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شايد عرفان،  ملى پوشان 
را نمى شناسد، اما رييس 

فدراسيون چطور؟

امكان پرداخت جريمه 
براى كليه مشموالن 
سربازى صحت ندارد

بدون مبارزه جمعى با 
تروريسم، بحران سوريه 

حل نخواهد شد
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ــر نماينده اى  ــخ به تذك ــس مجلس در پاس نايب ريي
ــم، گفت: اگر  درباره تأخير دولت در ارائه برنامه شش

دولت مى خواست به قوانين عمل كند...

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
ــر، شاخصه ها را  گفت: براى مانايى و دوام حقوق بش

بايد از اديان گرفت و به فكر انسان محدود نبود...

ــى را كه  ــاب هاى قديم ــا اخيرا حس ــى بانك ه برخ
ــان در يك دوره زمانى مراجعه اى به آنها  صاحبان ش

نداشته اند، به نام خود مصادره كرده و مى گويند...

معاون محيط زيست انسانى سازمان محيط زيست 
گفت: االن بيش از يك سال است كه اصالحيه قانون 

نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا در مجلس است...

برنامه ششم توسعه تحت الشعاع 
مذاكرات هسته اى

شاخصه هاى حقوق بشر را 
بايد از اديان گرفت 

شهردارى به دنبال تثبيت 
جايگاه اصفهان در حوزه 

ميراث فرهنگى است

خيز برخى بانك ها براى 
مصادره حساب هاى قديمى

سرنوشت يارانه هاى 95 ، 
پيچيده تر شد

اصالحيه قانون جلوگيرى 
ازآلودگى هوا بيش از يكسال 

در مجلس مانده است 
ــعه در مرحله بررسى در  ــم توس پيش نويس برنامه شش
هيأت دولت قرار دارد و هنوز اليحه بودجه سال آينده نيز 
روانه پارلمان نشده است تا سرنوشت قانون هدفمندى...

ــهرى اصفهان ــت ش ــت: مديري ــان گف ــهردار اصفه ش
 به دنبال تثبيت جايگاه اصفهان در حوزه ميراث فرهنگى 
ــوس؛ پيگيرى هاى الزم  و به ويژه ميراث فرهنگى ناملم
ــبكه شهرهاى  ــتن اين شهر به ش ــتاى پيوس را در راس
خالق جهان در دستور كار قرار داده است. دكتر مهدى 
ــه مى توان در كنار  ــار كرد: در اين زمين جمالى نژاد اظه
ــدى از ميراث فرهنگى  ــى ملموس و كالب ميراث فرهنگ
ــر اهميت و جايگاه  ــام برد. وى با تأكيد ب ناملموس نيز ن
ميراث فرهنگى ناملموس در كشور و به ويژه شهر اصفهان 
بيان كرد: اين مهم در بسيارى از شهرهاى كشور به لحاظ 
ــزايى دارد. شهردار  ــب و كار نقش به س اقتصادى و كس
ــبد ميراث فرهنگى ناملموس شهر  اصفهان ادامه داد: س
اصفهان نيز بسيار متنوع بوده و در اين راستا مى توان از 
ــن ها و اعياد،  آيين ها و عزادارى ها،  ــتى، جش صنايع دس

مقتل خوانى،  يتيم نوازى،  فتوت و ... 
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تاييد آمانو در آژانس حكام:

عدم نظامى بودن برنامه هسته اى ايران



يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در بيانيه 
مقدماتى خود خطاب به شوراى حكام اين نهاد بين المللى 
اعالم كرد: آژانس، مدركى دال بر اقدام ايران براى ساخت 

وسيله انفجارى هسته اى پس از سال 2009 نيافته است.
در اين بيانيه كه متن آن در سايت آژانس بين المللى انرژى 
اتمى منتشر شده آمده است: آژانس هيچ مدرك معتبرى 
ــته اى  ــيله هس ــاخت وس دال بر فعاليت هاى مربوط به س

انفجارى در ايران پس از سال 2009 در دست ندارد.
همچنين آژانس هيچ مدرك معتبرى دال بر انحراف مواد 
هسته اى در ارتباط با ابعاد نظامى احتمالى برنامه هسته اى 

ايران(پى ام دى) پيدا نكرده است.
ــوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى 167 عضو و ش

 35 عضو دارد كه هر كدام يك حق راى دارند.
آرژانتين، استراليا، بالروس ، برزيل ، كانادا ، شيلى ، چين، 
ــتان ، ايرلند ،  ــه ، آلمان ، غنا ، هندوس مصر، فنالند ، فرانس
ژاپن ، كره جنوبى ، التويا(لتونى) ، مالزى ، مكزيك ، ناميبيا، 
ــتان ، پاراگوئه ، فيليپين ، روسيه،  نيوزلند ، نيجريه ، پاكس
ــپانيا ، سوييس،  ــعودى ، آفريقاى جنوبى ، اس عربستان س
ــكا و اروگوئه، 35 عضو  ــس ، آمري مقدونيه ، تركيه ، انگلي

شوراى حكام براى دوره سال 16-2015 هستند.
ــفير و نماينده برزيل  ــوراى حكام را س ــت كنونى ش رياس
برعهده دارد، دو سفير و نماينده آلمان و لتونى معاونان وى 
ــتند و آلمان به نمايندگى از اعضاى 1+5 قطعنامه اين  هس

گروه را براى بستن پرونده پى ام دى قرائت مى كند.
ــفير و نماينده برزيل براى  ــيو آنتونيو وينهاس» س « ورس
ــت.  ــورا اس ــن ش ــس اي ــالدى) ريي دوره (16-2015 مي
ــان در آژانس و  ــفير و نماينده آلم ــش دائوبل» س « فردري
ــم معاونان وى  ــده لتونى ه ــانز» نماين « باهتيجورز هاس
ــته براى بررسى موضوع  ــوراى حكام روز گذش هستند.  ش
هسته اى ايران و جمع بندى اين موضوع تشكيل جلسه داد. 
با بسته شدن پرونده پى ام دى قرار است اجراى برنامه جامع 

مشترك اقدام (برجام) آغاز شود.
متن كامل بيانيه آمانو مديركل آژانس انرژى اتمى خطاب 

به اعضاى شوراى حكام به شرح ذيل است :
آقاى  رييس، 

ــوراى حكام تشكيل گردد تا  درخواست كردم كه جلسه ش
ــته و  ــت عنوان برآورد نهايى در مورد گذش گزارش من تح
ــته اى ايران  حال موضوعات باقيمانده در مورد برنامه هس
بررسى گردد. همانطور كه به خاطر مى آوريد من 12 حوزه 
مورد نگرانى در مورد ابعاد نظامى برنامه هسته اى ايران را 
در پيوست گزارش خود به شورا در نوامبر 2011 ارائه كردم. 
ــه ايران  ــان مى دهد ك ــترس آژانس نش اطالعات در دس

ــيله انفجارى  ــاخت وس ــا س ــى در ارتباط ب ــت هاي فعالي
هسته اى انجام داده بود. آژانس آن اطالعات را در مجموع 

موثق ارزيابى كرده بود. 
ــورا قطعنامه اى تصويب كرد  در واكنش به گزارش من، ش
ــب مى كرد تا گفت وگوهاى خود  كه ايران و آژانس را ترغي
را شدت بخشند تا موضوعات باقيمانده روشن شوند. در پى 
مذاكرات طوالنى با ايران، سرانجام بر سر يك نقشه راه براى 

روشن ساختن اين موضوعات توافق كرديم. 
اين گزارش نتيجه بيشترين تالش هاى آژانس و در انطباق 
با روش هاى راستى آزمايى مسبوق ما براى روشن ساختن 
ــد. در  ــه ابعاد احتمالى نظامى مى باش موضوعات مربوط ب
حالى كه ممكن نبود كه آژانس تمام جزئيات فعاليت هاى 
ــته را بازسازى كند، توانستيم كه  انجام شده ايران در گذش
ــن  ــراى ارائه برآوردى از كل موضوع را روش عناصر كافى ب

سازيم. 
جناب  رييس، 

برآورد نهايى من، پاسخ هاى روشنى به دو سوال بسيار مهم 
ــغول فعاليت هاى مرتبط با ساخت  مى دهد: آيا ايران مش
ــت؟ اگر اينطور بوده آيا  وسيله انفجارى هسته اى بوده اس
ــغول به اين فعاليت ها است؟اجزاء اصلى گزارش  هنوز مش

من به شرح ذيل است: 
ــى از فعاليت هاى مربوط  ــى كند كه بخش آژانس برآورد م
ــته اى به صورت اقداماتى  ــيله انفجارى هس به ساخت وس
ــده  ــال 2003 در ايران انجام ش هماهنگ پيش از پايان س
بود و برخى فعاليت ها نيز پس از 2003 انجام گرفته است. 
ــن اقدامات فراتر  ــى كند كه اي ــس همچنين برآورد م آژان
ــه قابليت ها و  ــنجى و تهي ــى و امكان س از مطالعات علم
ــت.  ــخص فنى مربوطه پيش نرفته اس توانمندى هاى مش
آژانس نشانه موثقى از فعاليت هاى مربوط به ساخت وسيله 
انفجارى هسته اى در ايران پس از سال 2009 نيافته است. 
آژانس همچنين نشانه معتبرى از انحراف مواد هسته اى در 
ــته اى ايران پيدا  ارتباط با ابعاد احتمالى نظامى برنامه هس

نكرده است. 
همانند ساير گزارش هايم، اين برآورد نيز بر مبناى حقيقت 
ــد. روش شناسى و  و از لحاظ فنى دقيق و متوازن مى باش
ــكل گرفته اند  اطالعاتى كه بر مبناى آن برآوردهاى من ش

مشخص شده است. 
اميدوارم كه اين گزارش بتواند شورا را قادر سازد تا در مورد 

اقدامات آتى تصميم گيرى نمايد.
آقاى  رييس،  

ــيدگى كرد :  ــريع تر به دو موضوع مهم رس بايد هر چه س
نخست، ايران بايد گام هاى مقدماتى الزم براى آغاز انجام 

تعهدات خود در برجام را انجام دهد. روز اجراى برجام زمانى 
خواهد بود كه آژانس تائيد كند كه ايران اقدامات مشخص 
ــت. زمانى كه آژانس تائيد  شده در توافق را اجرا نموده اس
ــده است شورا را  ــته ش نمايد كه گام هاى مقدماتى برداش

