
سنگ چهارگوش بزرگی به ارتفاع 28۰ سانتی متر است كه در 
هر چهار سمت آن تصاويری حجاری شده است. مضمون اين 
سنگ نگاره حمل مجس��مه يكی از خدايان عيالمی  بر دوش 
چهار مرد است و شاه با عده زيادی از همراهان، آن ها را دنبال 
می كند. مجسمه اين خدا بر روی تختی به صورت ايستاده قرار 
دارد و دس��تان خود را به كمر زده و لباسی بلند بر تن دارد. در 
پشت مجسمه، 67 نفر در چهار صف قرار دارند و دو نفر اول در 
باال كه با قد بلندتری نشان داده شده اند، افراد مهمی می باشند. 
در قس��مت غربی س��نگ، چهار صف ديگر قرار دارد و 49 نفر 
دنباله روی صف های جبهه جنوبی هستند. در جبهه شمالی، 
45 نفر دنباله روی شخصی هستند كه دست بر سينه ايستاده 
است. در قسمت ش��رقی نيز صحنه قربانی ديده می شود و 36 
 غزال و س��ه  گاو بزرگ به سمت راس��ت در حركت می باشند.

 7 مرد كوچك ديگر نيز ديده می ش��وند و از آنج��ا كه برهنه 
می باشند، احتمال داده می شود اسيران جنگی باشند. در گوشه 
ديگر شمالی، 9 نفر ديگر به سوی شاه می روند. در شمال سنگ 
اصلی، س��نگ ديگری افتاده كه احتمال می رود قربانگاه بوده 

باشد.  

 نقش برجسته شماره چهار: اين نقش برجسته بسيار 
شبيه نقوش حجاری شده در تخت جمش��يد است اما از نظر 
زمانی بسيار قديمی تر از نقوش تخت جمشيد می باشد. از اين رو 
آن را مادر نقوش زيبای درگاه های كاخ صد ستون و پلكان آپادانا 
می دانند. در باالی اين نقش برجسته، شاه با  ردای بلند بر تخت 
نشسته  و در مقابل او يك ميز هدايا قرار دارد. پشت سر او نيز سه 

نفر ايستاده اند. دو ميز ديگر نيز پيش روی شاه قرار دارد. 
در پايين اين تصوير، افرادی در چهار رديف ديده می شوند كه 
يك دس��ت خود را به جلو دراز كرده و دس��ت ديگر را در برابر 
صورت خود به عنوان احترام گرفته ان��د. در طرفين اين نقش 

افرادی در حال تقديم هدايا هستند.
 نقش برجسته شماره پنج: در نقش برجسته شماره 
پنج، يك فرد عيالمی در حال اجرای مراسم مذهبی است. اين 
نقش از نظر طرز قرار گرفتن دست ها و فاصله پاها، همانند نقش 
شماره دو است. در مقابل فرد عيالمی يك آتشدان و حيوانات 
قربانی ش��ده )كه به ص��ورت وارونه حجاری ش��ده اند( ديده 

می شود.
نقش برجسته شماره شش:  اين نقش برجسته مانند 
نقش شماره س��ه، مربوط به حمل مجس��مه يكی از خدايان 
عيالمی است. در اين تصوير چهار نفر كه كاله بر سر دارند  در 

حال بلند كردن مجسمه ديده می شوند.
كول فرح از دو واژه »كول« به معن��ای دره و »َفَرح« به معنی 
شادی و خوشحالی تشكيل شده اس��ت. دره ها عموماً نقاطی 
عميق و بسته می باشند، اما اين دره برخالف معمول، روح افزا و 

دلباز است از اين رو به اين نام معروف شده است.
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۱۰ مکان پر رمز و راز در دنیا را بشناسید )2(
خطوط نازكا مجموعه ای از خطوطی است كه در صحرای نازكا، كه يك دشت 
باير است واقع شده. در اين بيابان صدها شكل منحصر به فرد از خطوط ساده 
گرفته تا اشكال هندسی و تصاوير پرندگان و حيوانات وجود دارد. نكته بسيار 
جالبی كه در مورد اين تصاوير وجود دارد اين است كه اين خطوط به جز از 
فضا قابل تشخيص به صورت خطوط منسجم نيستند. از اين رو حدس زده 
می شود كه مردم نازكا هرگز نتوانستند كاری كه خلق كرده اند را به صورت 
منسجم ببينند. مدارك موجود كمی در خصوص علت اشكال ساخته شده 
وجود دارد. از اين رو، انگيزه مردم نازكا، ماندگارترين راز خطوط می باشد. 
بسياری محققان عقيده دارند كه انگيزه مردم نازكا، مذهبی بوده. يعنی خلق 

اشكالی كه تنها خدايان از آسمان قادر به ديدن آنها به طور واضح هستند.

 Tiwanaku كه بهTiahuanacu
معروف اس��ت مكانی بس��يار پر رمز و 
 راز اس��ت و آن ه��م به خاط��ر قدمت
  )ح��دود ۱7۰۰۰ س��ال( و ن��وع

سنگ های خاصی است كه در ساخت 
آن به كار رفته است. كاوشگران احتمال 
می دهند كه Tiahuanacu محلی 
برای عب��ادت م��ردم در آن زمان بوده 
است. مردم در زمان های قديم هرمی 
 Akapana سنگی را ساختند كه به آن

می گويند.

يك��ی از عجي��ب تري��ن بناه��ای 
 Diquis Delta تاريخی ك��ه در
در كاستاريكا واقع است گوی های 

سنگی است. 
در سال ۱93۰، صدها سنگ گرد 
از چند سانتی متری گرفته تا بيش 

از دو متر جمع آوری شدند. 
وزن بعض��ی از اي��ن س��نگ ه��ا 
حدود ۱6 تن اس��ت. اين گوی ها 
 توسط دس��ت بشر س��اخته شده 

است.

چيچن ايتزا  اثری باستانی از تمدن مايا  است كه در كشور مكزيك واقع 
شده است. بسياری از باستان شناسان معتقدند چيچن ايتزا در حدود 
هزار سال پيش پايتخت يكی از پادشاهان ماياها به نام »تاپيلتزين چه 
كوئتزالكولت« بوده  اس��ت. كلمه چيچن ايتزا به معنی »در كنار دهانه 
چاه ايتزا« است. هد ف از ساخت اين معبد تقديم قربانی به خدای باران 
ماياها، چاك، بوده است. مهم ترين اثر اين مجموعه، El Castillo ) به 
معنای قلعه در اسپانيولی( است كه عبارتست از هرمی پلكانی كه از هر 
چهار طرف دارای پله هايی تا باالی هرم است. اين معبد، متعلق به خدای 
 آسمان بوده اس��ت. در آن زمان چيچن ايتزا جزء كالن شهر به حساب

 می آمده و تا قرن ۱2 پايتخت بوده است.

در شرق ساحل Yonaguni، در ژاپن خرابه ای وجود دارد كه قدمتی 8۰۰۰ ساله دارد. 
در آن زمان ها مردم معتقد بودند كه اين خرابه بر اثر عامل طبيعی جغرافيايی پديد آمده است اما بررسی های كاوشگران نشان 

می دهد كه اين خرابه ساخته دست بشر است. 
اين بررسی ها در سال ۱995 توسط غواصی از اكيناوا كه با دوربينش به اعماق دريا رفته بود كشف شد.

خطوط نازكا  در پرو
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»چيچن ایتزا«  در مکزیک

خرابه  زیر آب در ژاپن

در چنین روزی



خبر خبر 

استاندار اصفهان با بیان اینکه زیرساخت های گردشگری مذهبی در 
اصفهان توس��عه یابد گفت: یکی از محورهای توسعه استان اصفهان 
گردشگری تعیین شده و با توجه به رسالت اوقاف، توسعه گردشگری 

مذهبی بر عهده این اداره کل است.
رسول زرگرپور در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اظهار داشت: مراسم های مذهبی دو ماه محرم و صفر امسال به برکت 
امام زمان)عج( و دعای مومنان و منویات مقام معظم رهبری و تدابیر 
دولت تدبیر و امید، با ابهت و ش��کوه ویژه و در امنیت و سالمت کامل 
برگزار ش��د. وی با اش��اره به تهدیدهای زیاد و برنامه های دش��منان 
برای ایجاد مشکل در برگزاری مراس��م های مذهبی و مراسم اربعین 
 افزود: با وجود این موارد به لطف الهی و تالش نیروهای امنیتی بدون 

کوچک ترین مشکل این مراسم ها برگزار شد.
استاندار اصفهان به نقش پررنگ جوانان و تنوع مراسم های مذهبی 
امسال اشاره و بیان کرد: تنوع مراسم سبب شده بود که تمام سالیق 
بتوانند از فیوضات این ایام بهره مند شوند. وی با اشاره به عملکرد اداره 
اوقاف تصریح کرد: در دو س��ال گذش��ته یک جهش بزرگ و رویکرد 
و عملکرد مناسبی از اوقاف دیده شده و توانس��ته از امکانات خود به 
خوبی استفاده کند، ولی هنوز هم جای کار دارد و کارکنان این اداره 
باید بدانند به جز تکلیف اداری، یک تکلیف شرعی نیز بر دوش آنان 
است.زرگرپور به لزوم ورود اوقاف به بخش گردشگری مذهبی اشاره 
کرد و گفت: وجود 720 امامزاده در اصفهان سبب شده که به برکت 
این بزرگان، جوانان ای��ن مرزوبوم فرهنگ ایثار و ش��هادت را در این 
مکان های مقدس فرا گیرند و با وجود جمعی��ت 6 درصدی اصفهان 
نس��بت به کل کش��ور، 10 درصد ش��هدا و ایثارگران به این استان 
اختص��اص دارد. وی با تاکید بر اینکه رس��الت گردش��گری مذهبی 
بر عهده اداره اوقاف و امور خیریه اس��ت، خاطرنشان کرد: استفاده از 
اماکن بقاع متبرکه باید مد نظر قرار گیرد و خوشبختانه در چند سال 
اخیر بازسازی های خوبی در این مکان ها صورت گرفته و باید درآمد 

اوقاف در جای درست آن هزینه شود.
استاندار اصفهان اظهار داشت: یکی از محورهای توسعه استان اصفهان 
گردش��گری تعیین ش��ده و مدیریت اس��تان آماده کمک به توسعه 
گردشگری مذهبی اس��ت. زرگرپور حرکت اوقاف در زمینه مقابله با 
اعتیاد را قابل تحس��ین خواند و بیان کرد: اعتیاد بزرگ ترین معضل 
استان اصفهان است و وقف و تشویق وقف در مسایلی مانند پیشگیری 
و درمان اعتیاد، اشتغال بهبودیافتگان به ویژه بانوان بسیار اهمیت دارد 
و باید اولویت وقف به این موارد اختصاص یابد. وی تصریح کرد: با توجه 
به عملکردی که اوقاف از خود نشان داده، امید ما به این سازمان زیاد 
اس��ت و ما آمادگی هرگونه کمک و همکاری به ویژه در فعالیت های 

فرهنگی را داریم.

 معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: اصالح و احداث 
پیاده روها در س��ال جاری متناسب با اس��تانداردها برای استفاده 

تمامی اقشار جامعه انجام شده است.
ایرج مظفر گفت:  اصفهان از موقعیت تاریخی خاصی برخوردار است 

و پیاده روهای آن باید متناسب با بافت هر منطقه و محله باشد.
وی با اشاره به اینکه در ساماندهی و احداث پیاده روها نیز مثل سایر 
پروژه های عمرانی باید از مصالح ساختمانی استاندارد استفاده شود، 
افزود: استاندارد س��ازی پیاده روها به صورت سراسری ابالغ شده و 

شهرداری موظف به رعایت این ضوابط است.
معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: امس��ال با 
 تمام توان س��عی کردیم که پیاده روها را متناسب با استاندارد های 
پیش بینی شده برای استفاده تمامی اقشار جامعه از جمله معلوالن 

و نابینایان اصالح و احداث کنیم.
مظف��ر تاکید کرد: ب��ا توجه به اولوی��ت بندی های انجام ش��ده در 
 مناطق 15 گانه و اختصاص بودجه بیشتری برای اجرایی شدن این 
پروژه ها، شهرداری در س��ال جاری با جدیت ایمن سازی، اصالح و 

مناسب سازی پیاده روها را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه پیاده رو باید معبری ایمن برای عبور بدون خطر و 
بدون مانع برای تمام اقشار جامعه باشد، اظهار کرد: در این راستا در 
سال گذشته ستاد مناسب سازی در معاونت شهرسازی تشکیل شده 

و براساس اولویت بندی در حال فعالیت است.
معاون عمرانی ش��هرداری اصفه��ان ادام��ه داد: در این راس��تا به 
منظور اج��رای کار اصولی از مش��اورانی که خود دچ��ار معلولیت 
هستند استفاده شده اس��ت تا در اجرای پیاده روها تمامی جوانب 
در نظر گرفته ش��ود، همچنین برای طرح و رنگ س��نگفرش ها از 

استانداردهای خاص ویژه نابینایان استفاده می شود.

استاندار اصفهان:

زیرساخت های گردشگری مذهبی
 در استان توسعه یابد

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

ساماندهی پیاده روها متناسب با 
استانداردها انجام می شود

 تئاتری های اصفهان معتقدند که با وضعیت کنونی کمبود سالن تئاتر، شاید تا 
پایان سال اثری از این هنر دیرین در پایتخت فرهنگی کشور باقی نماند.

تئاتر اصفهان در سراب قول های پوشالی مسووالن برای احیای این هنر دیرین هر 
روز بیمارتر می شود و آیینه روشن انعکاس دردهای جامعه پیش از اینکه مرهمی 
بر دردهای اجتماع ش��ود خود کم کم رو به احتضار می رود. به گفته کارشناسان 
با ادامه شرایط فعلی شاید تا پایان سال مجبور به تشییع هنر نمایش اصفهان بر 

دستان قول های پوشالی مسووالن باشیم.
اگر روزی هنرمندان تئاتر در ارتباط با مش��کالت این هنر طوماری از معضالت 
می نگاش��تند امروز تمامی مش��کالت ای��ن هن��ر در یک کلمه خالصه ش��ده 
است؛»کمبود سالن تئاتر« . در ش��هری که نام پایتخت فرهنگی کشور را یدک 
می کشد؛ طبیعی است در شرایطی که زیرساخت اصلی یعنی سالن برای تمرین 
و اجرای نمایش فراهم نیست دیگر چه جای صحبت درباره دیگر مشکالت تئاتر 
باقی می ماند. پویان عطایی دراین ارتباط اظهار داش��ت: به جایی رس��یده ایم که 
کمبود سالن در اصفهان همانند یک بمب خاموش برای به کما بردن تئاتر اصفهان 
عمل می کند و از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تئاتر اصفهان با این وضعیت تا 

آخر سال تعطیل می شود. 
وی بابیان اینکه کمبود سالن تئاتر به معنای تعطیلی این هنر است، افزود: اهالی 
تئاتر نیز دیگر از کش��مکش درباره ای��ن موضوع و تالش ه��ای بی فایده در کنار 
قول های دروغین مسووالن خس��ته ش��ده اند. این کارگردان تئاتر با بیان اینکه 
س��الن های خوبی در اصفهان بدون اس��تفاده رها شده اس��ت، تأکید کرد: تاالر 
فرهنگیان واقع در خیابان حافظ با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب با تجهیز 
نور می تواند به بهترین سالن اصفهان برای تئاتر تبدیل شود اما اکنون به جز یکی 
دو فیلم سینمایی و گاه ُجنگ خنده، فعالیت ش��اخصی در طول سال ندارد. وی 
ادامه داد: این سالن متعلق به آموزش وپرورش است و چند روز پیش با مسووالن 
این ارگان برای اجری تئاتر در این سالن صحبت شده اما تاکنون نتیجه ای نداشته 
اس��ت. عطایی اضافه کرد: با ادامه شرایط کمبود س��الن در اصفهان با یقین باید 
گفت که تا پایان سال دیگر نیازی به قول های پوشالی مسووالن نیست و تنها باید 
زحمت کشیده و در مراسم  تشییع شرکت و تابوت تئاتر اصفهان را بر دوش کشند.

این کارگردان تئاتر تصریح کرد: در واقع مشکل اصلی تئاتر اصفهان کمبود سالن 
است و تا این مشکل رفع نشده است، اندیشیدن درباره دیگر مسایل و معضالت این 

هنر به فکاهی شباهت دارد. هنوز چند روزی از قول های مسووالن ارشاد در ارتباط 
با کمک به ساخت سالن در این کالن شهر نگذشته بود که بازهم تبرزین بی تدبیری 
تئاتر را نشانه گرفت و از آمار سالن های تئاتر اصفهان بازهم کاسته شد. در شرایطی 
که سه س��الن تئاتر اصفهان خود با مشکالت بس��یاری روبه رو است، تنها سالن 
نمایش تئاتر ارشاد یعنی تاالر فرشچیان نیز بر امواج قول های بی فایده سوار است 
و بیش از آنکه سالن آمفی تئاتر آن محلی برای اجرای نمایش باشد سالن اجرای 
همایش و مراسم اس��ت. برخالف قول های مدیرکل ارشاد در ارتباط با سنگینی 
کفه اجرای تئاتر نس��بت به دیگر برنامه ها در این سالن می توان گفت این سالن 
نیز از رده سالن های اصلی اجرای تئاتر خارج شده و اجرای نمایش در آن مقطعی 
است چراکه به گفته مسووالن، هنرمندان تنها در هفت روز ابتدای ماه می توانند 
از سهمیه ارشاد برای این سالن استفاده کنند و برای هر روز و سانس اضافه تر باید 
هزینه هایی بپردازند که با توجه به هزینه اعالم شده بسیاری از کارگردانان ترجیح 

می دهند از این سالن نیز چشم پوشی کنند.
مجتمع فرشچیان همراهی کاملی با هنرمندان تئاتر دارد

مدیر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان بابیان اینکه این مجتمع همراهی 
کاملی با هنرمندان تئاتر دارد، ابراز داشت: برای تبلیغات تئاتر با شهرداری صحبت 
کرده ایم تا تک پایه روبه روی تاالر در چهارراه توحید برای تبلیغ اس��تفاده شود 
چراکه تبلیغ می تواند در روی آوردن مردم به این هنر بس��یار مؤثر باشد. وی در 
ارتباط با مشکالت پالتوی این سالن نیز بیان داشت: پالتوی فرشچیان نیازمند 
تعمیرات بوده است و تعمیر آن ممکن است زمان بر باشد و در اسرع وقت در اختیار 
هنرمندان تئاتر قرار می گیرد. اما کارشناسان تئاتر معتقدند که در تمام شهرهای 
موفق کش��ور و دنیا در زمینه تئاتر بیش از 10 روز اجرا دارند و دلیل این امر آن 
است که پس از گذشت این مدت، تازه کارگردان و بازیگر واکنش های مخاطب 
را می فهمد که وی چه می خواهد و حداق��ل این مدت زمان برای جذب مخاطب 

وقت الزم است.
 وی افزود: پرداخت هزینه برخی کارگردانان را تشویق می کند تا غنای بیشتری 
به متن و اجرای تئاترهای خود ببخش��ند تا با جذب بیشتر تماشاگر هزینه های 
خود را نیز تأمین کنند. وی در ارتباط با تئاتر ناصر کوشان ابراز داشت: اتفاقاً وی 
از کارگردانانی است که با درخواست اداره ارشاد اصفهان به این عرصه بازگشته و 
چند سالی بود که فعالیتی در عرصه تئاتر نداشت و در طی 1۴ روز تئاتر وی نیز با 

استقبال خوبی روبه رو شد.
 ارزانی در ارتباط با پیگیری تجهیز سالن های تئاتر در اصفهان با توجه به قول های 
شهرداری برای ساخت س��الن در اصفهان گفت: هنوز از شهرداری در این زمینه 
واکنش��ی ندیده ایم اما هرگونه تفاهم نامه ای که مد نظر شهرداری باشد، ما هم 

آمادگی خود را برای انجام آن تفاهم نامه اعالم می کنیم .

امروزه ارزش توسعه روستاها وشهرهای تحت مجموعه  همت علی 
بخش ها و نقش بارز آن ها بسیار روشن است و بنا نهادن نادری    

یک جامعه ایده آل بشری بر هیچ کسی پوشیده نیست.
تا آنجا که می ت��وان آن را از اولویت اول دنیای فعلی دانس��ت .اولویتی که 

براساس آن بسیاری ازمحاسبات جهانی شکل می گیرد .
کنکاش در مقاالت،  مجله ها و روزنامه های مختل��ف بویژه متون جامعه 
اسالمی در این زمینه نش��ان می دهد که اس��الم در پرداختن به مسایل 
مربوط به توسعه اقتصادی از همه مکاتب دینی جلوتر است، البته تحقیقات 
تاریخی نشان می دهد که اصطالح توس��عه به عنوان یک طرح به صورت 
فراگیر پس از جنگ دوم جهانی مطرح شده، هر چند واژه توسعه به معنای 
پیشرفت، یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی است.این مسأله  
از دو نگاه کلی و جزئی قابل  بررس��ی اس��ت .1- نگاه کلی معطوف به این 
نکته اس��ت: از آنجا که در نقاط مختلف جهان روس��تاها از جمله مناطق 
فقیر در حال فرسایش به حس��اب می آیند، متفکران و اقتصاد دانان تمام 
 کشورهای دنیا توجه خاصی را به امر توسعه روستایی و رفع مشکالت آنها 

نموده اند.
 امروز صاح��ب نظران بی��ن المللی ب��ر این اعتقادن��د که باید ج��دای از 
سیاست ها و استراتژی کالن توسعه یعنی توسعه اقتصادی که بسیار مهم 
هس��تند به طور ویژه باید به امر توس��عه بخش و زیر مجموعه آن )شهرو 
روستا( در ریش��ه کنی فقر وسیعی که بر آنها حاکم اس��ت پرداخته شود، 
چون مشکالت روس��تاها در تمامی جهان، ناشی از دو موضوع اصلی است 

یکی نبود امکانات اجتماعی یعنی ضعف در زیر س��اختار اصلی و دیگری 
کمبود درآمد و ضعف اقتصادی،گرچه بسیاری از دولت ها و به ویژه دولت 
جمهوری اسالمی ایران، برنامه گس��ترده و پرهزینه ای رابرای بهبود این 
زیرساخت بعد از انقالب انجام داده، اما مشاهدات نشانگر آن است که این 
امر خود به تنهایی نتوانسته   معضالت زندگی روستایی را حل کرده، آنان 
را از فقر برهاند و از مهاجرت روستائیان به  شهرهای بزرگ کم کند. کمبود  
درآمد روستاها در بخش های شرقی اصفهان ناش��ی از چند مسأله است 
الف –افزایش جمعیت بدون برنامه ب- بیکاری ج-عدم وجود منابع مالی 
د-عدم وجود جذابیت گردشگری ، ز- ضعیف بودن فضای کسب وکار. پس 
زیر ساخت های روستایی را می توان سرمایه های عمومی و اجتماعی کشور 
دانست که بدین جهت توسعه این زیر س��اخت ها ی اجتماعی، فیزیکی، 
نهادی، باعث بهبود شرایط، کیفیت زندگی، معیشت مردم محلی ، ارتقای 
کارایی اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد شد. هرچند منظور از ایجاد توسعه 
و نگهداری زیرساخت روستایی در بخش ها تنها، تزریق منابع سرمایه ای 
به یک جامعه با تولید سنتی نیس��ت بلکه هدف ایجاد سامانه ای است که 
درعمل نیازمند مشارکت وسیع روستائیان باش��د. در واقع این استراتژی 
با همکاری مردم می تواند به طور آگاهان��ه، ارادی، موفقیت آمیز از دوران 

طراحی، برنامه ریزی وسرمایه گزاری گذر کرده به شرایط مطلوب برسد.
از چند  ده��ه اخیر با ش��تاب صنعت در جه��ان، عقب ماندگ��ی مناطق 
روستایی و شهرهای کوچک و بخش ها بیشتر نمایان شده است . بنابراین 
 تعریف، برنامه توسعه روستایی جزئی از برنامه توسعه هر کشور به حساب 
می آید در گذش��ته بعضی از مدیران و سیاس��ت گزاران امرتوسعه روستا 
را تنها بر توسعه کش��اورزی متمرکز می کردند که امروز نتایج نشان داده 
 که توسعه روس��تایی تنها از این طریق محقق نمی شود چون این یکی از 
راه های ایجاد اش��تغال بوده ولی فراگیر نیس��ت، زیرا روستا در بخش ها 
جامعه ای اس��ت که دارای ابعاد اجتماعی مختلف بوده و نیازمند توس��عه 
همه جانبه اس��ت . نه فقط توسعه کسب کار به ش��یوه کشاورزی محض، 

هرچن��د نباید نادیده گرف��ت که ازطریق توس��عه کش��اورزی موفق نیز،  
توسعه روستایی پایه اساس��ی پیدا می کند اما باید دانست چون اوال فواید 
 توسعه  مالکین خرده پا درکش��اورزی،چیز زیادی را عاید همه روستائیان 
نمی کند، نخست اینکه بیشتر کشاورزان با زمین های وسیع ومالکان بزرگ 
می توانند سود کافی  ببرند، ثانیا افزایش وسایل و ابزارجدید باعث کاهش 
نیاز به نیروی انسانی برای  اشتغال بیشتر روستائیان می شود و باعث فقر 
روز افزون آنان می گردد  و درنتیجه مهاجرت هرچه بیشتر  به حاشیه شهرها  
فراهم می شود. گفتنی است: گرچه توسعه کش��اورزی در فرایند توسعه 
روستا حائز اهمیت است اما درعین حال باید با توسعه فعالیت های صنعتی 
 همراه ش��ود، زیرا در بسیاری ازکش��ورها به خصوص در آسیا، تنها زراعت 
نمی تواند اشتغال کافی ایجاد نماید چون  در مناطقی مانند ایران درکنار 
فراوانی ظرفیت زمین، آب  محدود وناچیز است به عنوان مثال  در بعضی 
از نقاط ایران و به ویژه بخش های ش��رقی اصفهان باید به ایجاد اش��تغال 
سود آور غیر زراعی نیز پرداخته شود تا  درآمد شهر و  روستا در این خطه  

افزایش یابد .
به هرحال اگر بخواهیم  مطلب را از دیدگا ه  جزئی ومحلی مورد مطالعه قرار 
بدهیم باید به مشکالت منطقه فوق بپردازیم، که منطقه شرق اصفهان از 
بخش مرکزی گرفته تا تاالب بین المللی گاوخونی به دلیل وجود ش��تاب  
جریان زاینده رود به جلگه س��بز معروف بود، چند دهه ای است که بر اثر 
محرومیت و خشکسالی  آن چهره شاداب خود را از دست داده و محصوالت 
متنوع قبل رابه خود نمی بیند و زمین های س��وخته از آن حرارت کویر، 
منتظر آب است و سفره های زیر زمینی از آب خالی شده است.کشاورزان 
 و دامداران وابس��ته به آن در این منطق��ه  تکرار یک س��ال از آن روزهای

 پر جنب و جوش س��ابق را مانند یک قص��ه می پندارند، ع��الوه بر آن ها 
مشکالت دیگری  درمیان روس��تاهای بخش مرکزی و بخش های شرقی 
دیده می شود که روستائیان و نمایندگان آنها درشوراهای اسالمی شهرو 
روستا ازآن گله دارند و ازمدیران محترم  اس��تان و شهرستان  درخواست 

می کنند تا بذل توجه ب��ه عمده ترین آنها که در ای��ن متن آمده بنمایند: 
تالش درجهت رفع بی��کاری ، توجه به تداوم آب زاینده رود که قس��متی 
از ذخی��ره های خالی ش��ده چاه های تخلی��ه ش��ده ازآب را ترمیم نماید 
و  کارآفرینی را به همراه  آورد، روش��نایی معابر اصل��ی و فرعی جاده زیار 
 به اصفهان و منطقه قهاب ، و برس��یان به روش��ن دش��ت ، توجه جدی به

 زیرس��اخت جاده ها و آس��فالت ناهموار آنان، ایجاد پایگاه های اورژانس 
جه��ت انتقال حوادث دی��دگان به مرکز، تس��هیل ای��اب  و ذهاب  جهت 
مسافران،آلودگی بعضی از صنایع و شرکت ها که عدم بهداشت آنان سبب 
آزار مردم در منطقه قهاب و براآن و آس��یب بر محیط زیس��ت و س��المت 
 مردم می شود، سازو کاری در اسناد رسمی روستا ها که در بانک ها اعتبار

 وثیقه گزاری به آنها داده نمی شود، توجه جدی به بازنشستگی سالمندان 
که بیمه های خود راپرداخت کرده اند و بیمه های روستایی که هیچ ارزشی  

برای طبابت ندارند. 
در پایان باید گفت که درتبصره های اصل س��وم و فصل حقوق ملت قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران تاکید ش��ده که باید مسووالن مشکالت 
منطقه را با افراد ذینفع در بخش های ش��رقی اصفهان بررسی کنند زیرا 
هیچ فرد یا گروهی به تنهایی نمی توانند برای جامعه تصمیم بگیرند باید 
 همدلی  چند جانبه باش��د و افرادی که درمتن مش��کالت قرار دارند بهتر 
می توانند راه ح��ل ارائه دهند و ب��ه دولت درحل مس��ایل منطقه کمک 
کنند تا از رکود اقتصادی که گاهی مس��ووالن بلند پایه نیز ازآن گله دارند 
پیش��گیری ش��ود، به هرحال عدم اعطای امکانات برابر اقتصادی و شغلی 
برای همه هس��ت و همگان از امکان برابر برای به دس��ت آوردن بازار کار 
بهره مند نیس��تند، این مشکلی بس��یار آزاردهنده اس��ت . فکر، سرمایه، 
نیروی کار و مدیریت باید برای توسعه اقتصادی و رفع مشکالت روستاها و 
 شهرها به کار گرفته شود تا زمینه توسعه و تولید هم درکشاورزی و هم در 
کارگاه های تولیدی درابعاد بزرگ و کوچک  س��رعت عمل بیش��تری به 

خود بگیرند.   
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مشکالت عمده شهر و روستا 
دربخش های شرقی اصفهان

مدیر عامل فوالد مبارکه:

 انجام پروژه هاي عمراني یکي از 
رسالت هاي اجتماعي فوالد مبارکه است

به گزارش فوالد، مراس��م کلنگ زني احداث فاز اول زیر گذر بلوار حجت االسالم 
حسیني شهر ورنامخواس��ت با حضور دکتر بهرام س��بحاني مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارک��ه اصفهان، منصوري نماین��ده مردم   شهرس��تان لنجان در مجلس 
شوراي اسالمي، مهندس منیعي فرمانده قرارگاه پشتیباني صنایع دفاع، فرماندار 
 شهرستان لنجان وحجت السالم والمسلمین ترکي امام جمعه شهر ورنامخواست، 