آگاه خواهم كرد. 
ــاى اضافى مربوط به  دوم، چگونگى تامين مالى فعاليت ه

برجام آژانس در ايران .
ــته  اجراى پروتكل الحاقى و تائيد و نظارت بر تعهدات هس
ــود كه  ــامل فعاليت هايى مى ش ــل برجام ش اى ايران ذي
ــه اى  ــاز دارند. مطابق روش ــى قابل تخمينى ني تامين مال
ــال  ــن هزينه هاى اضافى س ــبوق تامين مالى، تخمي مس
ــال 2016 درج  ــش نويس بودجه ژانويه س 2017 را در پي

خواهم كرد. 
ــامل هيچ  ــن هاى اوليه ش ــال هاى اخير اين تخمي در س
ــال دوم دوساله نشده  ــى به جز تعديل قيمت در س افزايش
است. اما در اين مورد الزم خواهد شد كه تامين مالى اضافى 
ــئوليت هايمان ذيل برجام درخواست  را براى عمل به مس
كنم.  حال كه مشغول آماده سازى تخمين هاى اوليه براى 
ــتم و در اين مورد تصميم گيرى مى كنم  سال 2017 هس
كه آيا تمام هزينه ها در يك سال در بودجه عادى گنجانده 

ــوند، محتاطانه و همانند  ــيم ش شود يا در چند سال تقس
گذشته ظرفيت كشورهاى عضو را براى مشاركت مالى در 

نظر مى گيرم. 
آقاى  رييس، 

ــت  ــته اى ايران به دس ــادى در موضوع هس ــرفت زي پيش
ــتراحت نيست. اين موضوع  آمده است اما اكنون زمان اس
سابقه اى طوالنى و پيچيده دارد و ميراث بى اعتمادى بين 
ــود. كار فراوانى پيش  ايران و جامعه جهانى بايد برطرف ش
روى ما است. تمام طرف ها بايد تعهدات خود را ذيل برجام 
ــتلزم تالش  تمام و كمال انجام دهند. نيل به اين توافق مس
فراوانى بود. اجراى آن نيز مستلزم تالش مشابه و مداومى 

است.
ــته اى ايران همچون  ــيدگى به موضوع هس  آژانس در رس
ــته حرفه اى عمل خواهد كرد. در آينده نيز گزارش  گذش

هاى خود را به شورا ارائه خواهم داد. 
ــال به خصوص  ــته و ح ــكاران آژانس در گذش از خيل هم
ــش از يك  ــوع بي ــه در اين موض ــا ك ــان ه ــت پادم معاون
ــى كنم.  ــگزارى م ــختى فعاليت كردند سپاس ــه س دهه ب
ــز قدردانى  ــوراى حكام ني ــن از حمايت مداوم ش همچني

مى نمايم. 

تاييد آمانو در آژانس حكام:

عـدم نظامى بـودن برنـامه هستـه اى ايـران
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نايب رييس مجلس در پاسخ به تذكر نماينده اى درباره تأخير 
ــت  ــم  گفت: اگر دولت مى خواس ــت در ارائه برنامه شش دول
به قوانين عمل كند تا االن بايد برنامه ششم تصويب مى شد اما 

مذاكرات آن را تحت تأثير قرارداد.
ــه علنى مجلس و در   محمدرضا پورابراهيمى در پايان جلس
ــواد 184 و 186 آيين نامه  ــتناد به م تذكر آيين نامه اى با اس
داخلى مجلس، اظهار داشت: امسال، سال پايانى برنامه پنجم 
توسعه است و قرار است سال آينده نيز برنامه ششم اجرا شود.

ــال اليحه برنامه  ــرار بود دولت از ابتداى امس وى ادامه داد: ق
ــده، بلكه  ــه نه تنها ارائه نش ــم را به مجلس ارائه دهد ك شش
ــس بيايد،  ــا 15 آذر به مجل ــه قرار بود ت بودجه 95 را نيز ك
ــون و آيين نامه داخلى مجلس ارائه نكرده و اين عدول از قان

 است.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس تصريح كرد: با توجه به 
اينكه در ايام پايانى سال قرار داريم و احكام دائمى برنامه هاى 
توسعه قبلى نيز در دستور بررسى قرار دارد، به نظر مى رسد 
امكان بررسى همزمان بودجه 95، برنامه ششم توسعه و احكام 
ــت بررسى آن شروع  دائمى برنامه هاى قبلى كه دو هفته اس
ــم دولت چه زمانى  ــده، وجود ندارد. ضمن اينكه نمى داني ش
بودجه و چه زمانى برنامه ششم را را  ارائه مى كند، چون بودجه 

بايد براساس برنامه ششم تدوين و ارائه شود.
پورابراهيمى تاكيد كرد: هيات رييسه مجلس اين موضوع را 
بررسى و تدبير كند، چرا كه حداقل دو ماه زمان براى بررسى 
ــى  ــت و به نظر من امكان بررس ــنهادات برنامه الزم اس پيش
همزمان بودجه 95، برنامه ششم و اليحه دايمى شدن احكام 
ــتانه انتخابات  ــعه وجود ندارد، چون در آس برنامه هاى توس

مجلس نيز هستيم.
كميسـيون هاى تخصصى مجلس براى بررسـى 

بودجه 95 و برنامه ششم از االن تقسيم كار كنند
پس از تذكر نماينده مردم كرمان درباره تاخير دولت در ارائه 
بودجه 95 و اليحه برنامه ششم توسعه، محمدرضا باهنر نايب 
رييس دوم مجلس كه اداره جلسه علنى را برعهده داشت، در 
پاسخ به اين نماينده گفت: اگر دولت مى خواست طبق قوانين 
ــايد تا االن بايد برنامه ششم تصويب  و مقررات عمل كند، ش
ــد، اما مذاكرات و برجام اين موضوع را تحت تاثير قرار  مى ش

داد.
وى افزود: از همين فرصت استفاده مى كنم و از كميسيون هاى 
تخصصى مجلس مى خواهم براى بررسى بودجه 95 و برنامه 
ــدن احكام برنامه هاى توسعه  ششم توسعه و اليحه دائمى ش
ــكان اعضاى اين  ــيم كار كنند كه تا حد ام از هم اكنون تقس

كميسيون ها تكرارى نباشند.
ــدارد، اما  ــع قانونى ن ــن موضوع من ــت: هرچند اي باهنر گف
ــيم  ــت مى كنم كه تقس ــود، درخواس ــون فرصت نمى ش چ
ــم و قدرى جلو  ــك هم كار را مديريت كني كار كنند تا با كم

برويم.

ــت ويژه شوراى حكام  گروه كشورهاى جنبش عدم تعهد در نشس
ــه شنبه 24 آذر ماه 1394  آژانس بين المللى انرژى اتمى در روز س
ــته و حال برنامه  ــدن موضوعات باقيمانده گذش در وين از بسته ش

هسته اى جمهورى اسالمى ايران حمايت كردند.
ــفير و نماينده دايم جمهورى اسالمى  در بيانيه اى كه رضا نجفى س
ايران در آژانس به عنوان رييس جنبش عدم تعهد آن را قرائت كرد 
آمده است؛ اين جنبش ضمن اشاره به گزارش اخير يوكيا آمانو مدير 
كل آژانس در خصوص ارزيابى نهايى مسايل باقيمانده گذشته و حال 
برنامه هسته اى ايران، بر موضع اصولى خود مبنى بر اينكه ديپلماسى 
و گفت وگو تنها راه براى حل بلند مدت موضوع هسته اى ايران است، 
ــاركت مثبت در اين  ــورهاى عضو را نسبت به مش تاكيد و همه كش

راستا، تشويق كرد. 
در اين بيانيه همچنين جنبش عدم تعهد بار ديگر از برنامه جامع اقدام 
مشترك (برجام) كه بين جمهورى اسالمى ايران و EU3+3 در تاريخ 
14 جوالى 2015 در وين مورد توافق قرار گرفت استقبال كرد و افزود 
اعتقاد دارد كه اين برنامه به حل مسالمت آميز موضوع هسته اى ايران 

مساعدت خواهد كرد. 
ــتى آزمايى  ــس در نظارت و راس ــد همچنين از نقش آژان عدم تعه
موضوعات هسته اى برنامه جامع اقدام مشترك حمايت كرده و در 
زمينه لغو تحريم ها، ضمن حمايت از قطعنامه شماره 2231 (2015) 
شوراى امنيت(مصوب ژوئيه 2015 ) مشتمل بر خاتمه بخشيدن به 
مفاد قطعنامه هاى ذيربط شوراى امنيت سازمان ملل خواستار آن شد 
كه شوراى حكام آژانس نيز بر همين اساس اقدام مشابهى در مورد 

قطعنامه هاى ذيربط خود انجام دهد. 
ــدم تعهد اهميت احترام صادقانه  در اين بيانيه، همچنين جنبش ع
همه طرف هاى ذيربط نسبت به وظايف و تعهدات خود درچارچوب 
ــه به اينكه همه  ــرار داده و اعالم نمود با توج برجام را مورد توجه ق
ــاختن موضوعات  ــه راه براى روشن س فعاليت هاى مربوط به نقش
باقيمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته اى ايران طبق برنامه 
زمانى توافق شده انجام گرديده، خاتمه رسيدگى به اين موضوع در 

شوراى حكام را مورد توجه قرار مى دهد. 