برگزار شد.   
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه در این آئی��ن اظهار کرد: با توجه به جایگاهي که 
فوالد مبارکه در کشور و منطقه دارد، مسوولیت ها و رسالت هاي اجتماعي متعددي 
را نیز عهده دار شده و در حد توان در جاي جاي کشور و پیرامون خود کمک هایي 
ارائه نموده اس��ت. بهرام س��بحاني تصریح کرد: با توجه به حضور مجتمع سبا در 
شهرستان لنجان بلوار حجت االسالم والمسلمین حسیني شهر ورنامخواست جاده 
ارتباطي فوالد مبارکه به شمار مي آید که هر روز شاهد تردد وسایل نقیله در این 
مسیر مي باشد. وي انجام پروژه هاي عمراني را یکي از رسالت هاي اجتماعي فوالد 
مبارکه دانس��ت و بیان کرد: احداث زیرگذر در بلوار حجت االسالم حسیني شهر 

ورنامخواست پروژه اي ماندگار است که باعث کاهش حوادث خواهد شد. همچنان 
که در مقطعي دیگر که مدیریت شرکت ذوب آهن را برعهده داشتیم احداث تقاطع 
غیر هم سطح ذوب آهن و ورودي زرین شهر را اجرایي نمودیم  تا شرایط تردد ایمن 
را در این مسیر فراهم آوریم  که به شکرانه خداوند در پي اجراي این طرح، شاهد 
 رضایتمندي مردم بوده و هستیم. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به لزوم 
حمایت ه��اي فوالدمبارک��ه از مناطق همج��وار ادامه داد: توس��عه ج��اده ها و 
ایجاد امکان��ات زیربنایي از جمله اقدامات��ي بوده که فوالدمبارک��ه به آن نگاهي 
ویژه داش��ته، بنابراین امیدواریم با به ثمر نشس��تن این پ��روژه نیز رضایتمندي 
 هرچه بیشترمردم را ش��اهد باش��یم.گفتني اس��ت: احداث فاز اول زیرگذر بلوار 
حجت االسالم حسیني ورنامخواست با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال با 
عرض دهانه ۴ متر، ارتفاع دهانه ۴ متر و با مشارکت شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 

صنایع دفاع و شهرداري ورنامخواست آغاز شد.
 شایان ذکر است جلسه اي نیز در خصوص طرح فاز سوم آزاد راه کنار گذر غربي با 
حضور مدیرعامل فوالد مبارکه، فرماندار مبارکه و مدیر کل اداره راه و شهرسازي 
استان اصفهان در تاریخ  8 آذر ماه در دفتر اداري فوالد مبارکه در اصفهان  تشکیل  
و در خصوص اجراي این فاز از پروژه بحث و گفت وگو شد. در این جلسه  پیرامون 
چگونگي اجراي طرح باقیمانده فاز س��وم آزاد راه کنار گ��ذر غربي از تصفیه خانه 
صفاییه تا میدان کرکوند و همچنین ایمن س��ازي تقاطع الو - مجلسي  توافقات 
الزم انجام و فوالد مبارکه مساعدت و مش��ارکت  خود را نسبت به تسهیل در این 

پروژه اعالم نمود.

معاون فناوری اطالع��ات و آمارهای جمعیتی ثبت احوال اس��تان 
 اصفه��ان گف��ت: کارت ه��ای ملي ت��ا س��ال 1395 تمدید ش��ده

 است.
مجتبی یکتامنش در خصوص کارت های ملی هوشمند اظهار کرد: 
کارت های ملی عمومی که در حال حاضر در دست مردم است تنها 
در فضای بصری برای شناس��ایی افراد صادر شده  و حاوی اطالعات 
هویتی و ش��خصی افراد اس��ت که البته در فضای مجازی کاربردی 

ندارد.
وی با اش��اره به اینکه در دولت الکترونیک ثبت احوال تحقیقاتی را 
در 23 کشور اروپایی و آس��یایی انجام داده است، افزود: برآیند این 
تحقیقات ش��کل گرفتن کارت هوش��مند اس��ت که در حال حاضر 
صادر می ش��ود، به گونه ای که حاوی یک تراشه الکترونیکی است و 
در فضاهای مجازی قابلیت شناس��ایی دارد، این کارت ها جایگزین 

کارت هایی می شود که در حال حاضر در دست مردم است.
مع��اون فن��اوری اطالع��ات و آماره��ای جمعیت��ی ثب��ت احوال 

اس��تان اصفهان تصریح کرد: ای��ن کارت هوش��مند می تواند عالوه 
بر کارایی در فض��ای مجازی همانن��د کیف پ��ول الکترونیکی و یا 
 دفترچه بیمه س��المت را پوش��ش دهد و حتی جایگزین گذرنامه و

 گواهینامه شود.
یکتامنش ادامه داد: ادارات و سازمان های دیگر به موازات کار اداره 
کل ثبت احوال اس��تان اقدام به تهیه کارت های هوش��مند کردند 
اما آن ها اس��تناد محکمی ندارد زی��را این کارت ه��ا همانند کارت 
 هوش��مند ثبت احوال به پای��گاه اطالعات جمعیتی کش��ور متصل

 نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: کارت های کنوني اعتبار هفت س��اله دارد و 
اعتبار ح��دود 70 درصد آن ها منقضی ش��ده اما ثب��ت احوال برای 
 رفاه ح��ال مردم ت��ا پای��ان س��ال 1395 کارت ها را تمدی��د کرده 

است.
معاون فناوری اطالع��ات و آمارهای جمعیتی ثبت احوال اس��تان 
اصفهان گفت: با طرحي که در اداره کل ثبت احوال در حال اجراست 
تا پایان س��ال 139۴ درص��د کثیری از مردم تحت پوش��ش کارت 

هوشمند قرار مي گیرند.
یکتامنش گفت: در حال حاضر در اس��تان اصفهان 220 هزارکارت 
هوشمند صادر شده است و به احتمال زیاد تا پایان سال جاری این 

تعداد  به مرز 500 هزار کارت هوشمند می رسد.

صدور 220 هزار کارت ملی هوشمند 
در اصفهان

اینجا نمایش تعطیل است؛

تئاتر اصفهـان در جاده 
قول هـای  پوشالی



ملی پوش دوچرخه س��واری با اش��اره به اتفاقاتی که در تیم ملی افتاد 
 گفت: فقط از مس��ووالن فدراس��یون انتظار دارم تا با خاطیانی که در 
تی��م مل��ی من را تهدی��د جانی کردن��د در کمیته انضباط��ی برخورد 
 جدی کنند. اردوی تیم ملی دوچرخه س��واری اس��تقامت درحالی که 
قرار بود ابتدا در هندوس��تان برگزار شود به خوزستان تغییر مقصد داد 
 و با مهیا نش��دن شرایط، در کیش درحال پیگیری است. اگرچه انتظار

می رود اردوهای این رش��ته بدون حاشیه به پایان برسد اما این بار در 
اتفاق��ی عجیب درگیری می��ان چند ملی پوش که پیش از این در یک 

تیم باشگاهی با یکدیگر همبازی بوده اند رخ داد.
امیر کالهدوز، ملی پوش دوچرخه س��واری کشورمان که شاکی اصلی 
 ای��ن درگیری اس��ت در گفت وگ��و با مهر این ط��ور توضیح می دهد:

 چهار س��ال در تیم باشگاهی پتروشیمی از جان و دل زحمت کشیدم 
اما با دیدن برخ��ی اتفاقات، دیگر حضور در کنار برخی افراد را تحمل 
نکردم. برخی از هم تیمی ها از من به عنوان پله ای برای رس��یدن به 
منافع خود استفاده می کردند. به جایی رسیدم که چاره ای جز تعویض 
 تیمم نداش��تم و به همین خاطر برای س��ال ۲۰۱۶ با تیم پیش��گامان 
کویر یزد قرارداد بستم. وی افزود: این حق طبیعی هر ورزشکاری است 
که تیمش را عوض کند ولی گویا برخی از این آقایان و هم تیمی های 
سابقم از جمله قادر میزبانی، احمد کاظمی و مهدی سهرابی  از اینکه 
 من تیمم را عوض کرده ام شاکی هستند. در حین تمرین در روز ۲۱ آذر

 مهدی سهرابی که از میزبانی و کاظمی دستور می گرفت به من گفت 
ت��و ما را فروختی و بع��د از آن الفاظ رکیک و فحاش��ی زیادی از آنها 
ش��نیدم. همه در تیم ملی شاهدند که این سه نفر می خواستند من را 

کتک بزنند که دیگر اعضای تیم ما را جدا کردند.
کاظمی گفت کاری می کنم جایی در تیم ملی نداشته باشی

 کاله��دوز ادام��ه داد: بع��د از آن کاظمی به طرفم آم��د و گفت کاری 
می کنم که جایی در تیم ملی نداش��ته باش��ی و م��ن را تهدید جانی 
کردند. با این اتفاقات محمود وفایی، سرپرست تیم که از نزدیک شاهد 
قضایا بود گفت به این موضوع رس��یدگی می کنم و فقط ش��ب حادثه 
به آنها یک تذکر جزئی داد ولی من خواستار تشکیل کمیته انضباطی 
ش��دم. وی از تنظیم ش��کایت برای رییس فدراسیون دوچرخه سواری 
علیه این س��ه دوچرخه سوار خبر داد و گفت: با رییس فدراسیون هم 
صحب��ت ک��ردم و گفت که ش��کایتت را کتبی بنویس ک��ه فردا آن را 
 به دس��ت وی می رس��انم. من نیازی به عذرخواهی آنها ندارم و فقط 
م��ی خواهم کمیته انضباط��ی در این خصوص تش��کیل و با خاطیان 
برخورد جدی ش��ود. ملی پوش دوچرخه س��واری تصریح کرد: قادری 
و کاظم��ی من و امثال من را مثل برده می بینند اما من به ش��دت به 
دنبال برگزاری کمیته انضباطی و احقاق حقم هستند. با من در تمرین 
تیم ملی در جلو س��ایر هم تیمی هایم طوری زننده برخورد ش��د که 
حرمت جوان بودن من و به اصطالح پیشکسوت بودن خودشان را هم 
نگه نداش��ته اند. امیدورام قمری، رییس فدراسیون به گونه ای به این 

مسأله رسیدگی کند که در ادامه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

یک��ی از تکواندوکارانی که در مس��ابقه فینال گرندپری حضور نداش��ت و عدم 
حضور او در این رقابت ها به چش��م آمد، مهدی خدابخش��ی بود. تکواندوکاری 
که به دلیل مصدومیت ش��رکت در این مس��ابقات ارزش��مند را از دس��ت داد 
 و نتوانس��ت ب��ر روی ش��یاپ چانگ مکزیک ی��ک بار دیگ��ر هنرنمایی کند و 

تکنیک ناب تکواندوی ایران را به رخ جهانیان بکشاند.
فدراس��یون جهانی تکواندو در پایان مسابقات فینال گرندپری ۲۰۱5 و پس از 
اعالم اسامی نفراتی که از طریق »رنکینگ سیستم« مجوز شرکت در بازی های 
ریودوژانی��رو ۲۰۱۶ را به دس��ت آوردن��د؛ در خصوص »مهدی خدابخش��ی« 
گزارشی را بر روی خروجی سایت خود قرار داد و از او به عنوان »نابودگر« یاد 

کرد. در این گزارش آمده است:
اگر از هر کارش��ناس تکواندو س��ووال کنیم، قدرتمندترین ماش��ین مبارزه در 
حال حاضر کیس��ت؟ پاس��خ می دهد: مهدی خدابخش��ی. گرچه او نتوانست 
ب��ه دلی��ل آس��یب در فین��ال مس��ابقات گرندپری حضور داش��ته باش��د اما 
 توانس��ت س��همیه المپیک ریو ۲۰۱۶ را دریافت کند. او صدرنش��ین رنکینگ 
 وزن 8۰- کیلوگرم، قهرمان جهان، قهرمان آس��یا، بازی های آس��یایی و دارنده

سه مدال طالی مسابقات فینال گرندپری است.
مهدی خدابخش��ی ملقب به نابودگر است اما فامیلی او استعداد خدادادی اش 
را بهتر بیان می کند. مهدی از چهار س��الگی ب��ه یادگیری تکواندو پرداخت و 
می گوید تمام خانواده اش تکواندوکار هس��تند و اکنون در س��ن ۲4 سالگی با 

دان چهار یکی از ارزشمندترین دارایی های فدراسیون تکواندوی ایران است.
یک��ی از مهم تری��ن مبارزاتی ک��ه موجب مطرح ش��دن مهدی خدابخش��ی 
ش��د، مب��ارزه اش ب��ا »ارون ک��وک« در فینال مس��ابقات گرندپ��ری ۲۰۱4 
ب��ود. مه��دی  اعتق��اد دارد حمای��ت یکپارچ��ه تماش��اچیان از »ارون« ک��ه 
 در آن زم��ان صدرنش��ین رنکین��گ ب��ود به او انگیزه بیش��تری ب��رای مبارزه 

داد. 
»ارون ک��وک« در راند س��وم تمام تالش خود را کرد ک��ه با ضربات گردبادی، 
خدابخش��ی را شکست دهد اما مهدی در کمال آرامش با امتیاز ۱3-۱۱ برنده 

این دیدار شد.
اگر فیزیک مناس��بی برای تکواندو وجود داشته باشد، بی شک می توان فیزیک 
مهدی خدابخش��ی را مثال زد. ضربات جلوی پای او بسیار قوی است اما او به 

ضربات چرخشی پا عالقه دارد. 
مهدی هنگام مبارزه با اعتماد به نفس باالیی که دارد بس��یار خطرناک به نظر 
می رس��د و سعی می کند طوری مبارزه کند که تماش��اچیان از دیدن بازی او 
ل��ذت ببرند، اما این طور عنوان می  کند که حرکات��ش هنگام مبارزه، خارج از 

اراده اوست و مشاهده مبارزاتش موجب حیرت خودش می شود! 
او تمرین های س��خت را موجب قدرتمند شدن پاهایش می داند و معتقد است 
ک��ه در سیس��تم جدید تکواندو، تنه��ا فیزیک کافی نیس��ت و باید قبل از هر 
مبارزه، رقبا آنالیز شوند. هیچ کس شکست ناپذیر نیست و ویرانگر در مسابقات 
گرندپری منچس��تر ۲۰۱5 به دلیل پیچ خوردگی مچ پا در نیمه نهایی، نتیجه 

را به »لوتالو محمد« از کشور میزبان واگذار کرد.
 روند درمانی او هم اکنون در حال انجام است و او معتقد است که به زودی به 
آمادگی کامل جس��می خواهد رسید. موفقیت های او در سال ۲۰۱4 و ۲۰۱5، 
تکنیک و تاکتیک های هوش��مندانه اش را ثابت می کند اما مهدی خدابخشی 
ب��رای جلوگیری از آنالیز ش��دن توس��ط رقبای��ش در المپی��ک ریودوژانیرو، 

می خواهد نمایش جدید و متفاوتی ارائه دهد. 
مهدی می گوید: هدفم کس��ب مدال طالی المپیک است و مطمئن نیستم بعد 
از المپیک به مبارزاتم ادامه دهم یا نه. فش��ار و استرس زیاد ناشی از مسابقات 

بر زندگی شخصی ام تاثیر گذاشته و دوست دارم آرامش داشته باشم.
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سیری در دنیای ورزش

اتفاق تلخ در تیم ملی دوچرخه سواری ایران

نابودگری به نام خدابخشی

در دنیای فوتبال هر ساله بازیکنانی به خاطر خشونت به 
کام مرگ فرو می روند. دلی��ل برخی از این قتل ها هنوز 

هم مشخص نشده است.
مرگ آرنولد پرالتا، هافبک ملی پوش هندوراس به ضرب 
گلوله در یک پارکینگ مرکز تجاری، شمار فوتبالیست های 
کش��ته ش��ده در دنیای فوتب��ال را افزای��ش داد. در ۲۰ 
 س��ال اخیر بیش از ۲۰ فو تبا لیس��ت به دالیل نامعلومی 

کشته شده اند.