برنامه ششم توسعه
 تحت الشعاع مذاكرات هسته اى

در نشست ويژه شوراى حكام صورت گرفت؛

حمايت قاطع جنبش عدم تعهد از 
بسته شدن پرونده  هسته اى ايران

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

ــازمان همكارى  ــران س ــت وزي ــت نخس چهاردهمين نشس
شانگهاى شامگاه سه شنبه (به وقت محلى) با صدور بيانيه  و با 
تاكيد بر تقويت و تحكيم همكارى هاى اقتصادى و باال بردن 
سطح مشاركت ها در عرصه بين المللى ميان كشورهاى عضو 

و ناظر به كار خود پايان داد.
 در اين اجالس دو روزه كه در شهر «جن جو» در مركز چين 
برگزار شد، «مهدى واعظى» وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
در صدر هياتى به نمايندگى از دولت جمهورى اسالمى ايران 

در آن حضور داشت. 
ــت كه در اختيار رسانه  ــى از بيانيه پايانى اين نشس در بخش
ــت كه همه اعضا مى بايست عالوه بر  ها قرار گرفته، آمده اس
اتخاذ ابتكار عمل در جهت توسعه همكارى هاى منطقه اى، 
ــن بيانيه  ــت كنند. اي ــن مهم را تقوي ــيدن به اي راه هاى رس
ــادى ميان  ــعه همكارى هاى اقتص ــن تعميق و توس همچني
اعضاى سازمان همكارى شانگهاى (SCO) را تضمين كننده 

توسعه پايدار در ابعاد اقتصادى و اجتماعى دانسته است.
ــانگهاى همچنين در بيانيه خود  وزيران سازمان همكارى ش
ــوار اقتصاد جهانى، گسترش  يادآور شدند كه در شرايط دش
ــى از راه هاى  ــى تواند يك ــه اى م ــادالت اقتصادى منطق تب

ــى و مدلى جديد براى  ــب برون رفت از بحران هاى مال مناس
حكومت هاى مختلف باشد.

ــت در عين حال حمايت خود  شركت كنندگان در اين نشس
را از پيشنهاد «لى كچيانگ» نخست وزير چين جهت احيا و 
بازسازى جاده ابريشم اعالم و يادآور شدند كه با اجرا و تحقق 
طرح هاى توسعه پايدار اقتصادى است كه مى توان به صلح و 

ثبات منطقه اميدوار بود.
ــالمى  ــى »نماينده عالى دولت جمهورى اس «محمود واعظ
ــت تاكيد كرد كه تحقق  ــخنانى در اين نشس ايران نيز در س
رشد و شكوفايى اقتصادى و اجراى اهداف اين سازمان، تنها 
ــونت و افراطى گرى  ــتر و محيطى امن و به دور از خش در بس

محقق مى شود.
ــانگهاى با توجه به  ــازمان همكارى ش ــد كه س وى يادآور ش
كاركردهاى گوناگونى كه براى خود در حوزه هاى اقتصادى، 
تجارى، بانكى، فرهنگى، سياسى و امنيتى تعريف كرده، اينك 
با گذشت 14 سال، بايد بيش از پيش با بهره بردارى از ظرفيت 
هاى خود، گام هاى عملى در جهت رسيدن به اهداف تعيين 
ــورمان  ــده بردارد. وزير ارتباطات و فناورى اطالعات كش ش
همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود به خطر گسترش 

ــد كه چنين تفكراتى  ــاره و يادآور ش تفكرات «تكفيرى» اش
محدود به يك كشور، منطقه، دين يا آيين خاص نيست، بلكه 
ــونتى كه از اين پديده متعفن برمى خيزد، همه  افراط و خش

دنيا را با خطر جدى رو به رو  كرده است.
ــانگهاى شامل شش عضو  ــازمان همكارى هاى ش اعضاى س
ــتان، تاجيكستان،  ــتان، ازبكس ــيه، قزاقس ثابت( چين، روس
قرقيزستان) و پنج عضو ناظر (جمهورى اسالمى ايران، هند، 
ــابقه فعاليت  ــتان، افغانستان) است كه س پاكستان، مغولس
ــت وزيران سازمان همكارى  آن 14 سال است. نشست نخس
ــال هاى 2013 در تاشكند ازبكستان، 2012  شانگهاى در س
ــيه، 2010 در  ــن پترزبورگ روس ــكك، 2011 در س در بيش
ــتان، 2009 در پكن، 2008 در آستانه و به  دوشنبه تاجيكس
همين ترتيب بين كشورهاى عضو به صورت گردشى برگزار 

شده است.
ــورهاى عضو سازمان  ــت وزيران كش ــت نخس آخرين نشس
همكارى هاى شانگهاى در شانزدهم دسامبر (شهريور - مهر) 
ــهر «آستانه» قزاقستان  سال گذشته ميالدى (2014) در ش
ــالت اقتصادى  ــزوم حفظ تعام ــان آن بر ل ــزار و در جري برگ
ــدف تقويت  ــاى جمعى با ه ــكل دهى به تالش ه اعضا و ش
ــذارى در حوزه  ــرمايه گ ــاى اقتصاد رقابتى و افزايش س مزاي

محيط زيست تاكيد شد.
ــازمان ــران س ــته س ــت گذش ــه در نشس ــت ك گفتنى اس
 همكارى هاى شانگهاى كه تير ماه سال جارى در شهر «اوفا» 

پايتخت جمهورى «باشقيرستان» روسيه برگزار شد؛ سران 
ــندى با عضويت كامل پاكستان  كشورهاى عضو با امضاى س
ــازمان موافقت كردند. آمارها نشان مى دهد  و هند در اين س
سازمان همكارى شانگهاى جمعيتى نزديك به سه ميليارد و 

300 ميليون نفر را پوشش مى دهد.
ارزش اقتصادى اين سازمان با بيش از 15 هزار و 500 ميليارد 
دالر، معادل 20 درصد از ارزش توليد ناخالص داخلى جهان 
ــازمان اكنون  ــت. حجم تجارت چين با كشورهاى اين س اس
ــت و شبكه بزرگى  ــيده اس به بيش از 130 ميليارد دالر رس
ــازمان قرار  ــش اعضاى اين س ــورها و مردم تحت پوش از كش

مى گيرند.

در چهاردهمين نشست نخست وزيران شانگهاى؛

اعضا بر تقويت همكارى هاى اقتصادى تاكيد كردند

ــه گفت: اگر با پديده  معاون اروپا آمريكاى وزارت امور خارج
تروريسم توسط همه كشورها و به طور دسته جمعى برخورد 

نشود امكان حل بحران سوريه وجود ندارد.
ــكاى وزارت امور  ــا و آمري ــى، معاون اروپ مجيدتخت روانچ
خارجه در جريان سفر دو روزه خود به چك با «مارتين تالپا» 
همتاى چكى خود مالقات كرد. در اين مالقات طرفين با ابراز 
ــرفت هاى حاصله در روابط دو كشور طى  ــندى از پيش خرس

يكسال گذشته بر تداوم و تقويت اين روند تاكيد كردند.
ــى-پارلمانى و اقتصادى و  گسترش همكارى در بخش سياس
همكارى در زمينه هايى همچون انرژى، راه آهن، ماشين آالت 
صنعتى از جمله موضوعات مورد توافق دو طرف بود. در بخش 
منطقه اى و بين المللى نيز مسايل منطقه به ويژه تروريسم و 

بحران سوريه از ديگر موضوعات مورد بحث در اين ديدار بود.
ــم و خطر  ــاره به فراگيرى پديده تروريس تخت روانچى با اش
جهانى آن اظهار كرد: اگر با پديده تروريسم توسط همه كشورها 
و به طور دسته جمعى برخورد نشود امكان حل بحران سوريه 

وجود ندارد.
ــن بحران راه حل  ــوريه تاكيد كرد: اي تالپا نيز در خصوص س
ــه اراده  مردم  ــى با احترام ب نظامى ندارد و تنها راه حل سياس

سوريه ميسر مى شود.
ــه اى ايران و اتحاديه  تخت روانچى در ديدار موضوع همكاري

ــت و بر تحكيم روابط  با كشورهاى اروپايى  اروپا را مهم دانس
تاكيد كرد. 

وى در اين مالقات با اشاره به نشست اخير گروه هاى مخالف 
دولت سوريه كه تروريست ها هم در آن حضور داشتند، گفت: 
گفت وگوهايى كه تروريست ها در آن مشاركت داشته باشند 

نمى تواند به نتيجه برسد.
معاون وزير امور خارجه چك نيز، ايران را كشورى كليدى در 
ــت: ايران مى تواند نقش  منطقه خاورميانه توصيف كرد و گف

ويژه اى در حل مسايل منطقه و تنوع انرژى اروپا داشته باشد.

ــانه، با انتقاد شديد  ــازمان بسيج رس ــعود بصيرى،  رييس س مس
ــانه هاى غربى در قبال كشتار  ــكوت خفت بار مجامع و رس از س
ــتان و  ــاى نيجريه، پاراچنار پاكس ــلمانان در زاري بى رحمانه مس
ــت  نارداران آذربايجان گفت: از آنانى كه براى مرگ يك الك پش
ــلمانى  ــوال مى كنم كه آيا جان صدها مس اجتماع مى كنند، س
ــيده شدند، ارزش يك  كه طى روزهاى اخير به خاك و خون كش

اعتراض را هم نداشت؟
بصيرى به راهپيمايى نمادين 50 مسوول دولتى غرب در حادثه اى 
ــارلى ابدو برگزار شد، اشاره كرد و اظهار  كه براى نشريه موهن ش
داشت: سران دولت هاى اروپايى و آمريكايى كه براى كشته شدن 
ــاح مى ريختند در  ــارلى ابدو، اشك تمس مشكوك كارمندان ش
فاجعه ضدانسانى روزهاى اخير، كجا هستند و براى فروكش كردن 

آتش افروزى ها چه تدبيرى به كار بسته اند؟
ــانه هايى كه مدعى استقالل و آزادى  وى در ادامه با انتقاد از رس
ــتقل چرا حاال خفه  ــانه هاى به ظاهر مس هستند، گفت: اين رس
شده اند و دم بر نمى آورند؟ آنانى كه رنگ قرمز لباس فالن بازيگر 
غربى برايشان اهميت بااليى دارد چرا  امروز در برابر سرخى خون 
ــده مظلومان زاريا، پاراچنار و نارداران ساكت  به ناحق ريخته ش
هستند. رييس سازمان بسيج رسانه همچنين از برخى مسووالن 
داخلى به جهت رفتار گزينشى آنها در قبال حوادث بين المللى نيز 
انتقاد كرد و گفت: مگر خون كشته شدگان حوادث اخير پاريس 

از خون شيعيان نيجريه و ساير كشورهاى اسالمى رنگين تر است 
كه در آنجا، به فاصله چند ساعت پيام تسليت صادر مى شود اما در 
قبال اين حوادث، با وجود گذشت چندين روز، همچنان سكوت 
اختيار كرده اند. كمترين توقعى كه از اين عزيزان مى رفت، صدور 

يك پيام تسليت بود.
ــى و بين المللى  ــانه هاى داخل ــوم رس ــان از عم ــرى در پاي  بصي
ــترده اخبار حوادث اخير، صداى  ــت كرد با پوشش گس درخواس
مظلوميت آنان را به گوش ملت هاى جهان رسانده و خالء رسانه اى 

ايجادشده را پر كنند.

تخت روانچى:

بدون مبارزه جمعى با تروريسم، بحران سوريه حل نخواهد شد
رييس سازمان بسيج رسانه مطرح كرد:

سكوت خفت بار رسانه هاى غربى در برابر كشتار مسلمانان
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متوس��ط هزینه خوراکی ها و آش��امیدنی ها در پردرآمدترین خانوارهای 
ایرانی بیش از 8/8 برابر هزینه خوراکی ه��ا در پایین ترین دهک درآمدی 
ایران است . بررس��ی ها نشان می دهد متوس��ط هزینه خوراکی ها در یک 
خانوار شهری ایرانی در سال گذش��ته اندکی بیش از 8 میلیون تومان بوده 
است این در حالی اس��ت که خانوارهایی با پایین ترین رقم درآمد و هزینه 
که در دهک اول قرار گرفته اند تنها 2 میلیون و 33 هزار تومان صرف خرید 

خوراکی و اشامیدنی کرده اند.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی ، خانوارهایی با دهک های 
باالی درآمدی اما در این مدت 17 میلیون و 892 هزار تومان صرف خرید 
خوراکی در یک سال کرده اند . رقمی که نشانگر فاصله 8/8 برابری هزینه 
خوراکی ها و اش��امیدنی ها در میان باالترین و پایین ترین دهک درآمدی 
اس��ت . با توجه به اعالم بعد 2/67 نفر برای هر خانوار واق��ع در دهک اول 
 درآمدی می توان چنین برداش��ت کرد که در س��ال 1393 افرادی که در 
کم درآمد ترین خانوار های ایرانی زندگی می کردند حدود 761 هزار و 480 
تومان صرف هزینه های خوراکی و آشامیدنی در طول یک سال کرده اند که 

حتی در مقایسه با متوسط کشوری رقمی بسیار اندک است .
  این در حالی اس��ت که در خانوارهایی ک��ه در دهک ده��م درآمدی قرار

 گرفته اند هر فرد بی��ش از 4 میلی��ون و 800 هزار تومان ب��رای خوراکی 
و اش��امیدنی پول خرج کرده اس��ت . به این ترتیب هر ف��رد در دهک دهم 
درآمدی بیش از 6/7 برابر افزادی در دهک اول درآمدی پول صرف خوردن 
و آش��امیدن کرده اند . بعد خانوار در دهک دهم درامدی 3/72 نفر برآورد 
شده است . هزینه خوراکی ها و اشامیدنی ها در خانوارهای دهم 2/2 برابر 
متوسط هزینه عذا برای خانوارهای شهری بوده است این در حالی است که 
خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند یک چهارم متوس��ط 

کشوری صرف خرید غذا و آشامیدنی کرده اند .
به نظر می رسد خانوارهایی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند قادر به 
تامین هزینه های کالری مورد نیاز بدن نبوده اند چرا که پیش از این وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه مورد نیاز برای تامین غذای خانوار هر فرد 
را با احتساب کالری مورد نیاز در حدود 250 هزار تومان برآورد کرده است . 
به این ترتیب کسانی که در دهک اول درآمدی قرار گرفته اند از حداقل های 

الزم برای تامین غذای مورد نیازشان نیز برخوردار نیستند .

دبی��رکل کانون نهاده��ای س��رمایه گذاری معتقد اس��ت که برای 
رونق مجدد ب��ورس نباید ب��ه دنبال عوام��ل درون زا باش��یم زیرا 
 عوام��ل سیاس��ی و تحریم ه��ا نقش پ��ر رنگ ت��ری در ای��ن رونق 

دارد. 
بهروز خدارحم��ی گفت: در بودجه س��ال 1394 توجه��ی به بازار 
سرمایه و تامین مالی از این بازار نش��ده بود و موارد مربوط به بازار 
سرمایه بیشتر حالت شعارگونه داش��ت، بنابراین بیشترین دغدغه 

سهامداران این بود که به خواسته آنها توجه نشده است.
وی افزود: اما با توجه به اتفاقاتی که در یکسال اخیر رخ داده است، 
به نظر می رسد مس��ئولین با یکدیگر هم صدا شدند و به این نتیجه 
 رس��یده اند که باید به بازار س��رمایه توجه جدی تر شود که به نظر

 می رس��د این همصدایی خود را در بودجه 95 در مباحث مرتبط با 
بازار سرمایه نشان دهد. 

دبیر کل کانون نهادی های س��رمایه گذاری با بی��ان اینکه دغدغه 
اصلی سهامداران عدد نیست، تصریح کرد: دغدغه اصلی سهامداران 
این نیست که در بودجه سال آینده نرخ خوراک و نرخ بهره مالکانه 
چگونه تعیین ش��ود، بلکه اصلی ترین خواسته سهامداران استمرار 
سیاست های مسوولین در خصوص قوانین است، زیرا تغییر هر ساله 
قانون مثال در خصوص نرخ خوراک یا بهره مالکانه آس��یب جدی به 
بازار سرمایه وارد می کند و باید سیاست های کلی و سند چشم انداز 

5 تا 10 ساله برای بازار سرمایه در نظر گرفته شود.
خدارحمی در خصوص زمان رونق دوباره بورس گفت: در ش��رایط 
فعلی انتظار رونق بازار سرمایه قبل از برداشته شدن تحریم ها و ورود 
سرمایه گذاران خارجی ، انتظار معقولی نیست به همین دلیل برای 
رونق مجدد بورس نباید به دنبال متغیر درون زا باش��یم زیرا نقشی 
که تعامالت بین المللی و تحریم ها در بازار سرمایه دارد ، متغیرهای 

داخلی ندارد. 
وی با بی��ان اینکه ب��ورس کش��ور در برابر اخبار واکس��ینه ش��ده 
 اس��ت، در خصوص بی واکنش��ی بورس به اخبار مثب��ت گفت: در 
یک سال گذش��ته به اندازه کافی اخبار مختلف شنیده شده و بازار 
س��رمایه در برابر اخبار واکسینه ش��ده اس��ت بنابراین در شرایط 
 فعلی بورس تنها منتظر نتایج عمل��ی و تاثیر اخبار مثبت بر اقتصاد 

است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری تصریح کرد: در حال حاضر 
بازار سرمایه به دنیال یک شوک است و می خواهد خبری در خصوص 
لغو یکباره تحریم ها و برداشته شدن آن بشنود، زیرا در بازار سرمایه 
به دلیل طوالنی شدن روند نزولی و کاهشی، سطح انتظار باال رفته 
و در صورت محقق شدن 50 درصدی انتظار باز هم نارضایتی ایجاد 
می ش��ود و همه به دنبال تحقق 100 درصدی انتظار خود هستند، 
بنابراین به نظر می رس��د باید اق��دام عملی ق��وی در این خصوص 

صورت بگیرد.

فاصله طبقاتی درخوراک 
خانوارهای شهری چقدر است

بازاربورس 
به دنبال یک شوک

برخی بانک ه��ا اخیرا حس��اب های قدیم��ی را که 
صاحبان شان در یک دوره زمانی مراجعه ای به آنها 
نداشته اند، به نام خود مصادره کرده و می گویند که 
این حساب راکد و غیرفعال شده است. دردسرهای 
38 میلیون حس��اب راکد بانکی ای��ن روزها به اوج 
خود رس��یده و بانک مرکزی هم برای س��اماندهی 
این حس��اب ها به بانک  ه��ا هش��دار داده و از آنها 
خواس��ته اس��ت که هر چه زودتر این حساب های 
غیرفعال را مورد بازنگری قرار دهند.   در حال حاضر 
 براس��اس آخرین آمار اعالم شده از سوی مسووالن 
بانک مرک��زی، 38 میلیون حس��اب فاقد کدملی و 
شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب ها 
غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت 
بانکی ب��رای دارنده آنه��ا امکان پذیرنیس��ت براین 
اساس اخیرا بانک مرکزی به برخی بانک ها دستور 
مسدود کردن حساب های اش��خاص حقیقی فاقد 
کد ملی را داده اس��ت. تعداد زیادی از 38 میلیون 
حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده اند اما بانک ها 
براس��اس قانون نمی توانند آنه��ا را ببندند اما بانک 
مرکزی به بانک ها اعالم کرده که هیچ گونه خدماتی 
را به دارندگان این حساب ها ارائه نکنند تا دارنده آن 

مجاب به مراجعه به بانک شود.
  معاون اس��بق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: 
برخی از بانک ها در اقدامی نامتعارف، حس��اب های 
قدیمی افراد و حس��اب هایی که صاحبان ش��ان در 
یک دوره زمان��ی مراجعه ای برای آنها نداش��ته اند 
را می بندند و اگر مراجعه ای توس��ط صاحبان شان 
انجام شود، بانک ها وجوه را در اختیارشان قرار نمی 
دهند و می گویند که این حساب ها راکد و غیرفعال 
ش��ده، این در حالی اس��ت که در هی��چ قانونی چه 
پولی و بانکی و چه قانون بانکداری بدون ربا چنین 
موضوعی به هیچ وجه مطرح نش��ده اس��ت. حیدر 
مستخدمین حسینی تاکید کرد: بانک ها امین مردم 
 هستند و نگهدارنده وجوه و باید وجوه مردم را به آنها

 بازگردانند. اگر بانکی حسابی را به نام خود مصادره 
کند، تصرف غیرقانونی ب��ر روی اموال مردم کرده و 
این موضوع قابل پیگرد قانونی است؛ مگر اینکه در 
بدو افتتاح حساب در قرارداد منعقد شده، مشتری 

چنین تعهدی به بانک بدهد؛ مبنی بر اینکه اگر در 
مدت خاصی مثال سه ماه، 6 ماه، یک سال، دوسال، 
سه سال مشتری اس��تفاده و مراجعه ای به حساب 
بانکی نداش��ته باش��د، بانک مجاز خواهد بود که به 
دلیل اینکه این حساب گردشی نداشته است، آن را 
در حساب بستانکار نگهداری نماید و نه اینکه به نفع 