در ج��والی ۱994 و در جریان برگزاری جام جهانی نیز 
 آندرس اسکوبار، ملی پوش کلمبیایی و بازیکن ناسیونال،

۱۰ روز پس از باز کردن د ر وازه  خودش��ان به قتل رسید. 
ای��ن گل به خ��ودی در دیدار تیم ه��ای کلمبیا و آمریکا 
اتفاق افتاد و منجر به حذف کلمبیا شد. قاچاقچیان برای 
این بازی شرط بندی کرده بودند و پس از حذف کلمبیا، 
دچار ضرر هنگفتی شدند. برخی از رسانه ها مدعی شدند 
این قتل به آنان مربوط است. جنازه اسکوبار پس از اینکه 

مورد ضرب و ش��تم افراد مسلح قرار گرفت، در پارکینگ 
رستورانی در مدیین پیدا شد.

یک سال بعد در همان ماه، فو تبا لیست دیگری از کلمبیا 
کشته شد. آرلی آنتونیو رودریگس پس از خروج از مرکز 
پزش��کی در شهر مدین، تیرباران شد. آلوارو دیگو پرس، 
دوست رودریگس نیز که او را همراهی می کرد نیز در آن 

حادثه کشته شد.
بازیکن س��ابق تیم  ملی الجزایر محمد معدنی، در فوریه 
۱997 توس��ط یک کماندو پروتس��تان به قتل رس��ید. 
معدنی در ده��ه هفتاد به عنوان دف��اع میانی برای تیم 
شباب بلکور بازی می کرد و بارها به تیم  ملی دعوت شده 

بود.
در س��ال ۱997 نیز در جریان ب��ازی لیگ یک اوکراین، 
بمبی در ورزش��گاه منفجر شد و آخالتی برایگان، رییس 
باشگاه شاختار دونتسک و چهار محافظش کشته شدند.

فوریه س��ال ۲۰۰۰ بود که والری روتاری، رییس باشگاه 
چیس��ینوای مالدیو، زمانی که به خانه اش بازمی گش��ت 
و محافظین��ش او را همراه��ی می کردند، با ضرب گلوله 

کشته شد.
الکساندر گونسالوس دا س��یلوا، بازیکن ۲۰ ساله برزیلی 
فو تبا ل حر فه ای اش را در باش��گاه پرتغال��ی ریودوژانیرو 
آغ��از کرد اما پس از چند روز به ضرب گلوله در خانه اش 
به قتل رس��ید. گفته ش��د که پس از همکاری نکردن با 

قاچاقچیان توسط آنان کشته شد.
به نظر می رس��د از این دست اتفاق ها در فوتبال بیش از 
اندازه رخ داده باشد. سباسیتن گومس، بازیکن تیم ختافه 
در آگوس��ت سال ۲۰۰۱ در درگیری با پلیس در ساحل 

کاسیتون کشته شد.
در فوریه سال ۲۰۰۲، گروهی از مهاجمان مسلح در شرق 
السالوادور، به س��مت دو بازیکن تیراندازی کردند، والتر 

 والس��کس، مدافع اتلتیک بالبو کشته شد و هم بازی اش
 رنه گاالن هم زخمی شد.

د ر وازه بان تیم ملی هندوراس، میلتون ش��کالته فلورس 
در ژانویه س��ال ۲۰۰3 در اتومبیل ش��خصی اش به قتل 
رس��ید. سه سال بعد هم فو تبا لیستی دیگر در این کشور 
کشته شد. خوسه اوگار برمودس، بازیکن گواتماالیی تیم 
آئورورا هندوراس هم در جنوب شرقی پایتخت این کشور 
کشته شد. در می س��ال ۲۰۰8 دیوید پونتیلس، مدافع 
تیم آلیانترا پاناما توس��ط دو نوج��وان به ضرب گلوله در 
پایتخت این کشور به قتل رسید. آوریل سال ۲۰۰9 بود 
که ادوین مارتینس کلمبیایی توس��ط گروهی مسلح در 
ش��مال پلنتا  ریکا به قتل رس��ید. او در بویاکا چیکو تیم 

دسته اولی لیگ کلمبیا بازی می کرد.
کارلوس مرسدس واسکس دیگر فوتبالیست گواتماالیی 
نیز در س��ال ۲۰۱۰ دزدیده و سپس جسد بی جان او در 

مرز کشور مکزیک پیدا شد.
در می ۲۰۱۱، خاویر د ال روس��ا بازیکن تیم چوریو پس از 
بازی که منجر به صعود تیمش به فینال لیگ پاناما ش��د 

توسط شخص ناشناسی به ضرب گلوله به قتل رسید.
همان سال در ماه آگوست، ایگناسیو ناچو فلورس به قتل 
رس��ید. بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال مکزیک در حال 

سفر بود که به اتومبیل وی تیر اندازی و او کشته شد.
 اکتبر ۲۰۱۱، ادیس��ون چارا، بازیکن 3۱ ساله کلمبیایی 
پس از آنکه به ضرب گلوله به ش��دت مجروح شد، بر اثر 

شدت جراحات وارده، از دنیا رفت.
بازیکن ۲۲ ساله تیم ماگدلنا کلمبیا در ژانویه ۲۰۱4 به 
ضرب گلوله کش��ته و در آرایش��گاهی در این کشور پیدا 
شد. اکتبر سال ۲۰۱4 هم کاپیتان و د ر وازه بان تیم  ملی 
آفریقای جنوبی، س��نزو میوا در خان��ه نامزدش به قتل 

رسید.

رون��د نتیجه گی��ری سینوس��ی 
س��پاهان که در زمان حسین فرکی 
آغاز ش��ده بود، برخ��الف پیش بینی ها 
در زمان اس��تیماچ نیز ادامه پیدا کرده تا نسبت به 
مدعی بودن مدافع عنوان قهرمانی تردیدهایی جدی 

به وجود بیاید.
 تساوی بدون گل سپاهان موجب ش��د تا این تیم نتواند در 
 جدول رده بندی جهش��ی داش��ته باش��د و در همان رده ششمی

 باقی بماند. پیش از دیدار سپاهان با راه آهن، انتظار زیادی وجود داشت 
که تیم سپاهان با کسب برد در این مسابقه بتواند سه امتیاز ارزشمند را به 
دست بیاورد اما در جریان بازی، تیم سپاهان نتوانست برتری خود را 
بر تیم حریف دیکته کند و در نهایت نیز به  تساوی بدون گل رضایت 
داد.تیم سپاهان از زمانی که استیماچ هدایتش را بر عهده  گرفته، 
تنها یک برد کسب کرده و از جام حذفی نیز کنار رفته است و در 
مجموع عملکرد امیدوارکننده ای نداش��ته است. سپاهان با این 
تساوی ۲۱ امتیازی شده و در رده ششم باقی ماند اما این احتمال 
نیز وجود دارد که جایگاه فعلی اش توسط تیم های گسترش فوالد و 
پرسپولیس تصاحب شود و از رتبه ششمی نیز پایین تر برود، هرچند که جایگاه 
کنونی زردها نیز برای تیمی که داعیه کسب جام داشته و مدافع عنوان قهرمانی 

محسوب می شود، نتیجه قابل قبولی به شمار نمی رود.

 نتایج کس��ب  ش��ده توس��ط س��پاهان برای هواداران این تیم نی��ز رضایت بخش 
نبوده و اخب��اری در رس��انه ها پیرام��ون درگی��ری و اختالف نظر بین ه��واداران 
 منتشر ش��د که بدون تردید بی ارتباط با نتایج این تیم نیس��ت و در صورت تداوم 
روند نزولی این تیم باید شاهد افزایش چنین رفتارهایی در زمان دیدارهای سپاهان 
در ورزش��گاه ها باش��یم  زیرا تجربه ثابت کرده  که هواداران طالیی پوش انتظارات 
باالیی از این تیم دارند و معمولی بودن سپاهان را تحت هیچ شرایطی قبول ندارند.

از سوی دیگر استیماچ زمانی که سکان داری سپاهان را بر عهده گرفت، با توجه به 
اینکه سابقه مربیگری در کشورمان را نداش��ت، در حکم هندوانه در بسته بود اما با 
این حال حضور وی در تیم ملی کرواس��ی و کارنامه  به نسبت خوب مربیان کروات 
همانند لوکا و کرانچار موجب شده بود تا ذهنیت مثبتی نسبت به وی وجود داشته 
باشد اما نتایج اخیر کسب  شده توسط سپاهان و حرکت این تیم برمدار نتیجه گیری 
سینوسی قبل موجب شده تا تردیدهایی نسبت به عملکرد این مربی به وجود بیاید 
که ادامه آن موجب بی اعتمادی بازیکنان و هواداران نسبت به این مربی و در نهایت 

به ضرر تیم اصفهانی خواهد بود.
 تا پایان نیم فصل نخس��ت لیگ برتر فوتبال، ی��ک هفته دیگر باقی  مانده اس��ت و 
براساس فاصله امتیازی موجود بین تیم های باالنشین، تیم سپاهان شانس چندانی 
برای ورود به جمع مدعیان ندارد اما باز هم می تواند در پایان فصل به کس��ب جام 
قهرمانی امیدوار باشد، البته مشروط به اینکه به روند بذل و بخشش امتیازی خود 
پایان داده و به دنبال کسب حداکثری امتیازها باشد، یعنی برخالف جریان فعلی و 

از دست دادن امتیازهای ارزشمند.

استیماچ با فرکی فرقی نداشت؛

روند سینوسی سپاهان همچنان ادامه دارد

تمـام قربانیـان خشونت در فوتبــال 

سیاه جامگان در روزی که به هیچ وجه مستحق شکست نبود با یک 
گل به تیم مدعی ذوب آهن باخت.

دو تیم سیاه جامگان مشهد و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته 
چهاردهم لیگ برتر فوتبال کشورمان در ورزشگاه غدیر مقابل هم قرار 
گرفتند و در نهایت شاگردان یحیی موفق شدند با کسب برتری یک 
بر صفر،۲۶ امتیازی شوند و  به طور موقت و شاید برای چند دقیقه به 

رده دوم جدول رده بندی صعود کنند.
تک گل این مسابقه به وسیله مسعود حسن زاده زده شد. شماره 7 
بلند قامت ذوب آهن در دقیقه اول اوقات تلف شده نیمه اول با پاس 
هوشمندانه علی همام در دهانه دروازه، به توپ رسید و آن را تبدیل 

به گل کرد. این پنجمین گل مسعود حسن زاده در این فصل بود.
در نیمه دوم سیاه جامگان که اصال دوست نداشت یک باخت دیگر 
برایش حاصل ش��ود یک پارچه حمله کرد اما بی دقتی مهاجمان و 
عملکرد خوب مدافع��ان و دروازه بان ذوب آهن، مانع از فروپاش��ی 

دروازه شان شد. سیاه جامگان و فرهاد کاظمی با قبول این شکست 
8 امتیازی باقی ماندند و در رده پانزدهم جدول رده بندی جا خشک 

کردند.
 شاگردان یحیی گل محمدی با پیروزی احتمالی ذوب آهن در رده 
سوم قرار خواهد گرفت و دیدار هفته آخر آن ها با استقالل خوزستان 

می تواند حکم یک فینال را برای قهرمانی نیم فصل داشته باشد.
 اصفهانی ها یازدهمین هفته بدون باخت خود را س��پری کردند و
 سیاه جامگان هم هشتمین هفته بدون برد خود را پشت سر گذاشت.

حواشی دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن
حواشی دیدار سیاه جامگان و ذوب آهن به شرح زیر است:

مهدی رجب زاده با صورتی تراشیده ظاهری کاماًل متفاوت با 
هفته های گذشته خود داشت.

کاوه رضایی برای دومین ب��ازی پیاپی به دلیل مصدومیت در 
ترکیب قرار نگرفته بود اما مسعود حسن زاده به خوبی جای او را پر 

کرده بود.
محسن فروزان که با فرهاد کاظمی مشکل پیدا کرده بود در این 

بازی هم در لیست سیاه جامگان قرار نداشت.
در اواسط نیمه اول مجتبی حسینی، کمک مربی ذوب آهن که 
اعتراض چندان خش��نی هم به داور نکرده بود توسط صفایی، داور 

مسابقه اخراج شد.
جر و بحث نسبتاً ش��دید رضا عنایتی با قاسم حدادی فر که با 

وساطت رجب زاده خاتمه یافت نکته عجیب بازی بود.
یحیی گل محمدی نسبت به چند تصمیم صفایی، داور مسابقه 

معترض بود.
از نکات جالب این مسابقه اخراج مجتبی حسینی مربی تیم 
ذوب آهن توس��ط داور مس��ابقه در نیمه اول بود و محمد رش��ید 
 مظاه��ری ه��م تنه��ا بازیکن��ی ب��ود ک��ه از داور کارت زرد 

گرفت.

پیروزی ذوب آهن در خانه سیاه جامگان

دوپینگ در رش��ته ها ی قدرتی بیشتر از سایر ورزش ها به چشم می خورد که در 
ورزش کش��تی، ایران بیشترین قربانی را داده است. با نگاهی به سوابق دوپینگ 
در کش��تی جهان مشاهده می کنیم که از بین پنج ورزشکاری که برای همیشه 
 ب��ه خاطر دوپینگ محروم ش��ده اند س��ه نفر ایرانی هس��تند. همچنین در بین 
۱9 ورزش��کاری ک��ه در ح��ال حاضر به خاط��ر دوپینگ به م��دت دو یا چهار 
س��ال محروم هس��تند، ایران یک نماین��ده دارد که البته ش��اخص ترین چهره 
 در بین این ۱9 کش��تی گیر محروم اس��ت. علیرضا غریب��ی، امیر علی اکبری و 
طالب نعمت پور س��ه چهره ش��اخص کش��تی فرنگی ایران بودند که به خاطر 
دو بار ارتکاب به دوپینگ برای همیش��ه از حضور در ورزش محروم ش��دند. به 
 تازگی محمد حس��ین محمدیان، دارنده مدال برنز جهان و کش��تی گیر جوان و 
خوش آتیه که می توانس��ت جانش��ین مناس��بی برای رضا یزدانی در تیم  ملی 
باش��د، با محرومیت چهار ساله مواجه شده است. هر چند که گفته می شود این 
کشتی گیر برای مداوای پای آسیب دیده اش نزد پزشک رفته و به خاطر مصرف 
داروهای تجویز ش��ده از سوی پزشک با محرومیت مواجه شده، اما این حرف ها 

نمی تواند توجیه قابل قبولی باشد.
در ش��رایطی که فدراسیون کشتی در س��ال های اخیر عزم جدی برای مبارزه با 
دوپینگ داش��ته و با آزمایش های س��المت که همواره از کشتی گیر ان می گیرد 
و خیلی ه��ا را ه��م به ص��ورت محرمانه با تنبی��ه مواجه کرده، مواجه ش��دن با 
محرومیت های س��نگین به خاطر چنین مس��ایل پیش پا افتاده ای به هیچ وجه 

قابل قبول نیست .