بانک مصادره شود.
این اقتصاددان، این گونه اقدامات برخی از بانک ها 
را ناشی از خالء قانونی دانس��ت و افزود: با توجه به 
اینکه نگهداری حس��اب ها برای بانک ها هزینه بر و 
نیازمند صرف وقت و سایر مسائل است، الزم است 
که در زمان افتتاح حس��اب قراردادی میان بانک و 
مشتری منعقد ش��ود که به رقمی به عنوان کارمزد 
بابت نگهداری حساب در صورت عدم گردش مالی 
و مراجعه، بانک از حساب مشتری کسر کند. در این 
قرارداد، هر سال رقمی از مش��تری بابت نگهداری 
حس��اب کس��ر می ش��ود. اما اگر چنین قراردادی 
منعقد نش��ده، بانک خالف عمل ک��رده و یک نوع 
 تصرف غیرقانونی اس��ت و ش��به اختالف محسوب

 می شود. مس��تخدمین حس��ینی در پاسخ به این 
 س��وال که به نظر می رس��د که این اقدام برخی از

 بانک ها به دلیل فشارهایی است که بانک مرکزی 
به آنها برای س��اماندهی حس��اب ه��ای راکد وارد 
کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 500 
میلیون حساب در ش��بکه بانکی کشور وجود دارد 
که 38 میلیون حساب آن راکد است یعنی کمتر از 
10 درصد از حساب های بانکی راکد است و این امر 
آنقدر نگران کننده نیست که بانکها بخواهند حساب 
های مردم را مصادره نمایند.  این مدیرعامل سابق 
شبکه بانکی کش��ور ادامه داد: نگرانی این است که 
500 میلیون حساب بانکی ساماندهی شود؛ بدین 
معنا که به طور متوسط هر فرد در شبکه بانکی مان 
دارای بیش از 5 حس��اب است و چه نیازی است که 
هر فرد این تعداد حساب به صورت میانگین داشته 
باش��د.  عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، 
مجوزها و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی در این 
باره گفته است: بسیاری از حساب ها با این مضمون، 
متعلق به افرادی اس��ت که مرحوم ش��ده اند و این 

حساب ها بس��ته نشده است. حس��اب هایی متعلق 
به مثال 20 یا 30 سال پیش است که آن زمان هنوز 
کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب ها متعلق 
به افرادی است که س��ال ها پیش از ایران رفته اند و 
دیگر بازنگش��ته اند و یا اگر رجوع کرده باش��ند، به 

بانک مراجعه نداشته اند. 
وی با اش��اره به اینکه ش��ماره ملی برای اش��خاص 
حقیقی و شناس��ه ملی برای اشخاص حقوقی است 
که باید بانک ه��ا آنها را اخذ کنن��د، تصریح کرد: با 
همکاری س��ازمان ثبت، الزم اس��ت که اش��خاص 
حقوقی شناسه ملی خود را به بانک ها برای دریافت 
خدمات ارائه دهند.ارجمند نژاد خاطرنش��ان کرد: 
اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره 
فراگیر اتباع خارج��ی را از مراجع ذی ربط دریافت 
کنند و ب��ه بان��ک مربوط��ه ارائه دهند تا مش��کل 
مس��دودی حساب ش��ان رفع ش��ود؛ به ویژه برای 
اشخاص حقیقی دقت بیش��تری باید صورت گیرد. 
به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی 
موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکالتی 
برخورد کردن��د و در بانک ها ادغام ش��دند، دارای 
چنین حس��اب های فاقد شناس��ه ملی بودند که به 
بانک هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل 
شد و در حال حاضر به س��رعت در حال کاهش این 

حساب ها هستیم.
 فرید کی��ان مدی��ر اداره مبارزه با پولش��ویی بانک 
مرکزی هم ازدستورات بانک مرکزی به چند بانک 
در دو روز پیش برای مس��دود کردن حس��اب های 
اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه 
این بانک ها این گونه حساب ها را نبسته بودند، گفت: 
تمام افراد کش��ور درحال حاضر دارای کد و شناسه 
ملی هس��تند و بانک مرکزی نمی پذیرد که حساب 
بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار 

قرار گرفته است.
به گزارش مهرازمجموع 410 میلیون و 661 هزار و 
216 حساب بانکی در کشور،  تنها 486 هزار و 737 
حساب یعنی حدود 0/12 درصد متعلق به اشخاص 
حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد 

شماره ملی است.

پیش نویس برنامه ششم توسعه در مرحله بررسی در هیأت دولت قرار دارد و هنوز 
الیحه بودجه سال آینده نیز روانه پارلمان نشده است تا سرنوشت قانون هدفمندی 

یارانه ها و شیوه اجرای آن در سال آینده نامشخص باشد.
اظهارات س��خنگوي دولت در برنامه تلویزیوني تیترامش��ب به ابهامات دراین 
بخش افزوده است. محمدباقر نوبخت سخني از برنامه دولت یازدهم براي ادامه 
هدفمندي یارانه ها به میان نیاورده اس��ت. طبق گفته او ادامه قانون هدفمندي 
یارا نه ها با توجه به قطعي نش��دن برنامه شش��م و بودجه 95، نامشخص است. 
درقانون هدفمندي یارانه ها، زمان اصالح قیمت ان��رژي و عمل به احکام قانون 
5ساله تا پایان برنامه پنجم توسعه اعالم شده اس��ت. محمدباقر نوبخت تأکید 
کرده است که دولت تمایل ندارد هدفمندي یارانه ها به رویه اي که تاکنون اجرا 
شده، ادامه پیدا کند.با این اظهارات، شائبه دگرگوني در شیوه اجراي هدفمندي 
یارانه ها جدي تر شده اس��ت. چالش اصلي رویه فعلي که مورد انتقاد دولت قرار 
دارد، کسري درآمد نس��بت به پرداخت نقدي یارانه است که اصالح بنیادي آن 
با دشواري هایي همراه خواهد بود. از طرفي دولت و مجلس با برخي مالحظات، 
تمایلي به حذف گسترده افراد از لیست یارانه بگیران ندارند و از سوي دیگر بحران 
کمبود منابع چاره اي جز اصالح ش��یوه پرداخت نقدي و جبران کسري بودجه 
هدفمندي را باقي نگذاشته است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در 
یک برنامه تلویزیوني اعالم کرد: باید هدفمندي یارانه ها را در برنامه ششم ادامه 
دهیم اما این هدفمندي یارانه ها با آنچه از ابتدا اجرا شد، متفاوت خواهد بود. با 
وجود اصالحاتي که در دولت یازدهم اعمال شده اس��ت، به خاطر شرایطي که 

در جامعه وجود دارد، هنوز موفق به اصالح کامل نش��ده ایم.وي ادامه داد:  قانون 
مي گوید که باید 50درصد از مبلغ حاص��ل از درآمد اصالح قیمت انرژي صرف 
پرداخت یارانه نقدي و سایر امور حمایتي نظیر سالمت شود. 30درصد باید به 
تولید و 20درصد هم براي هزینه طرح هاي عمراني دولت اختصاص یابد اما آنچه 
دولت یازدهم با آن مواجه ش��د این بود که 200هزار میلیارد تومان یارانه نقدي 
پرداخت شده درحالي که 160هزار میلیارد تومان مجموع درآمد اصالح انرژي 
بوده است. با این حساب حداکثر باید 80هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدي 
و غیرنقدي پرداخت مي شده است.وي تأکید کرد: باید ابتدا تکلیف هدفمندي در 
برنامه ششم مشخص شود تا جزئیات آن نهایي شود. از آنجا که هنوز نه برنامه و 
نه بودجه قطعي نشده است، نمي توان در مورد آن سخن گفت.ابهامات در مورد 
سرنوشت هدفمندي یارانه ها با توجه به بالتکلیفي برنامه ششم و بودجه 95در 
حالي به اوج رسیده است که برخي نمایندگان از احتمال تمدید قانون برنامه پنجم 
براي س��ال آینده خبر داده اند. نماینده مردم کرمان در مجلس از نامه جمعي از 
نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس براي عدم بررسي برنامه ششم و تمدید یکساله 
برنامه پنجم خبر داد. محمدرضا پورابراهیمي با بیان اینکه برنامه ششم توسعه و 
الیحه بودجه 95موضوعات بسیار مهمي هستند به فارس گفت: به دلیل اهمیت 
موضوع و اینکه فرصت کافي براي بررسي 2مورد ذکر شده را نداریم این پیشنهاد را 
مطرح کردیم.وي تصریح کرد: در اسفند امسال انتخابات مجلس نیز برگزار خواهد 
شد که به همین دلیل فرصت کافي براي بررسي همزمان الیحه بودجه و برنامه 

ششم نمي ماند که از این رو این درخواست تهیه شد.

رییس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اصفهان گف��ت: در دوران 
پساتحریم، ساز و کار اقتصاد کش��ور باید بر محورهای انرژی، نفت و گاز، 
تکنولوژی و مس��کن قرار گیرد زیرا دراین دوران ، کاس��بی در این چهار 

حوزه مناسب و سودآور خواهد بود. 
وی با بیان اینکه در آینده، قیمت انرژی ارزان نخواهد بود، افزود: به دلیل 
ارزان قیمت بودن ان��رژی ، رفتارهای مصرف ان��رژی منطبق بر اخالق 

مصرف و جلوگیری از هدرسوزی انرژی شکل نگرفته است.
رییس سازمان نظام مهندسی س��اختمان اصفهان با بیان اینکه باید در 
رویه ساخت و ساز و مصرف انرژی، یک بازنگری انجام شود، اضافه کرد: 
در این راستا باید از مصالحی استفاده ش��ود که دوستدار محیط زیست 
است، باید س��اختمان های دارای سیستم های مدیریت هوشمند باشند. 
وی در خصوص اینکه چرا در سال های گذشته، پرداختن به مبحث 19 
مقررات ملی ساختمان کمرنگ شده است، گفت: هر 22 مبحث از مباحث 
مقررات ملی ساختمان در کشور الزم االجرا است و هر کدام از این مباحث 
به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار هستند. مبحت 19 مقررات ملی 
ساختمان در چند سال اخیر در سازمان نظام مهندسی رها نشده است، 
بلکه شاید کمرنگ شدن این موضوع به کمتر پرداخته شدن مبحث 19 
مقررات ملی در سطح رسانه ها و کمتر ش��دن تبلیغات مربوط به آن در 

رسانه ها بازگردد. پزشکی با اش��اره به نیاز روزافزون مردم به مسکن در 
کشور اظهار کرد: در حال حاضر کشور به یک میلیون واحد مسکونی در 
سال نیاز دارد و این نیاز تاکنون برطرف نشده و احتماال تا سال 1404 نیز 

این نیاز باقی خواهد ماند. 
وی سطح پرداختن به مباحث مقررات ملی س��اختمان در سطح استان 
اصفهان در مسکن های مهر را متفاوت دانست و افزود : برخی مسکن های 
مهر به خوبی و به طور مطلوب مقررات ملی را رعایت و برخی دیگر در این 

باره ضعیف عمل کرده اند. 
پزشکی با بیان اینکه حرکت جامعه به سمت استفاده از تکنولوژی بوده 
است، افزود: در این راستا بخشی از آن که ساخت و ساز سریع بوده است، 
انجام ش��ده اما بخش دیگر آن یعنی مصرف بهینه انرژی، مغفول مانده 

است.
رییس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان اس��تان اصفهان با اشاره به 
برداشته شدن تحریم ها اظهار کرد: حرکت در دوران پساتحریم و برنامه 
ریزی در این ارتباط یک حرکت کش��وری اس��ت تا منطقه ای، در دوران 
پساتحریم، ساز و کار اقتصاد کش��ور باید بر محورهای انرژی، نفت و گاز، 
تکنولوژی و مس��کن قرار گیرد. در واقع در دوران پساتحریم، کاسبی در 

این چهار حوزه مناسب و سودآور خواهد بود.

پس از  اظهارات سخنگوی دولت دریک برنامه تلویزیونی؛

سـرنوشـت یارانـه های ۹۵ ، پیچیده تر شد

معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت:
60 سال نفت و 200 سال گاز 

خواهیم داشت

ارتباط مدرک تحصیلی با میزان ساعت کاری؛
ایرانیان براي فعالیت هاي شغلي چقدر زمان 

صرف  مي کنند؟

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان تشریح کرد؛

4 کاسبـی سـودآور در دوران پسـاتحـریم

معاون مدیریت اکتشاف ش��رکت ملی نفت با اش��اره به تهیه نقش��ه جغرافیایی 
اکتشافی در کشور اظهار کرد: ما با همین میزان میادین نفتی و گازی کشف شده و 
 بی هیچ اکتشاف جدیدی تا 60 سال آینده نفت و تا 200 سال آینده گاز خواهیم 
داشت.  بهمن س��لیمانی در نشست از اکتش��اف تا تولید، اظهار کرد: شرکت نفت 
نقشه وضعیت اکتشافی را هر ش��ش ماه یک بار تهیه کرده و در اختیار وزیر نفت 
قرار می دهد. وی با اش��اره به اینکه عملیات اکتش��اف در چهار اولویت نخس��ت 
اکتشافی براس��اس این نقش��ه صورت می گیرد، افزود: زاگرس، شمال زاگرس و 
 کپ��ه داغ و در نهایت بخش دیگری از کپ��ه داغ به ترتیب اولویت های اکتش��افی 
هس��تند. معاون مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت با اش��اره به اینکه شانس 
موفقیت اکتشاف در برنامه پنجم توس��عه 70 درصد بوده است، تصریح کرد: طی 
سه سال گذشته ما 22 حلقه چاه اکتشاف کردیم و سه حلقه در حال حفاری است.

س��لیمانی در ادامه با تاکید 
برناعادالنه بودن قیمت نفت 
و گاز ب��ه پروژه ه��ای آینده 
شرکت ملی نفت در زمینه ی 
اکتشاف اشاره کرده و افزود: 
این پروژه ها ش��امل اکتشاف 
نفت در لرستان، میدان جدید 
راوندی و کش��ف گنبدهای 
نمکی مدفون در خلیج فارس 

می شود.

فعالیت هاي وقت گذران جوانان بین 15 تا 24 س��اله نش��ان مي ده��د بعد از گروه 
فعالیت نگهداري و مراقبت شخصي )13 س��اعت و 13 دقیقه(، متوسط بیشترین 
زمان صرف شده در یک ش��بانه روز، به گروه فعالیت هاي آموزشي و فراگیري با 3 
ساعت و 33 دقیقه و پس از آن اس��تفاده از رسانه هاي جمعي با 2 ساعت و 8 دقیقه 

اختصاص داشته است.
به گ��زارش تابن��اک ، ایرانیان به ط��ور میانگین دو س��اعت و 52 دقیق��ه در طول 
 ش��بانه روز را به فعالیت هاي ش��غلي اختصاص مي دهند. این رقم در گروه مردان 
چهار س��اعت و 58 دقیقه و در گروه زنان 46 دقیقه برآورد شده است اما نکته قابل 
توجه آنکه میزان زمان سپري شده با مدرک تحصیلي افراد رابطه مستقیم دارد به 
طوري که در گروه هاي مختلف تحصیلي باالترین زمان س��پري ش��ده براي کار به 
افراد داراي دکتراي تخصصي با 4 ساعت و 11 دقیقه اختصاص دارد و کمترین زمان 
سپري شده براي فعالیت هاي شغلي در گروه سوادآموزان بوده است. بنا براین تحقیق 
هرچه مدرک تحصیلي به مقاطع باالتر مربوط شود، میزان ساعت هاي اشتغال هم 
افزایش مي یابد.  به طور کلي مي توان گفت در گروه افراد تحصیلکرده تعداد بیکاران 
و زناني که فقط به خانه داري مشغول هستند به مراتب کمتر از گروه مقاطع تحصیلي 
پایین تر است. بررسی الگوي گذران وقت افراد 15 ساله و بیشتر براساس نتایج فصل 
نش��ان مي دهد که بعد از فعالیت نگهداري و مراقب�ت شخص�ی، متوسط بیشترین 
زمان صرف شده در ش��بانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داري با 3 ساعت و 12 
دقیقه و فعالیت هاي شغلي با 2 ساعت و 52 دقیقه و استفاده از رسانه هاي جمعي با 2 
ساعت و 1 دقیقه و همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط 

به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با 2 دقیقه بوده است.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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مجمع عادی 

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمـع عمومی عادی سـالیانه انجمن صنفـی کارفرمایی 
پیمانکاران و کارفرمایان معادن الی بید و حومه 

بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می شود راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 13۹4/10/24 درمحل تاالر شرکت تعاونی کامیونداران شهر الی بید 

که با دستور کار زیر تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، خزانه دار و بازرس 
2- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان 

3-سایر مواردی که در صالحیت مجمع سالیانه باشد.

خـیز برخـی بانک ها بـرای 
مصـادره حسـاب های قدیمـی



یادداشت

خبر خبر

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: االن بیش 
از یک س��ال اس��ت که اصالحیه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی 
هوا در مجلس اس��ت و ما منتظریم که هرچه زودتر این اصالحیه 

تصویب شود.
دکتر سعید متصدی گفت: مرجع اصلی اعالم شرایط آلودگی هوا بر 
حسب قوانین، اداره کل محیط زیست استان است اما خوشبختانه 
همکاری خیلی خوبی بین اداره کل محیط زیست استان تهران و  
ش��هرداری تهران در زمینه پایش آلودگی هوا وجود دارد. شرکت 
کنترل کیفیت هوا تعدادی ایستگاه و اداره کل محیط زیست استان 
هم تعداد دیگری ایستگاه سنجش آلودگی هوا دارد و طبق تفاهمی 
که وج��ود دارد وضعیت آلودگی هوا در قال��ب مرکزی به نام مرکز 
مهار که در آنجا سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، 
وزارت بهداشت و سازمان هواشناسی حضور دارند، اعالم می  شود.

وی در پاس��خ به این که آلودگی هوای تهران در روز دوش��نبه در 
شرایط هشدار بود یا ناسالم، توضیح داد: وقتی شاخص آلودگی هوا 
از ۱۰۰ باالتر برود هوا ناسالم است. از ۱۰۰ تا ۱۵۰ برای گروه های 
حساس ناسالم است و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ برای همه شهروندان. روز 
دوشنبه، آلودگی هوا هم در وضعیت ناسالم بود و هم هشدار. در این 
مورد اختالف نظر کلی وجود ندارد. ش��رایط ناسالم وقتی از حدی 

باالتر برود ما وضعیت هشدار اعالم می کنیم.
متصدی با اعالم اینکه ما ش��اخص را از ساعت ۱۱ هر روز تا ساعت 
۱۱ روز بعد حس��اب می کنیم، گفت: ش��اخصی که تا ۱۱ آن روز 
داشتیم حدود ۱۶۳ تا ۱۶۵ تغییر کرد و بعدازظهر کمی باالتر هم 
رفت که البته اگر جمع کلی ش��هر را در نظر بگیریم چیزی حدود 
۱۶۵ و در نهایت زیر ۱۷۰ بود که در این شرایط ما وضعیت هشدار 

را اعالم می کنیم.
وی تاکید کرد: خوش��بختانه اداره کل ما از روز قبل آمادگی برای 
شرایط هشدار را برای گروه های مسن و کودکان اعالم کرده بود و 
لغو س��اعت ورزش و فعالیت های بیرون را به بهزیستی، شهرداری 

تهران و ادارات آموزش و پرورش هم اعالم کرده بودیم.
اگر بنزین عوض نمی ش�د از ش�هریورماه در ش�رایط 

اضطرار بودیم
معاون محیط زیست انسانی س��ازمان محیط زیست با اعالم اینکه 
بدترین شرایط آلودگی هوای امسال همان روز دوشنبه با شاخص 
حدود ۱۶۵ بوده است، گفت: آلودگی هوای تهران و بقیه کالنشهرها 
و شهرهای ما به طور کلی ریش��ه در عوامل گوناگونی دارد و با یک 
فعالیت و دو فعالیت هم کاهش پیدا نمی کن��د اما دولت موفقیت 

بسیار چشمگیری در کاهش آلودگی هوا داشته است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا با وجود حذف بنزین تولید 
داخل و اس��تفاده از بنزین وارداتی یورو ۴ ،هنوز هم شاهد آلودگی 
هوا هستیم، گفت:  موضوع را از این طرف ببینید که اگر بنزین عوض 
نمی ش��د و بنزین یورو ۴ توزیع نمی شد چه اتفاقی می افتاد. در آن 
صورت ما از همان شهریور ماه در شرایط هشدار و اضطرار می رفتیم.