مهاجم تیم فوتبال س��پاهان اصفهان گفت: در این روزها شاهد اتفاق های 
خوبی برای س��پاهان نیس��تیم، اما باید هر طور ش��ده در ادامه و براساس 
تغییر و تحوالت، شرایط خود را بهبود بخشیده و انتظارات را برآورده کنیم 

تا از این شرایط خارج شویم.
محمدرضا خلعتبری پس از تس��اوی س��پاهان برابر راه آهن با بیان اینکه 
س��پاهان در این بازی خیلی خوب ظاهر ش��د، اما نتیجه خوبی به دس��ت 
نی��اورد، گف��ت: با اینکه اس��تیماچ و تیم مربیان س��پاهان خ��وب تمرین 

می دهند، اما توپ های ما در زمین بازی گل نمی شود.
 وی ب��ا اش��اره به اینکه یک��ی از دالیل اصلی نتیجه نگرفتن س��پاهان در 
هفته های گذش��ته، فش��ار قابل توجهی است که روی این تیم وجود دارد، 
ادامه داد: در این روزها ش��اهد اتفاق های خوبی برای س��پاهان نیس��تیم، 
ام��ا بای��د هر طور ش��ده در ادام��ه و براس��اس تغییر و تحوالت، ش��رایط 
 خ��ود را بهب��ود بخش��یده و انتظارات را ب��رآورده کنیم تا از این ش��رایط

 خارج شویم.
 مهاج��م تیم فوتبال س��پاهان، تصریح کرد: راه آه��ن در این بازی فوتبال 
خاصی به نمایش نگذاش��ت و هیچ موقعیتی نداش��ت، تنها دفاع می کرد و 

چشم به ضد حمالت داشت.
 خلعتبری خاطرنشان کرد: آنچه این روزها در سپاهان اتفاق می افتد گل 
نشدن توپ ها و بدشانسی اس��ت که من مطمئن هستم با آمدن بازیکنان 

جدید در نیم فصل سپاهان جان تازه ای می گیرد.

رییس پیشین دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال گفت: بهتر بود قهرمانی خیلی 
ش��فاف تر منظورش را مطرح می کرد که چه کس��انی مورد خطابش هستند و با 

صحبت کلی همه را زیر سووال نمی برد.
حس��ین عس��گری  در خصوص خداحافظی محس��ن قهرمانی از دنیای داوری 
فوتب��ال و اینکه او از خداحافظی غریبانه حرف زده، اظهار داش��ت: خداحافظی 
 ناگهان��ی و غریبانه داوران ما از دنیای داوری چیز جدیدی نیس��ت. متاس��فانه

 احترام و شأن داوران در هنگام خداحافظی رعایت نمی شود. فدراسیون فوتبال و 
کمیته داوران نباید اجازه دهند که خداحافظی داوران بدین شکل غریبانه باشد. 
باید فدراسیون فوتبال دلیل این نحوه خداحافظی داوران را ریشه یابی کند. وی 
در خص��وص جمله ای که قهرمانی روی پیراهنش حک کرده بود مبنی بر اینکه  
»یا امام رضا آنان را به خدا س��پردم و می روم«، تصریح کرد: باید دلیل نوش��تن 
این جمله را از خود قهرمانی بپرس��ید. بهتر بود او خیلی ش��فاف تر منظورش را 
مطرح می کرد که چه کس��انی مورد خطابش هستند و با این صحبت کلی همه 
را زیر سووال نمی برد. رییس پیشین دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال در پاسخ 
به این پرسش که آیا تصمیم قهرمانی برای خداحافظی درست بود، تأکید کرد: 
خ��ود قهرمانی بهت��ر از هر فرد دیگری می داند که زم��ان خداحافظی او بوده یا 
ن��ه. هر داوری که می خواهد قضاوت می کند باید دارای  آمادگی کامل روحی و 
روانی باشد تا در خصوص او حرف و حدیث ایجاد نشود. در واقع یک داور تا روز 
آخری که می خواهد به طور رس��می قضاوت کند باید به طور جدی تمریناتش 

را دنبال کند.

کشتی ایران، بزرگ ترین قربانی دوپینگ 
در جهان

خلعتبری: 

در نیم فصل، سپاهان جان می گیرد
خداحافظی غریبانه داوران ما 

چیز جدیدی نیست
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بازی های محلیراز موفقیت

پوستر الفبا برای او تهیه کنید: از کودک بخواهید حروف موجود در 
پوستر را بنویسد و سپس مجله یا کاتالوگی بیاورید و از او بخواهید همه 
اشکالی که با حرف موردنظر شروع می شوند را با قیچی برش دهد و آنها 

را روی پوستر حرف مرتبط بچسباند.
  به ای��ن ترتیب م��ی توانید ب��ا بازی، ح��روف الفب��ا را ب��ه فرزند خود 

بیاموزید.
 از عروسک های انگشتی برای بیان داس�تان کمک بگیرید: با 
عروس��ک های انگش��تی یا حتی می توانید یک تکه پارچه س��اده دور 
انگش��ت خود بپیچید و با ماژیک روی آن تصویر ش��خصیت موردنظر 
 خود را نقاشی کنید و به واسطه آنها داستان را برای فرزند خود تعریف 

کنید. 
هر چه ذوق و س��لیقه بیش��تری در این زمینه به خرج دهید کودک با 
اشتیاق بیشتری به کتاب خوانی شما توجه خواهد کرد. اگر از عروسک 
اس��تفاده می کنید، م��ی توانید از خ��ود کودک هم ب��رای بازی نقش 

شخصیت داستان کمک بگیرید.
برایش لغت نامه درست کنید: هنگامی که کودک با واژه های جدید 
روبه رو می شود و معنای آنها را نمی داند، آنها را به همراه معنی داخل 
دفترچه یادداشت کنید. به این ترتیب یک لغت نامه خوب و مفید برای 

او تهیه کرده اید.
 ب�رای پ�اداش، ک�ودک را به کت�اب فروش�ی ببری�د: هربار که 
 کودک کار خوب انجام می دهد به او بگویید ف��ان مبلغ را برایت کنار 
می گذارم و سپس با آن پول با هم به کتاب فروش��ی بروید و پول ها را 

خرج کنید.
 برای نویس�نده مورد عالقه فرزن�د خود نامه بنویس�ید: برای 
اینکه کودک را با مقوله کتاب، مطالعه و نویس��ندگی آشنا کنید، بهتر 
است از او چند س��ووال بپرس��ید: به طور مثال: چه چیزی در مورد این 
 نویسنده را دوست داری؟ وقتی این داستان را می خوانی چه احساسی 

دارد؟ 
ش��خصیت مورد عاق��ه تو کیس��ت؟ از ک��ودک بخواهید هم��ه اینها 
 را ب��رای نویس��نده بنویس��د، داخ��ل پاک��ت نامه ق��رار ده��د و تمبر

بچسباند.
 می توانید آن را برای ناشر یا نویسنده پست کنید.

 غذاه�ای داخل داس�تان ه�ای کت�اب را برایش تهی�ه کنید: 
برای اینکه کودک به کتاب عاقه بیش��تری پی��دا کند برایش غذاهای 
 داخل کت��اب را بپزید. به ط��ور مثال به تخ��م مرغ رنگ غذای س��بز

بزنید. 
یا نان و کلوچه های عروسکی برایش درست کنید.

پیک نیک کتاب خوان�ی راه بیندازید: غذای مورد عاقه کودک را 
تهیه کنید و با کتاب موردعاقه اش راهی پارک شوید. 

 در کن��ار ب��ازی و ص��رف غ��ذا م��ی توانی��د کت��اب نی��ز برای��ش 
بخوانید.

گویند حضرت آدم نشسته 
بود، ش��ش نفر آمدند، سه 
نفر طرف راستش نشستند 

و سه نفر طرف چپ.
به یکی از س��مت راستی ها 

گفت: »تو کیستی؟«
گفت: »عقل.« 

پرسید: 
»جای تو کجاست؟« 

گفت: »مغز.«
از دومی پرسید: »تو کیستی؟« 

گفت: »مهر.« پرسید: »جای تو کجاست؟«
گفت: »دل.« از سومی پرسید: »تو کیستی؟« 

گفت: »حیا.« پرسید: »جایت کجاست؟«
گفت: »چشم.« 

سپس به جانب چپ نگریست و از یکی سووال کرد: »تو کیستی؟« 
جواب داد: »تکبر.«

پرسید: »محلت کجاست؟«  
گفت: »مغز.« گفت: »با عقل یک جایید؟« 

گفت: »من که آمدم عقل می رود.«
از دومی پرسید: 

»تو کیستی؟« جواب داد: »حسد.«
محلش را پرسید. گفت: »دل.« پرسید: »با مهر یک مکان دارید؟« 

گفت: »من که بیایم، مهر خواهد رفت.«
از سومی پرسید: »کیستی؟« گفت: »طمع.«

پرس��ید: »مرکزت کجاست؟« گفت: »چش��م.« گفت: »با حیا یک 
جا هستید؟« گفت: »چون من داخل شوم، حیا خارج می شود«.

شعرحکایت

اولین روز دبستان بازگرد
کودکی ها شاد و خندان بازگرد

بازگرد ای خاطرات کودکی
بر سوار اسب های چوبکی
خاطرات کودکی زیباترند
یادگاران کهن ماناترند

درس های سال اول ساده بود
آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه و خروس
روبه مکار و دزد چاپلوس

کاکلی گنجشککی باهوش بود
فیل نادانی برایش موش بود

روز مهمانی کوکب خانم است
سفره پر از بوی نان گندم است
با وجود سوز و سرمای شدید

ریزعلی پیراهن از تن می درید
تا درون نیمکت جا می شدیم

ما پر از تصمیم کبری می شدیم
پاک کن هایی ز پاکی داشتیم
یک تراش سرخ الکی داشتیم

کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمی دستانمان از آه بود
برگ دفترهامان به رنگ کاه بود

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
خش خش جاروی بابا روی برگ
همکاسی های من یادم کنی 

                                                                                                                     ادامه دارد....

کاریکاتور)او در دستان شما یا شما در دستان او !!!(

جواب سودوکو  شماره 1751سودوکو  شماره 1752

جواب معما 1751 معما 1752
دست قصاب در حین کار زخمی ش��د و برای مداوا نزد حکیم رفت. از آن روز به بعد 
 کار قصاب درآمد . هر روز مقداری گوش��ت با خود  می برد و مبلغی به حکیم باش��ی 
می داد و حکیم هم همان کار همیشگی را می کرد اما  زخم قصاب خوب نشد که نشد .

مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی حکیم برای مداوای بیماری از شهر خارج 
شد و چند روزی به سفر رفت  و از آنجایی که پسرش طبابت را از او یاد گرفته بود به 

جای او بیماران را مداوا می کرد .
 آن روز هم طبق معمول همیش��ه قصاب نزد حکیم رفت و حکیم باش��ی دست او را 
مداوا  کرد و پس از ضد عفونی می خواست پانس��مان کند که متوجه استخوان الی 
زخم شد و آن را بیرون کشید و زخم را بست و به قصاب گفت: به زودی زخمت بهبود 

پیدا می کند .
  دو روز بعد قصاب خوشحال نزد پس��ر حکیم آمد و به او گفت: تو بهتر از پدرت مداوا 
می کنی . زخم من امروز خیلی بهتر است. پسر حکیم هم بار دیگر زخم را ضدعفونی 

کرد و بست و به قصاب گفت: از فردا نیازی نیست که نزد من بیایی.
 چند روزی گذشت و حکیم از سفر برگشت. وقتی همسرش سفره را پهن کرد متوجه 
شد که غذایش گوشت ندارد و فقط بادمجان و کدو در آن است. با تعجب گفت: این غذا 
چرا گوشت ندارد؟ همسرش گفت تو که رفتی پسرمان هم گوشتی نخریده. حکیم با 
تعجب از پسر سووال کرد : مگر قصاب نزد تو نیامد ؟ پسر  حکیم با خوشحالی گفت: 
چرا پدر آمد و من زخمش را بستم و استخوانی که الی آن مانده بود را بیرون کشیدم. 

مطمئن باشید کارم را خوب انجام داده ام.
 حکیم آهی کشید و روی دس��تش زد و  گفت: از قدیم گفته بودند : نکرده کار، نبر به 
کار. پس بگو از امشب غذای ما گوشت ندارد.  من  خودم استخوان را الی زخم گذاشته 

بودم تا قصاب هر روز نزد من آمده و مقداری گوشت برایمان بیاورد.
 از آن روز به بعد درباره کسی که جلوی پیشرفت کارها را بگیرد یا دایم اشکال تراشی 

کند ، می گویند: استخوان الی زخم می گذارد.

روزی پسری یک چراغ جادو پیدا می کند.
غول چراغ جادو از او می خواهد که یک آرزو 

کند تا برآورده اش کند.
ولی پدر آن پسر فقیر است و مادرش نابینا و 

خواهرش بچه دار نمی شود.
س�ووال: پس��ر چگونه با ی��ک آرزو همه 

مشکات خانواده اش را حل کند؟
توجه: آرزو نباید کلی باشد یعنی نباید آرزو 

کند که آرزوی همه برآورده شود و غیره.
راهنمایی: آرزوی پسر باید اتفاقی باشد که 

در آینده قرار است رخ دهد.

بله – امکان چنین چیزی وج��ود دارد ، اگر او در 
ابتدا میلیاردر باشد در اثر ضرر و زیان های پیش 
آمده میلیونر خواهد ش��د. آن مردی که به طور 
ناگهانی وارد اتاق می شود شوهر پیشین آن زنی 
است که بیش تر از چهار سال و بدون اطاعی او 
را ترک کرده و آن زن پس از چهار س��ال انتظار 
کشیدن با تصور این که همس��رش فوت کرده و 
همچنین با اجازه حاکم شرعی از همسرش طاق 
گرفته و با این مرد که اکنون کنار او نشسته ازدواج 
کرده است. پس از این که تصور می کند همسرش 
از دنیا رفته با استفاده از میراث بر جای گذاشته از 
شوهرش، برای او دو نفر می آورد که یکی از آن ها 
برای آن فرد نماز بخواند و فردی برای همسرش 

روزه بگیرد .

معما
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6 7 5 1 3 2 8 9 4 
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2 1 3 4 6 5 7 8 9 
9 4 7 2 1 8 3 6 5 

8 3 9 5 4 7 2 1 6 
7 2 1 6 8 9 5 4 3 
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استخوان الی زخم گذاشتن

داستان

بیا بریم بنه
بازیکنان در یک صف به صورت زنجیر می ایستند و دو نفر که بزرگ تر 
و نیرومندتر از دیگران باشند، در دو سر صف قرار می گیرند. بعد بین دو 
نفر گفت وگوهایی به صورت سووال و جواب رد و بدل می شود و سپس 
بخشی از صف زنجیر را به سمت راس��ت و بخش دیگر را به طرف چپ 
می کش��ند. بازی زمانی پایان می گیرد که در اثر فش��ار طرفین زنجیر 

پاره شود.
)بنه، نوعی خار است که در تنور می سوزانند-گلپایگان(

راز موفقیت در کتاب خوان کردن 
کودکان این است که...

یکی از بازیکنان خم می شود و سایر بازیکنان در حالی که شعری را می خوانند، 
از روی او می پرند. هرگاه کسی نتواند شعرها را درست ادا کند یا درست بپرد، 

بازنده است و باید به جای بازیکنی که خم شده است قرار بگیرد.

بازیکنان دور هم نشسته، دست های خود را مشت می کنند و مانند مناره ای 
روی هم می گذارند. آن گاه بزرگ ترین آنها با آهنگ مخصوصی شعری را 
خوانده و دیگران هماهنگ با آن شعر، مشت های خود را به حرکت درآورده 

و مناره را می جنبانند.

خاک را ُکپه می کنند و روی آن آب می ریزند تا ِگل درست شود. هریک از 
بازیکنان در یک طرف این ُکپه قرار می گیرند و شروع می کنند به باز کردن 
یک راه تا ُکپه خاک به صورت گنبد درآید. بعد هریک از بازیکنان، در سوراخ 
خود را با یک سنگ می بندد. سپس سرگنبد را سوراخ می کنند و از آن باال 
آب می ریزند. آب از س��وراخ هریک از بازیکنان بیرون زد او سوخته است 

وجریمه اش این است که سر او را به گنبد می کوبند.
گاه می گردند و شخص بی اطاعی را پیدا می کنند و از او می خواهند که 
بگوید درون گنبد چه صدایی می آید و وقتی او سرخم می کند سرش را به 

گنبد می کوبند و می خندند.

یک نفر به عنوان استاد و یک نفر به عنوان گرگ انتخاب می شود. گرگ در 
دامن استاد چشم می گذارد. باقی بازیکنان می روند و پنهان می شوند. گرگ 

با شمارش ده، بیست، سی، چهل به جست وجوی آنها می رود. 
بازیکنان سعی می کنند طوری که دیده نشوند، خود را به جایی که استاد 
ایستاده برسانند و بگویند ُسک ُس��ک. گرگ هم با دیدن بازیکنان همین 
 کار را می کند. بازیکنی که نتواند س��ک سک کند س��وخته است و گرگ 

می شود.

جّسن جّسنک

جم جمک

حمام بازی

ُسک ُسک

ایستگاه ضرب المثل

شهریار کوچولو گفت:  سام.
سوزن بان گفت:  سام.

شهریار کوچولو گفت:  تو چه کار می کنی این جا؟
سوزن بان گفت:  مسافرها را به دسته های هزارتایی 
تقس��یم می کنم و قطارهایی را که می بََردش��ان 
گاهی به سمت راست می فرستم گاهی به سمت 
چپ. و هم��ان دم سریع الس��یری ب��ا چراغ های 
روشن و غّرش��ی رعدوار اتاقک س��وزن بانی را به 

لرزه انداخت.
– عجب عجله ای دارند! پِی چی می روند؟

سوزن بان گفت:  از خوِد آتش کاِر لکوموتیف هم 
بپرسی نمی داند!

سریع السیر دیگری با چراغ های روشن غّرید و در 
جهت مخالف گذشت .

شهریار کوچولو پرسید:  برگشتند که؟
س��وزن بان گفت:  این ها اولی ها نیس��تند. آن ها 

رفتند این ها برمی گردند.
– جایی را که بودند خوش نداشتند؟

س��وزن بان گفت: آدمی زاد هیچ وقت جایی را که 
هست خوش ندارد.

و رعِد سریع السیِر نورانِی ثالثی غّرید.
شهریار کوچولو پرسید:  این ها دارند مسافرهای 

اولی را دنبال می کنند؟
س��وزن بان گفت:  این ه��ا هیچ چی��زی را دنبال 
نمی کنند. آن تو یا خواب شان می بََرد یا دهن دره 
می کنند. فقط بچه هاند که دماغ ش��ان را فش��ار 

می دهند به شیشه ها.
ش��هریار کوچول��و گف��ت:  فق��ط بچه هاند که 

می دانند پ��ِی چی می گردند. بچه هان��د که ُکلّی 
وقت ص��رف یک عروس��ک پارچ��ه ای می کنند 
و عروس��ک برای ش��ان آن قدر اهمیت دارد که 
 اگ��ر یک��ی آن را ازش��ان ِک��ش ب��رود می زنند

 زیر گریه..
سوزن بان گفت:  بخت، یارِ بچه هاست.

شازده کوچولو – قسمت بیستم

ای دبستانی ترین احساس منچو من آیم او رود !

روزی روزگاری پس��رک فقیری زندگ��ی می کرد 
که برای گذران زندگ��ی و تامین مخارج تحصیلش 
دستفروش��ی می ک��رد. از ای��ن خانه ب��ه آن خانه 
می رفت تا شاید بتواند پولی به دس��ت آورد. روزی 
متوجه ش��د که تنها یک سکه 10 س��نتی برایش 
باقیمانده اس��ت و ای��ن درحالی بود که به ش��دت 
 احس��اس گرس��نگی می ک��رد. تصمی��م گرفت از 
خانه ای مقداری غذا تقاضا کن��د. به طور اتفاقی در 
خانه ای را زد. دختر جوان و زیبای��ی در را باز کرد. 
پس��رک با دیدن چهره زیبای دختر دستپاچه شد 
و به جای غذا، فقط یک لیوان آب درخواس��ت کرد. 
دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود به 
جای آب برایش یک لیوان بزرگ ش��یر آورد. پسر با 
طمانینه و آهستگی شیر را سر کشید و گفت: چقدر 

باید به ش��ما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: چیزی نباید 
بپردازی. مادر ب��ه ما آموخته که نیک��ی ما به ازایی 
ندارد*. پسرک گفت: پس من از صمیم قلب از شما 

سپاسگزاری می کنم.
سال ها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. پزشکان 
محل��ی از درمان بیم��اری او اظهار عج��ز نمودند و 
او را برای ادامه معالجات به ش��هر فرس��تادند تا در 
بیمارستانی مجهز، متخصصان نسبت به درمان او 
اقدام کنند. دکتر هوارد کلی، جهت بررسی وضعیت 
بیمار و ارائه مش��اوره فراخوانده ش��د. هنگامی که 
متوجه شد بیمارش از چه شهری به آنجا آمده برق 
عجیبی در چشمانش درخشید. بافاصله بلند شد 
 و به سرعت به طرف اطاق بیمار حرکت کرد. لباس 
پزش��کی اش را بر تن کرد و برای دیدن مریض وارد 

اطاق شد و در اولین نگاه اورا شناخت.
س��پس به اطاق مش��اوره باز گش��ت تا هر چه زود 

تر برای نج��ات جان بیمارش اقدام کن��د. از آن روز 
 به بعد زن را م��ورد توجهات خاص خ��ود قرار داد و 
س��رانجام پس از یک تاش طوالنی علیه بیماری، 

پیروزی ازآن دکتر کلی گردید.
آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود. به 
درخواست دکتر هزینه درمان زن جهت تائید نزد او 
برده شد. گوشه صورتحس��اب چیزی نوشت. آن را 

درون پاکتی گذاشت و برای زن ارسال نمود.
زن از باز ک��ردن پاکت و دیدن مبلغ صورتحس��اب 
واهمه داش��ت. مطمئن ب��ود که باید تم��ام عمر را 
بدهکار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز 
کرد. چیزی توجه اش را جل��ب کرد. چند کلمه ای 
روی قبض نوشته شده بود. آهسته آن را خواند: بهای 
این صورتحساب قباً با یک لیوان شیر پرداخت شده 
است.فکر کنم منظور این بوده که برای نیکی کردن 

نمیشه قیمتی گذاشت!

نی�کی ک�ردن



 فرمان��ده انتظام��ي اس��تان از دس��تگيري ف��ردي كه با
 وكالتنامه هاي جعلي و فروش امالك غير در شهرس��تان 
هاي استان و استان هاي مختلف كشور 708 ميليارد ريال 

كالهبرداري كرده بود خبر داد.
 سردار عبدالرضا آقاخاني گفت: در پي شكايت تعدادي از 
صاحبان منازل و امالك شهرستان هاي اصفهان، برخوار، 
 زرين ش��هر و ش��اهين ش��هر و همچنين نيابت قضائي از

 اس��تان هاي گيالن، تهران، آذربايجان شرقي و زنجان به 
پليس آگاهي شهرستان برخوار اس��تان اصفهان مبني بر 
اينكه فردي با وكالتنامه هاي جعلي اقدام به فروش امالك 
غير نموده؛ موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 
اين پلي��س قرار گرف��ت. وي اف��زود: در تحقيقات صورت 
گرفته مشخص شد كه متهم با همكاري دو نفر ديگر اقدام 
به صدور وكالتنامه هاي جعلي ب��راي امالك غير و پس از 
آن اقدام به فروش اين امالك به ديگ��ران كرده و با علم به 
اينكه پليس به دنبال وي است با اسامي جعلي متواري شد.

 اين مقام مس��وول عنوان كرد: تحقيقات براي دستگيري 
اين كالهبردار حرفه اي ادامه داشت تا اينكه مأموران در پي 
اطالع از يك مورد درگيري و اختالف حساب بين دو نفر به 
محل اعزام و فرد شاكي عنوان داشت كه شخصي كه با وي 
درگير شده با وكالتنامه جعلي اقدام به فروش منزلش كرده 
و با مشاهده او در خيابان به مشاجره پرداخته است. سردار 
آقاخاني گفت: مأم��وران پليس آگاهي پس از مش��كوك 
شدن به موضوع بالفاصله از فرد مورد نظر انگشت نگاري به 

عمل آوردند كه مشخص شد اين شخص همان فرد تحت 
 تعقيب پليس است كه با اسم جعلي به اعمال مجرمانه خود 
مي پرداخت. اي��ن مقام ارش��د انتظامي تصري��ح كرد: با 
مش��خص ش��دن هويت اصلي مته��م، وي جه��ت انجام 
تحقيقات بيش��تر به پليس آگاهي منتقل ك��ه با اقدامات 
علمي و تخصصي به جرايم ارتكابي ش��امل جعل اسناد و 
كالهبرداري به مبلغ 708 ميليارد ريال اعتراف كرده است.

آقاخاني با بيان اينك��ه تاكنون 14 ش��اكي در اين پرونده 
شناسايي شده و تالش براي شناس��ايي ساير مالباختگان 
ادامه دارد اظهار داشت: در اين زمينه دو نفر از همدستان 
متهم نيز شناس��ايي و طي عمليات هاي جداگانه دستگير 

شده اند.
فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان پرونده مذكور را يكي از 
بي س��ابقه ترين پرونده هاي كالهبرداري در سطح استان 
 عنوان و بيان كرد: متهم دس��تگير ش��ده از كالهبرداران 
حرفه اي بود كه سال ها با اسامي و نام هاي جعلي متواري 
مي شد و به هنگام دس��تگيري نيز قصد داش��ت با فريب 
مأموران و قرار دادن س��ند جعلي به عن��وان وثيقه دوباره 
متواري شود كه خوشبختانه با هوشياري مأموران در انجام 

نقشه اش ناكام ماند و روانه زندان شد.
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اخبار کوتاه

پس��ر جوان هنگامی كه می رفت از هم��كارش پول قرض بگيرد، نمی دانس��ت 
سرنوشت شومی درانتظارش است. 

اهالی بلوار گل ها در محله تهرانس��ر متوجه س��قوط پس��ر جوانی از طبقه سوم 
ساختمانی پنج طبقه شدند و در تماس با اورژانس و پليس موضوع را اطالع دادند. 

با حضور نيروهای امدادی، مرگ پسر جوان به علت شدت جراحات تائيد شد.
با اعالم س��قوط مرگبار پس��ر جوان ب��ه تي��م جنايی،آنها با حض��ور در محل، 
تحقيقاتشان را از ساكنان طبقه سوم آغاز كردند. زن 47 ساله صاحبخانه با بيان 
اين كه پسر جوان به نام مهرداد همكار اوست، در مورد علت حادثه گفت: بعد از 
فوت همسرم، همراه پسر 24 ساله ام در اين خانه زندگی می كنيم. از سه ماه قبل 
در يك شركت استخدام و مشغول كار شدم. در اين مدت مهرداد كه پسر خوبی 
بود در كارها كمكم كرد. پس��ر جوان چند روز قبل در تماس با من مدعی ش��د 
دچار مشكل مالی شده و درخواس��ت پول كرد. قرار شد ميالد به خانه ام بيايد تا 
200 هزار تومان به او بدهم. ساعتی قبل پسر جوان به خانه ام آمد تا پول را بگيرد. 
همان لحظه نيز پسرم سر رسيد. حميد با مشاهده مهرداد در خانه شروع به داد و 
فرياد كرد. مرد جوان هم از ترس از پنجره آويزان شد كه تعادلش را از دست داد 
و سقوط كرد. با اظهارات زن ميانسال، جسد مهرداد به پزشكی قانونی منتقل و 
تحقيقات مأموران پليس آگاهی با دستور سجاد منافی آذر بازپرس شعبه سوم 

دادسرای امور جنايی در اين باره آغاز شد.

مديركل پزشكی قانونی استان اصفهان اعالم كرد: در هفت ماهه امسال 120 نفر 
در استان اصفهان بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

دكتر علی س��ليمان پور اظهار كرد: از ابتدای فروردين تا پايان مهرماه امس��ال، 
اجس��اد 120 نفر كه بر اثر سوختگی جان خود را از دس��ت داده  بودند در مراكز 
پزشكی قانونی استان اصفهان معاينه شد. وی با اش��اره به كاهش 11 درصدی 
فوت ناشی از سوختگی در استان اصفهان  گفت: از مجموع اجساد معاينه شده 
77 نفر مرد و 43 نفر زن بودند. مديركل پزش��كی قانونی استان اصفهان تصريح 
كرد: همچنين در اين مدت 6 مرد بر اثر مس��موميت با گاز منوكسيدكربن جان 

خود را از دست دادند كه اين تعداد در مدت مشابه سال قبل 16 نفر بوده است.

سقوط مرد جوان از طبقه سوم

در هفت ماهه سال جاری؛
120 اصفهانی بر اثر سوختگی

 جان باختند
زن جوان در اقدامی جنون آميز دو فرزند دختر و پسرش را با چاقو 
سر بريد. او بعد از اين جنايت تلخ قصد داشت به زندگی اش پايان 

دهد كه ناكام ماند و جان سالم به در برد.
در تماس مردی با مركز فوريت های پليسی گچس��اران، راز اين 
جنايت هولناك فاش شد. مأموران پس از حضور در خانه مورد نظر 
با زن جوانی به نام مدينه روبه رو شدند كه با ضربه های چاقو مجروح 

شده بود و بی تاب فرزندانش بود.
پدر مدينه در تحقيقات گفت: دخترم پ��س از قتل دو فرزندش 
خودزنی كرده بود كه او را به خانه خود آورديم اما جسد دو فرزندش 
در خانه خودشان است. كارآگاهان سپس راهی خانه مدينه شده 
و با جسد دختر و پسر شش و سه س��اله اش روبه رو شدند. جسد 
فاطيما و اميررضا در حالی كه براثر اصابت چاقو به گردنش��ان به 
قتل رسيده بودند، در كنار يكديگر قرار داشت.همزمان با تشكيل 
پرونده قضايی، همس��ر مدينه در بازجويی گفت: همسرم مدتی 
بود از بيماری روحی رنج می برد و تح��ت درمان بود. چند ماهی 
حالش خوب شده بود اما از چند هفته قبل دوباره حالش بد شد و 
دارو مصرف می كرد. صبح به محل كارم رفتم كه يك ساعت بعد 
در تماس خانواده همسرم متوجه ماجرا شده و سراسيمه به خانه 
آمدم و با جسد بچه هايمان روبه رو شدم. همسرم براثر جنونی كه 

به وی دست داده، جان دو فرزندمان را گرفته است.
اعتراف به قتل

در مرحله بعدی مأموران به تحقي��ق از مدينه پرداختند كه او به 
پليس گفت: مدت ها بود از بيماری روح��ی رنج می بردم و تحت 
درمان بودم. روز حادثه پس از آن كه شوهرم به محل كارش رفت، 
متوجه شدم قرص هايم تمام شده اس��ت. همان زمان احساس 
تنفر از بچه هايم سراغم آمد و در حالی كه نمی فهميدم چه كاری 
انجام می دهم، چاقويی را  از آشپزخانه برداشتم و ابتدا دخترم را با 
ضربه چاقو يی كه به گلويش زدم، كشتم و بعد پسر سه ساله ام را 
به همان شيوه كشتم. وی اضافه كرد: حالم خيلی بد بود. ده دقيقه 
بعد زمانی كه متوجه شدم دست به جنايت زده ام، پشيمان شدم و 
با همان چاقو ضربه هايی به بدن خود وارد كردم تا به زندگی ام پايان 
دهم كه موفق نشدم. سپس با خواهرم تماس گرفتم و موضوع را 
گفتم . س��رهنگ علی كرم بازيان، فرمانده انتظامی شهرس��تان 
گچس��اران در اين باره گفت: با اعتراف متهم به قتل دو فرزندش 
با توجه به اين كه او زخمی شده بود، به بيمارستان منتقل شد تا 
پس از بهبود، تحقيقات از وی ادامه يابد. متهم به قتل تحت نظر 
 كارشناسان پزشكی قانونی قرار می گيرد تا جنون او در زمان قتل 

بررسی شود.