متصدی با اعالم اینکه اواخر سال ۱۳۹۲ فعالیت های خیلی خوبی 
در راستای کاهش آلودگی هوا انجام ش��د، می گوید: تازه با این که 
این فعالیت ها اواخر س��ال ۱۳۹۲ انجام ش��د تعداد روزهای پاک 
و سالم ما نس��بت به س��ال ۱۳۹۱ به میزان قابل توجهی افزایش 

پیدا کرد.
وی در ادامه میزان آلودگی هوای امس��ال را نیز با س��ال گذش��ته 

مقایسه کرد و گفت: با همه این ش��رایطی که در بهار، توفان گرد و 
غبار داشتیم و االن هم شاهد شرایط کنونی هستیم؛ امسال نسبت 
به پارسال ۶ روز وضعیت مان بهتر است. یعنی امسال ۱۴ روز هوای 

پاک با شاخص زیر ۵۰ داشته ایم.
در سال های گذشته شاخص به ۲۰۰ هم می رسید

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه با 
سطوح مخالفی از آلودگی رو به رو هستیم، گفت:  امسال شاخص ما 
بیشترین حدی که به خود دیده شاخص ۱۶۵ است اما در سال های 
۹۱ و ۹۲ وقتی شاخص ها را نگاه می کنید پایین ترین حدودش این 
است یعنی ما بیشتر با شاخص ۱۸۰ و ۱۹۰ و حتی در بعضی مواقع 

۲۰۰ و باالتر رو به رو هستیم.
وی همچنی��ن با تاکید بر اینک��ه پایین ترین حدی که ما ش��رایط 
ناسالم اعالم می کنیم شاخص ۱۰۱ است، افزود: بسیاری از روزهایی 
که ما هوا را ناسالم اعالم می کنیم شاخص زیر ۱۱۰ است در  صورتی 
که وقتی آمار شاخص در سال های ۹۱ و ۹۲ را بررسی می کنیم ما 

شاخص ۱۴۰ نداشته ایم.
ش�اخص آالینده های خطرناک آروماتیک، ۱۰۰ واحد 

پایین آمده است
متصدی با اعالم اینک��ه غلظت آلودگی هوای ته��ران کاهش پیدا 
کرده است، گفت: کاری که روی سوخت انجام شده فقط مربوط به 
آالینده های پارامتریک نیست. مهم ترین آالینده ای که در ارتباط با 
بنزین مطرح بوده آالینده های آروماتیک  و بنزن بوده است. آالینده 

بنزن سرطان زاست،  آسیب های آن قطعی است و زیان آن حتی از 
شرایط اضطراری بدتر اس��ت. امروز خوشبختانه با تغییر سوخت و 
یورو ۴ شدن آن، میزان آروماتیک هایمان کاهش پیدا کرده و ۱۰۰ 
واحد پایین آمده است و همین باعث شده که غلظت آالینده هایمان 

هم کاهش پیدا کند. 
یعنی ما االن هم ک��ه روز ناس��الم داریم وقتی غلظت را مقایس��ه 

می کنیم با سال های قبل قابل مقایسه نیست.
اصالحیه قانون جلوگی�ری از آلودگی هوا بیش از یک 

سال در مجلس مانده است
معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان محیط زیس��ت در پاسخ به 
نمایندگانی که گفته بودند »پس از جلوگیری از تولید بنزین ملی، 
گفتند هوای تهران پاک ش��د پس این آلودگی ها از کجاس��ت؟«  
تصریح کرد: بح��ث آلودگی هوا نیازمند یک تالش جمعی اس��ت. 
باید قوانین موضوع هم اصالح بشود. االن بیش از یک سال است که 
اصالحیه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس اس��ت و 
ما منتظریم که هر چه زودتر این اصالحیه تصویب شود تا اقدامات 

پایدار و اجرایی قدرتمند بیشتری بتوانیم داشته باشیم. 
بنابراین من فکر می کنم نمایندگان مجلس ما بهتر اس��ت وظیفه 
قانون گذاری و کمکی که از راه وض��ع قانون و مقررات می توانند به 
کاهش آلودگی هوا کنند را بیش��تر مد نظر ق��رار بدهند تا این که 
بخواهند به مباحث مربوط به راندمان سوخت و بحث های اثرگذاری 

سوخت روی آلودگی هوا ورود پیدا کنند.

معاون طرح بین المللی حفاظت از تنوع زاگرس مرکزی 
گفت: توسعه پایدار کوهستان زاگرس نیازمند فعال سازی 
سیستم مدیریت فرابخشی و مشارکتی است و با اقداماتی 
که تاکنون صورت گرفته، زمینه توسعه پایدار این منطقه 

فراهم آمده است.
علی ارواحی در جلس��ه تصویب برنامه حفاظت و توسعه 
پایدار کوهستان زاگرس در ش��هرکرد افزود: بستر الزم 
برای انتق��ال و تحویل دس��تاوردهای ط��رح زاگرس به 
دولت باید به سرعت فراهم ش��ود تا زمینه اجرا و تحقق 
اهداف برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس 
و اس��تقرار مکانیس��م مدیریت جامع و یکپارچه مناطق 
آبخیز فراهم شود. وی اظهار داشت: دستیابی به اهداف 
طرح توسعه پایدار زاگرس، نیازمند تصمیم گیری سریع 
دولت و اقدام در جهت ارتقاء ظرفیت های سیس��تمی و 
مدیریت فرابخشی کوهس��تان زاگرس تا پیش از پایان 
طرح در س��ال ۲۰۱۶ میالدی اس��ت. رییس س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال وبختیاری نیز 
در این نشست گفت: طرح حفاظت از کوهستان زاگرس 
مرکزی با مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی و مردم در 
سطوح ملی و با مشارکت استان های اصفهان، چهارمحال 
 و بختی��اری، ف��ارس و کهگیلویه و بویراحم��د از حدود

 ۱۰ سال قبل آغاز شده است. اسماعیل عامری گلستان 
افزود: حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی به خصوص 
تنوع زیستی زاگرس یک برنامه جامع است. وی تعمیم 
الگوی برنامه حفاظت و توسعه پایدار کوهستان زاگرس 
مرکزی در س��ال ۱۳۹۴ و توس��عه آن در س��ال ۱۳۹۵ 
همزمان با آغاز برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کش��ور را از برنامه های مهم در این زمین��ه عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، دراین جلس��ه پیش نویس تصویب نامه 
کارگروه آمایش محیط زیس��ت و توس��عه پایدار استان 
چهارمحال وبختیاری در خصوص حفاظت و توسعه پایدار 
کوهستان زاگرس مرکزی تائید شد. این پیش نویس به 
شورای برنامه ریزی اس��تان چهارمحال وبختیاری برای 

تصویب نهایی ارسال می شود.
محدوده کوهس��تان زاگ��رس مرکزی تمامی وس��عت 
استان چهارمحال و بختیاری و بخش هایی ازاستان های 
کهگیلویه و بویراحمد، فارس و اصفهان را در بر می گیرد، 
مساحت کلی این محدوده حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار 
هکتار اس��ت که اغلب آن را جنگل ها و مراتع فراگرفته 

است.

جمعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی س��اریگل و پارک ملی 
سالوک در اس��تان خراسان شمالی با اس��تفاده از دوربین 

های تله ای، سرش��ماری ش��د.
علی اصغ��ر مطه��ری، مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت 
خراسان شمالی، ضمن اعالم این خبر گفت: پلنگ ها دارای 
خال ه��ای منحصربفرد هس��تند که حکم اثر انگش��ت در 
انسان ها را دارد. بنابراین با تصویربرداری از آنها و مقایسه 
خال ها می توان به آمار قابل اتکای��ی از جمعیت پلنگ در 

هر منطقه رس��ید.
وی افزود: سرشماری یا برآورد جمعیت پلنگ ها با استفاده 
از دوربین های تله ای صورت م��ی گیرد که ابزاری کارامد 
بوده و در سرتاس��ر دنیا مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این 
دوربین ها دارای سنسور مادون قرمز بوده و از جانورانی که 

از مقابل آنها عبور کنند، عکس��برداری می کند.
بنابر گفته مطهری، برنامه سرش��ماری توسط پروژه پلنگ 
ایرانی در شمال شرقی ایران و با همکاری نزدیک اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت خراسان ش��مالی، اداره حفاظت 
محیط زیس��ت شهرس��تان اس��فراین و انجمن یوزپلنگ 
ایرانی به مدت دو ماه طی پاییز سال جاری اجرا شد. محمد 
فرهادی نیا، مدیر پروژه نیز در این باره گفت: پلنگ ایرانی 
یکی از گربه سانان نادر کش��ورمان محسوب می شود که 
اطالعات جمعیتی مناسبی در اکثر نقاط کشور در مورد آن 
 در دست نیست. طبیعتا بدون دانستن جمعیت یک گونه 
نمی توان برای بق��ای بلندم��دت آن نیز برنام��ه ریزی و 
ارزیاب��ی کرد. وی اف��زود: این پ��روژه برای نخس��تین بار 
این امکان را  مهیا م��ی کند که بتوان اطالع��ات دقیق از 
وضعیت و س��اختار جمعیت پلنگ ایرانی به دس��ت آورد. 
فرهادی نی��ا اظهار داش��ت: با   ب��ه مخف��ی کاری پلنگ، 
مشاهده مس��تقیم آن در طبیعت بسیار دش��وار بوده و به 
 این منظور، از ۴۰ دستگاه دوربین تله ای برای سرشماری 

پلنگ ها  اس��تفاده ش��ده اس��ت.
 مدیر بخش پایش انجم��ن یوزپلنگ ایرانی ب��ا بیان اینکه 
تا کنون بیش از ۲۵۰ تصویر از پلنگ ها در این دو منطقه به 
دست آمده است، افزود: کارشناسان پروژه درحال بررسی 
و تطبیق خال های پلنگ ها در این تصاویر هستند و هنوز 
 به درس��تی نمی دانیم چند پلنگ در این دو منطقه زیست 
می کنند، ولی نتایج مقدماتی بس��یار امیدوارکننده بوده و 
دال بر پویای��ی جمعیت پلنگ در دو پارک ملی س��الوک و 
س��اریگل دارد. پارک های ملی سالوک و ساریگل در حوزه 
شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده و 
از ارزشمندترین زیس��تگاه های پلنگ در کشور محسوب 

می ش��وند.