مرد معتاد كه دوس��تش را به خاطر بدهی 280 هزار تومانی در 
حمام متروكه ای به قتل رس��انده بود، پس از دستگيری، صحنه 
جنايت را بازسازی كرد. نوزدهم آذر امسال خانواده ای با حضور 
در پليس آگاهی اس��تان زنجان از گم شدن فرزند 40 ساله شان 
خبردادند. با تحقيق از اين خانواده مش��خص شد او از يك هفته 
پيش خانه را ترك كرده و ديگر بازنگش��ته و تالش هايشان برای 

يافتن وی بی نتيجه مانده است.
جستجو ها در اين باره ادامه داشت تا اين كه ساعت 23 همان شب 
يكی از اقوام مرد گمشده با مركز فوريت های پليسی 110 تماس 
گرفت و از كشف جسد او در حمام مخروبه روستای سهله خبر داد. 
كارآگاهان جنايی پليس آگاهی استان زنجان همراه گروه بررسی 
صحنه جرم و بازپرس كشيك ويژه قتل با حضور در محل كشف 
جسد، متوجه شدند او بر اثر اصابت ضربه های جسم سخت و برنده 

به سرش به قتل رسيده است .
با تحقيق از خانواده مقتول و اهالی روستا، كارآگاهان جنايی به 
سرنخ هايی رسيدند كه نشان می داد مقتول با دو مرد معتاد ارتباط 
داشته و حتی از يكی از اين افراد هم مبلغی پول طلب داشته است. 
همين سرنخ كافی بود تا پليس جنايی اين دو نفر را شناسايی و 
بازداش��ت كند. در ادامه متهمان به اداره جنايی آگاهی اس��تان 

زنجان منتقل ش��دند و در بازجويی اوليه يكی از آنها به ارتكاب 
جنايت اعتراف كرد .

متهم به قتل در اظهاراتش گفت: من و مقتول و دوست ديگرمان 
كه بازداشت شده، شيشه مصرف می كرديم. مدتی پيش مقتول به 
من 280 هزار تومان قرض داد و من نتوانستم بدهی ام را پرداخت 
كنم. روز حادثه شيشه خريدم و در تماس با وی و دوست ديگرمان 
خواستم برای مصرف شيش��ه به حمام مخروبه روستا برويم. در 
حال مصرف شيش��ه بوديم كه مقتول پولش را خواست اما من 
پولی نداشتم كه به او بپردازم. متهم به قتل اضافه كرد: مقتول با 
آجر به سمت من حمله ور شد و من هم با وسيله ای شبيه چكش 
چند ضربه به س��رش زدم. بعد از قتل وی، ني��م ميليون تومان 
از جيبش دزدي��دم و 300 هزار تومان هم به دوس��تم به عنوان 

حق السكوت دادم.
 س��رهنگ جعفر رحمتی، رييس پليس آگاهی اس��تان زنجان

 در اين باره گفت: با اعتراف متهم به قتل و تنها ش��اهد جنايت، 
آنها صحنه قتل را بازس��ازی كردند و روانه زندان شدند. احتمال 
دارد عامل جنايت به قصد س��رقت پول های مقتول و با انگيزه از 
 پيش تعيين شده به اين جنايت دست زده باشد كه تحقيقات در 

اين باره ادامه دارد.

كالهبرداري 708 ميليارد ريالي با وكالتنامه هاي جعلي

دو کودک، قربانی جنون مادر شدندرازگشایی از جنایت حمام متروکه
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پنج زیر مجموعه و 2500 دالر درآمد 2- مجید متغیر فرزند ابوالقاسم 
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مجموعه و 1000 دالر درآمد 5- فریدون صالحی سیچانی فرزند علی 
با دو زیرمجموعه و 2500 دالر درآمد 6- مرتضی مستاجران فرزند 
عبدالحس��ین ب��ا 59 زیرمجموع��ه و 2750 دالر درآمد 7- محس��ن 
مستاجران فرزند عبدالحسین با 8 زیرمجموعه و 250 دالر 8- حسین 
ایرجی فرزن��د محمد با پن��ج زی��ر مجموع��ه و 250 دالر درآمد 9- 
محمدرضا قاسمی گندمانی فرزند شکرخدا با 20 زیرمجموعه و هزار 
دالر درآمد 10-عباس س��پهری فرزند علی با 56 زیر مجموعه و سه 
هزار دالر درآمد 11- جواد چهرازی فرزند قربانعلی با 47 زیرمجموعه 
و 250 دالر درآمد 12- رضا مس��تاجران فرزند عبدالحس��ین با پنج 
زیرمجموع��ه و 250 دالر درآمد 13- اکبر س��لطانی فرزند رضا با 8 
زیرمجموعه و 250 دالر درآمد 14- کیوان کریمی فرزند حیدرعلی با 8 
زیرمجموعه و 250 دالر درآم��د 15- امیر میرعالئی فرزند منصور با 
78 زیرمجموعه و 5250 دالر درآمد 16- آرش محمدی فرزند تیمور با 
47 زیرمجموعه و 500 دالر درآمد 17-محمد یاسر کبیری فرزند قدرت 
ا... با 11 زیرمجموعه و 2500 دالر درآمد 18- قدرت ا... کبیری فرزند 
عبدا... با 8 زیرمجموعه و 500 دالر درآمد 19- غالمرضاکبیری فرزند 
عبدا... با 5 زیرمجموعه و 500 دالر درآمد 20- کمال عس��گری فرزند 
لطیف بادو زیرمجموعه و 250 دالر درآمد 21- مرتضی یعقوب زاده 
فرزند محمدعلی با پنج زی��ر مجموع��ه و 250 دالر درآمد 22-احمد 
جمشیدی فرزند حسینعلی با پنج زیر مجموعه و 250 دالر درآمد 23- 
سید علیرضا نجاتی فرزند سیدمرتضی با 17 زیرمجموعه و 1750 دالر 
درآمد 24- بهنام جهرازی با 44 زیرمجموعه و 1000 دالر درآمد 25- 
مهدی کریمی با 11 زیرمجموع��ه و 250 دالر درآم��د 26- قدیرعلی 
محمدی دینانی با 481 زیرمجموعه و 137500 دالر درآمد و اخذ مبلغ 
20 میلیون ریال از آقای فرهاد روشن و ش��صت و نه میلیون ریال از 
آقای فریدون صالحی 27- مس��عود فرخ روز فرزند عرب علی با 12 

زیرمجموعه و 500 دالر درآمد 28- امیرمحققیان فرزند حسین با 20 
زیرمجموعه و هزار دالر درآمد29- سید حس��ین هاشمیان با 8530 
زیرمجموعه و س��ه ه��زار دالر درآمد 30- رس��ول قیاس��ی فرزند 
غالمرضا با 41 زیرمجموعه 3500 دالر درآمد 31- محمدامین جانی 
قربان فرزند جالل با اخذ مبلغ چهل و نه میلیون و سیصد هزار ریال از 
آقای حس��ین نباتیان و 283 زیرمجموع��ه و 27500 دالر درآمد 32- 
فرهاد روشن سیچانی فرزند عبدالکریم با 8 زیرمجموعه و 2500 دالر 
درآمد 33- اسماعیل خلیلیان فرزند قاسمعلی با دو زیرمجموعه و 500 
دالر درآمد 34- روح ا... میرزائی و 8008 زیرمجموعه و 474750 دالر 
درآمد 35- علی جعف��ری با 4509 زیرمجموع��ه 82750 دالر درآمد 
36- ابوذر تقی��ان با 1129 زیرمجموع��ه و 101000 دالر درآمد 37- 
کریم کریمی شمس آبادی فرزند عیسی خان با 23 زیرمجموعه و 1750 
دالر درآمد 38- مهدی جعفری فرزند عبدالحسین با 62 زیرمجموعه و 
750 دالر درآمد دادگاه از توجه به کیفرخواس��ت صادره از س��وی 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و ش��کایت آقای فرهاد روشن 
س��یچانی و فریدون صالحی از آقای قدیرعلی محم��دی دینانی متهم 
ردیف 26 و شکایت آقای حسین نباتیان از آقای محمدامین جان قربانی 
متهم ردیف 31 و مالحظه جینولوژی های پیوس��ت پرونده و گزارش 
پلیس آگاهی اصفه��ان و اعترافات صریح و مقرون ب��ه واقع متهمین 
ردیف اول الی ردیف نهم مبنی بر حضور و فعالیت از شرکت هرمی و 
عدم دفاع موثر از ناحیه آن��ان و عدم حضور و دفاع از ناحیه س��ایر 
متهمین در جلسه دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری آنان محرز 
و مسلم اس��ت لذا مس��تندا به بند ز الحاقی ذیل ماده یک و تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 2 از قانون مجازات انحالل گران در نظام اقتصادی 
کشور و مستندا به مواد 37و38از قانون مجازات اسالمی مصوب 92 
و با احراز جهات تخفیف به لحاظ مش��هود نبودن س��وابق کیفری از 
متهمین در پرونده و وضع خاص آنان هر یک از متهمین ردیف اول تا 
ردیف نهم را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به عنوان بدل 
از حبس در حق صندوق دولت و عالوه بر آن پرداخت مبلغ یک میلیون 
ریال جزای نقدی دیگر مع��ادل دو برابر پورس��انت دریافتی در حق 
صندوق دولت با رعایت تخفیف محکوم می نماید و هر یک از متهمین 
ردیف دهم الی آخر به پرداخت جزای نقدی معادل هر یک بیست میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ب��دل از حبس و پرداخت پنج 
میلیون ریال جزای نقدی دیگر معادل دو برابر پورسانت دریافتی در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید و متهمان ردیف 26و31 را عالوه 
بر رد مال مبالغ گفته شده در حق ش��اکیان آنان آقایان فرهاد روشن 
س��یچانی و فریدون صالحی و حس��ین نباتیان محکوم می نماید رای 
صادره در خصوص متهمین ردیف اول تا نهم حضوری است و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است و نسبت به متهمین ردیف دهم تا آخر غیابی است 
و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده 
و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر استان اصفهان اس��ت و همچنین در خصوص اتهام آقایان 
امیدرضا صارمی و امیرحسین شمسی فرزند علی و فرهاد ثانی زاده 
فرزند جالل و مه��دی کبیری فرزند قدرت ا... مبن��ی بر اخالل در نظام 
اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمی کوئیست با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه جینولوژی های پیوستی نامبردگان فاقد 
درآمد بوده اند و دالیل کافی دال به توجه اتهام به آنان وجود ندارد و 
لذا مستندا به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و ماده 
120 از قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و اصل 37 از قانون اساسی 
رای ب��ر برائت نامب��ردگان صادر و اع��الم می نمای��د و همچنین در 

خصوص اتهام اقای رضا ش��بانی فرزندبهمن مبنی بر اخالل درنظام 
اقتصادی کشور از طریق فعالیت در ش��رکت هرمی با عنایت به اینکه 
نامبرده قبال طی دادنامه شماره 00179مورخ 90/2/10 صادره از این 
شعبه محکومیت قطعی به همین اتهام دارد و حتی حکم نیز حسب گواهی 
دفتر در مورد وی اجرا گردیده است لذا موضوع مشمول امر مختومه 
بوده و مستندا به بند ج از ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
92 قرارموقوفی تعقیب نامبرده را صادر و اعالم می نماید رای صادره 
در این قسمت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ از طرف دادستان 
محترم قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است 
پرونده در خصوص متهمین دیگر اقایان حسن داودی و مجتبی محمدی 
و حمید عباسی و امید معینی و جالل تقیان مفتوح به رسیدگی است.م 

الف:24234 شعبه 121دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
مزایده )نوبت اول(

9/394 اجرای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگاه حقوقی زرین ش��هر 
در نظ��ر دارد در پرونده اجرایی کالس��ه 910415 ل��ه خانم خدیجه 
حس��ن خانی علیه آقایان ورثه مرحوم رمضانعل��ی جاللی و فریدون 
جاللی جلس��ه مزایده ای در تاریخ یک ش��نبه 94/10/6 راس ساعت 
10 الی 11 صبح به منظور فروش شش��دانگ یک باب منزل مسکونی 
به نشانی ورنامخواست، بلوار شاهمرادی، نرس��یده به فلکه صنایع، 
کوچه محمد شاهمرادی، پالک 49، منزل جاللی، دارای قباله عادی که 
طبق نظر کارشناسی ارزش ششدانگ ملک به مساحت عرصه حدود 
148 متر مربع و 65 متر مربع اعیانی درب ه��ای داخلی چوبی دارای 
سرویس بهداشتی و آشپزخانه و انش��عابات آب و برق و گاز به مبلغ 
800/000/000 ریال می باش��د و پرداخت وجه حاصل از فروش یک 
دانگ آن به محکوم له و تقس��یم مابقی وجه حاصله بین خواندگان به 
میزان س��هم خود در محل مزایده برگزار نماید. قیمت مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده 
درصد مبلغ خرید را فی المجلس پرداخ��ت نماید، برنده مزایده خواهد 
بود. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از جلس��ه از ملک فوق دیدن 
نموده و سپس در جلسه شرکت نمایند. م الف 960 اجرای احکام حقوقی 

شعبه چهارم زرین شهر 
ابالغ

9/395 ش��ماره ابالغنامه: 9410100352803844 ش��ماره پرونده: 
9409980358000533 ش��ماره بایگانی شعبه: 940718 مشخصات 
ابالغ شونده حقیقی: مجید سلطانی فرزند محمد مجهول المکان تاریخ 
حضور 1394/10/27 یکش��نبه س��اعت 8/30 محل حضور اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال ، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 216. علت حضور: در خصوص شکایت 
حجت اله حیدری وارسته علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. م الف 25879 دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری 

دو اصفهان 
اعالم مفقودی 

برگ سبز خودرو س��واری پیکان مدل 1378 به رنگ سفید و شماره 
پالک انتظامی 13-372الف17 و شماره شاسی 77488945و شماره 
موتور 11127789606 به نام اداره کل امور مالیاتی اس��تان اصفهان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اعالم مفقودی 

برگ سبز خودرو س��واری پیکان مدل 1379 به رنگ سفید و شماره 
پالک انتظامی 13-928الف18 و ش��ماره شاس��ی 79489768IN و 
ش��ماره موتور 11127986283 به نام اداره کل امور مالیاتی استان 

اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــفيده تخم مرغ5 عدد بزرگ، نمك نوك قاشق چاى خورى، مواد الزم : س
 وانيل يك قاشق چاى خورى، نارگيل رنده شده430 گرم، شكر250 گرم، 

مرباى تمشك يا توت فرنگى150 گرم.

روش تهيه :دماى فر را روى 170 درجه سانتى گراد تنظيم نماييد.
ــطح داخلى ظرفى را كمى چرب نماييد و با كاغذ روغنى يا شيرينى پزى  س
بپوشانيد. حدود 5 سانتيمتر از آن مى بايست از گوشه هاى ظرف آويزان باشد 

تا بتوانيد به راحتى شيرينى ها را جا به جا نماييد.
ــفيده هاى تخم مرغ را با نمك و وانيل، آن قدر به هم بزنيد تا كف كنند.  س
سپس شكر و نارگيل را به آن ها بيفزاييد و با يك قاشق چوبى آن ها را به طور 

كامل به هم بزنيد تا خيلى خوب با هم مخلوط شوند.
ــذ روغنى بريزيد. با  ــيده از كاغ نيمى از مخلوط نارگيل را داخل ظرف پوش
ــود. روى آن ها را با  ــطح آن صاف ش ــار دهيد تا فشرده و س قاشق آن را فش
ــانيد. بعد روى آن، از مخلوط نارگيل بريزيد طورى كه مربا ميان  مربا بپوش
ــق، صاف نماييد  ــيرينى را با قاش ــطح ش ــود. س مخلوط نارگيل محصور ش
ــرار دهيد تا  ــيرينى را به مدت 40 دقيقه داخل فر ق ــود. ش ــت ش تا يكدس
ــود. صبر كنيد تا شيرينى ها سرد  زمانى كه سطح آن اندكى طاليى رنگ ش
ــد. اين باعث  ــاعت در يخچال بگذاري ــپس آن را به مدت يك س ــوند. س ش
ــوند و جابه جا كردن آن ها از ظرف ــفت ش ــيرينى ها كمى س ــود ش مى ش

 آسان تر باشد. 
ــيرينى ها را با كمك كاغذهاى روغنى كه از گوشه هاى ظرف آويخته اند،  ش
از ظرف خارج كنيد. با يك چاقوى دندانه دار آن ها را به شكل مربع يا مثلث 

برش بزنيد تا به شكل ساندويچ هاى نارگيلى دربيايند.

ــناخته شده كار ساده اى نيست.  شناسايى بزرگ ترين دايناسورهاى ش
از اين حيوانات غول پيكر فسيل هاى بزرگى باقى مانده است ولى يافتن 
اسكلت كامل يك دايناسور امر نادرى است. دايناسورهاى كوچك اغلب به 

طور آنى در گل مدفون شده و به فسيل تبديل شده اند. ولى دايناسورهاى 
ــتخوان گردن ــتخوان هاى اصلى مانند اس ــتر از روى اس بزرگ را بيش
ــتى از بزرگ ترين دايناسورهاى شناخته  ــند. در اينجا فهرس  مى شناس

شده معرفى مى شود. 
ــمش پيداست  بزرگ ترين سـروپود: آرژنتينوزوروس؛ چنانچه از اس
ــور آرژانتين امروزى يافت شده است.  بقاياى اين علفخوار بزرگ در كش
ــر تا دم حدود  36 متر و وزن آن بيش از 100 تن  طول حيوان بالغ از س
ــتخوان مهره اين حيوان حدود 120 سانتى متر  بوده است. تنها يك اس
ــور در دوره ميانى كرتاسه (حدود 100 تا  طول داشته است!  اين دايناس

90 ميليون سال قبل) مى زيسته است.
ــتخوار  ــور گوش ــار دايناس ــوان در كن ــن حي ــاى اي ــيل ه  فس
ــان  ــه نش ــده ك ــف ش ــوزوروس كش ــام ژيگانوت ــه ن ــرى ب ــول پيك غ
ــورت گله اى به اين  ــاد ژيگانوتوزوروس ها به ص مى دهد به احتمال زي
دايناسورهاى غول پيكر حمله مى كرده اند، كارى كه براى گوشتخواران 

كوچك تر مى توانسته كشنده باشد. 
 بزرگ ترين گوشـتخوار: ژيگانوتوزوروس؛ بزرگ ترين صيادى كه بر 
روى خشكى ها زيسته است در باطالق هاى قاره آمريكاى جنوبى زندگى 

مى كرده و مهيب ترين حيوان دوران كرتاسه بوده است. 
ــوده به طورى  ــانه اى بزرگ تر ب ــور اندكى از تى ركس افس اين دايناس
ــه  ــت. چنگال هاى س ــته اس ــدود 12 متر طول و 8 تن وزن داش كه ح
ــوان بوده ــخصات اين حي ــاى عظيم از مش ــتى بزرگ و دندان ه انگش

است. 
اين حيوان سى ميليون سال پيش از تى ركس بر روى زمين پديدار گشته 

بنابراين اين دو دايناسور هم عصر نبوده اند. 

ــا ترجمه ــى گورو » و ب ــته ى «كازوئو ايش ــون» نوش كتاب «غول مدف
 «سهيل سمى» را انتشارات ققنوس منتشر كرد.

ــا با وجود  ــت، ام ــبه تاريخى و فانتزى اس ــتانى ش « غول مدفون» داس
ــنا و واقع گرايانه  ــى، آش ــرارآميز، روايت اثر زمين ــه اس غول و پرى و م
ــذرد، زمانى كه  ــالد مى گ ــس از مي ــم پ ــتان در قرن شش ــت. داس اس
ــانه  ــدند. افس ــتان ش ــرزمين ژرمن خود وارد انگلس ــون ها از س ساكس
ــى  ــده و باوجود احساس ــت كه فراموش ش ــال اس ــاه آرتور چند س ش
ناخوشايند ميان انگليسى ها و ساكسون ها، رابطه آنها در صلحى متزلزل

 قرار گرفته است.
ــل» و «بئاتريس» درگير  ــاى «اكس ــك زوج پير به نام ه در اين ميان ي
ــط خاطراتى مبهم و زودگذر  ــكلى در رابطه با فرزند خود كه از او فق مش
دارند؛ شده اند. اين فراموشى نسبى چيزى است كه هر فرد تا حدى به آن 
دچار مى شود. اكسل و بئاتريس در جست وجوى پسر خود راهى مى شوند 
ــوار پيش رو خواهند داشت اين  گرچه مى دانند كه سفرى طوالنى و دش
ــفر در بريتانياي قديم رخ مي دهد. زماني كه ساكسون ها و برايتون ها  س
پس از جنگي خانمان سوز در صلحي شكننده زندگي مي كنند. صلحي 
كه حاصل توافق يك فراموشي است. يك فراموشي همه گير كه به شكل 

مه در كل سرزمين پخش شده است.
ــق و نفرت و  ــت و خاطره جنگ، عش اين مه به خاطر نفس يك اژدهاس
خونخواهي را از ياد مردم برده. «اكسل» و «بئاتريس» در طول سفرشان 
ــوند. روزنامه «گاردين» اين رمان را به  با آدم هاي جديدي روبه رو مي ش
ــت. «موراكامي»  ــال 2015 انتخاب كرده اس عنوان مهم ترين رمان س
نويسنده و منتقد معروف ژاپني درباره «ايشي گورو» مي گويد: «هر يك 
ــت و هر بار كه كتابي تازه از او به چاپ  از كارهاي اين نويسنده جديد اس

مي رسد با عجله خودم را به كتابفروشي مي رسانم.»
گفتنى است كه كتاب«غول مدفون» را انتشارات ققنوس در قطع رقعى و 

با قيمت 22 هزار تومان چاپ و روانه ى بازار كتاب كرده است.

شيرينى نارگيلى ساندويچى 

غول مدفونبزرگ ترين دايناسورهاى شناخته شده

خانه دارى

ــوينده مخصوص شست وشو با دست   مرحله اول:در ابتدا يك ماده ش
بخريد.

ــوى لباس كه در داخل  ــت وش ــتور العمل شس  مرحله دوم:طبق دس
ــم گرم  ــا آب ني ــود را ب ــينك خ ــت لگن يا س ــده اس ــاس دوخته ش لب
ــوينده ــنهادى مايع ش ــن مقدار پيش ــد. در داخل لگ ــر كني يا خنك پ

 اضافه كنيد.
 مرحله سوم:با دست خود مايع را درون آب تكان دهيد تا كف كند.

ــه  ــد و ب ــه ور كني ــت را درون آب غوط  مرحلـه چهارم:ژاك
ــه داخلش  ــف ها ب ــار دادن آن ك ــا فش ــد تا ب ــار دهي ــى آن را فش آرام

نفوذ كند.
 مرحله پنجم:بگذاريد بيست دقيقه داخل آب باشد.

ــا  ــود را ب ــت خ ــد و ژاك ــى كني  مرحلـه ششـم:لگن را خال
ــن ــل لگ ــع داخ ــال از ماي ــا كام ــد ت ــى كني ــرم آبكش ــم گ آب ني

 پاك شود.
 مرحله هفتم:به آرامى ژاكت را فشار دهيد تا آب آن تخليه شود سپس 

آن را از طول، روى يك حوله خشك و تميز حمام قرار دهيد.
مرحله هشـتم:حوله را لوله كنيد و با كف پاى خود آن را فشار دهيد تا 

آب اضافى آن خارج شود.
ــكل اصلى خود  ــت را از حوله خارج كنيد و آن را به ش  مرحله نهم: ژاك

در آوريد.
ــك و تميز پهن كنيد و اجازه   مرحله دهم: ژاكت را روى يك حوله خش

دهيد كه با هواى آزاد خشك شود.

نحوه شستن ژاكت هاى كشميرى

نگاهي به شهرهايى كه در دل تاريخ گم شده اند

ــا به دهكده ها  ــن كره خاكى از غاره ــاكنان اوليه اي چند قرن از مهاجرت س
ــهرها ــتاها و ش ــرت و زندگى در روس ــه مهاج ــس از آن بود ك مى گذرد. پ

آغازشد. 
ــهرها تاكنون به خود اتفاقات تلخ و شيرينى را  ــيارى از اين آبادى ها و ش بس
ديده اند و در تاريخ ثبت شده اند، برخى از آنها هنوز هم در نقشه اين كره خاكى 
وجود دارند اما از تعدادى ديگر از اين شهرها جز نامى در كتاب هاى تاريخى 

چيزى باقى نمانده است.

 از آنجا كه ذهن كنجكاو بشر هميشه تشنه دانستن رازهاى گذشته بوده، خالى 
از لطف نيست شهر هاى گمشده تاريخ را به شما معرفى كنيم. تعداد زيادى 
ــهر ها روزگارى مركز اصلى تمدن منطقه خود بوده اند، اما به داليل  از اين ش
مختلفى هم اكنون از صحنه روزگار محو شده اند و به غير از رواياتى كهن از آنها 
چيزى شنيده نمى شود. اگرچه بسيارى از ماجراجويان و تاريخ نگاران روانه 
ــيارى از آنها نتوانستند نشانى  اين شهرهاى گمشده شده اند، اما تاكنون بس

دقيق اين شهرها را بيابند.

  اين شهر كه در تونس امروزى واقع شده است توسط اقوام فينيقى 
ــده و مركز امپراتورى كارتاژ در دوران باستان بود. پايه گذارى ش

ــهر در زمان خود در مديترانه به قدرت اصلى تبديل شده  اين ش
ــال پابرجا باقى ماند. به خاطر رقابت با  و دست كم براى 3000 س
سيراكوز (ناحيه اى در يونان باستان) و روم جنگ هاى متعددى 
ــايد  بين آنان رخ داد كه با تجاوز به خاك يكديگر همراه بودند. ش
بتوان حمله مقتدرانه هانيبال به ايتالياى آن دوران را برجسته ترين 

نبرد آنان به شمار آورد. 
ــال 146 قبل از ميالد توسط ارتش روم  اما سرانجام كارتاژ در س
نابود شد. رومى ها قبل از آنكه شهر را به آتش بكشند خانه به خانه 
حركت كرده و به قتل و غارت و به اسيرى گرفتن مردم پرداختند. 
ــهر را تاسيس كرده و آن را به يكى  بعدها روميان خود از نو اين ش
ــهرهاى امپراتورى روم بدل كردند.  از مهم ترين و بزرگ ترين ش

سال ها گذشت تا اين شهر براى بار دوم در سال 698 پس از ميالد 
و اين بار در هنگام فتوحات مسلمانان بار ديگر تخريب شد.

  سيوداد پرديدا كه در زبان اسپانيولى به معناى 
ــهرى است تاريخى در  شهر گمشده است، ش
سيرا نوادا (Sierra Nevada) كشور كلمبيا 
ــال پس از ميالد  ــاور عموم 800 س كه بنا بر ب
ــهر گمشده يك  ــد. ش ــيح بنيان نهاده ش مس
سرى تراس كه در دل مناطق كوهستانى كنده 
شده اند، شبكه اى از راه هاى سنگفرش شده و 
ــرى ميادين مدور كوچك را  همچنين يك س

ــهر  در برمى گرفت. اعضاء قبايل محلى اين ش
ــهر قلب  ــد و باور دارند اين ش را تيونا مى نامن
شبكه اى از روستاها است كه زمانى سكونت گاه 
 (Tairona) ــا ــان يعنى قوم تايرون نياكان ش
ــان جنگ و  ــهر در زم ــت. گويااين ش بوده اس
ــد. سيوداد  ــپانيايى ها متروكه ش فتوحات اس
پرديدا در 1972 توسط يك گروه كاشف گنج 

كشف شد.

ــهر را  ــم اكثر ما اين ش ــت ك فكر مى كنم دس
ــت افسانه اى  ــيم. تروى شهرى اس مى شناس
ــمال غربى تركيه امروز قرار  كه در قسمت ش
ــاعر  ــى ش ــهر در اثر حماس گرفته بود. اين ش
ــى مهم برعهده  يونانى هومر يعنى ايلياد، نقش

داشت. 
ــانه ايلياد، اين شهر جايى بود كه  براساس افس
جنگ تروا در آن رخ داد. امروزه بقاياى اين شهر 

تاريخى كشف شده و از افسانه به واقعيت بدل 
شده است. حفارى هاى باستان شناسى نشان 
مى دهد تروى شامل اليه هاى متعدد تخريب 

شده مى باشد. 
ــاد متعلق به  ــروى VIIa به احتمال زي اليه ت
همان شهر تروى مدنظر هومر در ايلياد است 
كه تاريخ ساختش بين اواسط تا اواخر قرن 13 

پيش از ميالد برآورد مى شود. 

ــهر كه در جزيره اصلى يوركنى قرار داشته    اين ش
(جزاير يوركنى در شمال اسكاتلند قرار دارد) جزء 
بهترين دهكده هاى متعلق به عصر سنگ است كه 
ــهر براى صدها  ــده اند. اين ش در قاره اروپا واقع ش
ــده بود تا سرانجام در  سال توسط ماسه پوشيده ش
ــال 1850 طوفان عظيمى محل آن را نشان داد.  س
ديوارهاى سنگى آن بسيار خوب باقى مانده اند چرا 
ــه پس از ترك  ــكونى بالفاصل كه ظاهرا منازل مس

ساكنين شهر توسط شن پر شده اند.
 به دليل آنكه اين جزيره فاقد پوشش درختى بوده 
ــاخته شده و در نتيجه آنها  تمامى اثاثيه از سنگ س
ــان برحذر  ــرات تخريبى گذر زم ــگال اث نيز از چن
ــا 2500 پيش از  ــكارابرى از 3180 ت مانده اند. اس
ــكونى بوده اما بعد از تغييرات اقليمى كه  ميالد مس
ــردى و رطوبت بيش از اندازه منطقه شده  باعث س

بود ساكنان مجبور به ترك خانه هاى خود شدند.

كـارتـاژ

سيوداد پرديدا  تـروى اســكارا بـرى 
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