 زمینه توسعه پایدار
 کوهستان زاگرس فراهم است

سرشماری پلنگ ایرانی؛

ثبت بیش از ۲۵۰ تصویر
 از پلنگ ایرانی در طول ۲ ماه

دریچه

جغدها عالوه بر انعطاف پذیری باالی بافت و مهره های گردنی 
خود، برای اینکه بتوانند س��ر را به سادگی بچرخانند، شریان 
پشتیبانی دارند که در هنگام گردش سریع سر، مواد مغذی و 

اکسیژن مورد نیاز آن را تأمین می کند.
جغدها برخالف ما انس��ان ها و بس��یاری دیگ��ر از گونه های 
جانوری می توانند بدون اینکه کوچک ترین آسیبی به اسکلت 
و رگ های خونی گردن خود وارد کنند، س��ر را حداکثر ۲۷۰ 

درجه بچرخانند. 
فکر می کنند این انعطاف پذیری حیرت انگیز چطور به وجود 

آمده است؟
به گزارش نش��نال جئوگرافیک، محققان دانش��کده پزشکی 
دانشگاه جانز هاپکینز موفق شده اند راز این توانایی جادویی 

جغدها را فاش کنند.
آنها می گویند مهره های گردن��ی و رگ های خونی این پرنده 

برای گردش سریع سر طراحی شده است.
نکته اینجاس��ت که جغدها مانند ما انس��ان ها و بس��یاری از 
گونه های دیگر نمی توانند چشم های خود را حرکت بدهند و 
در حقیقت چرخش سر جای حرکت چشم آنها را برای دیدن 

محیط پیرامون گرفته است. 
م��ا انس��ان ها ب��رای دی��دن فضای ی��ک ات��اق ی��ا محیط 
پیرامون خ��ود به س��ادگی می توانی��م چش��م ها را حرکت 
بدهی��م؛ اما چش��م جغده��ا ثاب��ت اس��ت و نمی توانند کره 

چش��م خود را برای دی��دن محی��ط اطراف حرک��ت دهند، 
آنها ناچ��ار برای دیدن ه��ر چیزی بای��د از ق��درت به ظاهر 
 ماوراء الطبیع��ه خ��ود اس��تفاده کنن��د و س��ر را ب��ه اطراف 

بچرخانند.
اریک فورسمن که زیست شناس حیات وحش است و در این 
تحقیق مشارکت نداشته، می گوید: »بدن گروهی از پرندگان 
برای تاب آوردن در برابر این حجم از حرکت طراحی ش��ده و 

بافت و رگ های خونی آنها بسیار انعطاف پذیر هستند«.
چرخش ۲7۰ درجه

گردن جغده��ا را ۱۴ مهره گردنی تش��کیل می دهد که با پر 
پوشیده شده و سر را از یک نقطه به تنه متصل کرده است. 

این در حالی است که گردن ما انسان ها تنها از ۷ مهره تشکیل 
شده، از دو نقطه به سر متصل است و احتمال چرخش سر را 

از بین می برد.
البته ساختار منعطف گردن جغدها هم اجازه چرخش ۳۶۰ 
درجه را به سر نمی دهد و حداکثر امکان حرکت ۲۷۰ درجه 

خواهد بود. 
این میزان از حرکت سر به سادگی می تواند باعث شکستگی 

استخوان ها در حیوانات دیگر و خون ریزی داخلی شود.
 محققان دانش��گاه جانز هاپکینز برای انجام این تحقیق تازه، 
تصویر سه بعدی رگ های گردنی و اس��تخوان های ۱۲ پرنده 

مرده را تهیه کردند. 

آنها پیش از کالبد ش��کافی به درون رگ ه��ای خونی رنگ و 
پالس��تیک قرمز مایع تزری��ق کردند تا س��رخرگ ها را برای 

تشریح حفظ کنند.
بررسی ها نشان می داد در بدن این پرندگان شریان  پشتیبانی 
وجود دارد که هنگام گرفتگی رگ های خونی در اثر چرخش 
ناگهانی گ��ردن، انتقال مواد مغ��ذی و اکس��یژن را به عهده 

می گیرد. 
نکته جالب توجه دیگر اتساع رگ های خونی پس از بازگشت 
گردن به حالت عادی است که باعث می شود جریان اضافی که 

وارد سیستم شده، کنترل شود.
فورس��من می گوید:» ای��ن توانای��ی جالب تنه��ا در انحصار 
جغده��ا نیس��ت، بلک��ه پرنده ه��ای دیگ��ری مانن��د قوش  
دم قرمز ه��م می توانند گردن خود را به خوبی پس��رعموهای 
اسرارآمیزش��ان به اطراف بچرخانند.  ای��ن قابلیت برای پیدا 
 کردن شکار یا حفظ پرنده در برابر شکارچیان بسیار با ارزش

 است«.
به نظ��ر می رس��د جغده��ا کمت��ر از آن چیزی ک��ه تاکنون 
فکرش را می کردی��م، در محیط زیس��ت خود اس��رارآمیز و 
متف��اوت باش��ند؛ گرچ��ه داس��تان ها و ص��دای دله��ره آور 
آنها که در دل ش��ب ش��نیده می ش��ود، جغدها را به س��وژه 
 بس��یارخوبی ب��رای تریلره��ای هالی��وود تبدی��ل ک��رده 

است.

عکس روز
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چرا جغدها می توانند سر خود را  بچرخانند؟!

معاون سازمان محیط زیست:

اصالحیه قانون جلوگیری ازآلودگی هوا 
بیش از یکسال در مجلس مانده است



خبر 

وزیر كش��ور با بیان اینكه مافی��ای مواد مخدر ب��ه قیمت نابودی انس��ان ها، به 
سودجویی خود ادامه می دهد، گفت: جامعه جهانی باید در مبارزه بامواد مخدر 
مشاركت كند. دكتر عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست شركای برنامه   منطقه ای 
افغانستان  و كشورهای همجوار كه در دفتر س��ازمان ملل متحد در وین برگزار 
 شد، گفت: برگزاری این نشست در  وضعیت كنونی كه تولید و تجارت غیرقانونی

 مواد مخدر عالوه بر تحمیل خس��ارت به كشور افغانس��تان، اوضاع كشورهای 
 همجوار، منطقه و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار داده است، اقدامی شایسته و قابل 
تقدیر است.  وی با بیان اینكه وضعیت كنونی معضل مواد مخدر، رشد و توسعه را 
در كشورهایی كه در مسیر مبدا، مقصد و ترانزیت واقع  شده اند، تحت تاثیر قرار 
داده است، تصریح كرد: مافیای مواد مخدر در بخش های مختلف كشت تا قاچاق 
و مصرف، به  قیمت نابودی انسان ها، خانواده ها و همچنین جلوگیری از پیشرفت 
جوامع به سودجویی خود ادامه می دهد و در این مساله  حد و مرزی چه به لحاظ 
جغرافیایی و چه به لحاظ انس��انی برای اقدامات غیرقانونی خود قائل نیست. در 
چنین شرایطی، مواد  مخدر از منشاء افغانستان آسیب های زیادی بر آن كشور، 

سایر كشورهای منطقه و حتی فراتر از آن وارد می كند. 
وزیر كش��ورگفت: ایران تاكنون چندین نشس��ت گروه های كارشناس��ی را در 
این رابط��ه  میزبانی كرده اس��ت. رحمانی فضلی ادامه داد: ای��ران با برخورداری 
از ظرفیت های متع��ددی همچون البراتواره��ای تجزیه و تحلی��ل مواد، مركز 
 آموزشی مقابله با مواد مخدر دانش��گاه علوم انتظامی، مركز منطقه ای درمان و 
تربیت متخصصان امور درمانی و بازتوانی  مصرف كنندگان و تجربه شبكه بندی 
س��ازمان های مردم نهاد در زمینه كاهش آس��یب برای همكاری و مشاركت با 
برنامه  منطقه ای، ضمن حمایت از تمدید برنامه منطقه ای تا سال ۲۰۱۹ میالدی، 
آمادگی دارد همچون گذش��ته به همكاری با این  برنامه ادام��ه دهد. وی تاكید 
كرد: طراحی و تمدید این برنامه منطقه ای نباید به منزله منطقه ای پنداش��تن 
مساله مواد مخدر باشد، چرا كه این  معضل یک مس��اله جهانی و انسانی است و 
عالوه بر افغانستان و كشورهای منطقه، سایر كشورهای جهان را تحت تاثیر  قرار 
می دهد. وزیر كش��ور ادامه داد: اعضای جامعه بین الملل به خصوص كشورهای 
مقصد براساس اصل مسوولیت مشترك، مش��اركت  فعال و مستمر بیشتری را 
در تامین اعتبار و اجرای این برنامه داشته باش��ند.  رحمانی فضلی گفت: به رغم 
تصریح بیانیه سیاس��ی و برنامه اقدام س��ال ۲۰۰۹ و قطعنامه های مرتبط برای 
مشاركت جامعه  جهانی در حل مس��اله جهانی مواد مخدر و ضرورت مساعدت 
فنی و تجهیزاتی به افغانستان و كشورهای همجوار و در مسیر  ترانزیت، كماكان 
افغانستان و كشورهای همس��ایه آن، متناسب با تالشی كه دارند، مورد حمایت 
جامعه جهانی به ویژه  ش��ركای برنامه منطقه ای قرار نمی گیرند.  رحمانی فضلی 
بیان داشت: برای تسهیل امور ضرورت دارد از پتانسیل كارشناسی منطقه جهت 
تحقق اهداف برنامه  منطقه ای استفاده شود و رویكرد مشاركتی در فرآیند اجرای 
برنامه منطقه ای نیز تحقق یابد.  وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه این نشست 
بتواند با همفكری و تبادل نظر میان نمایندگان ش��ركت كننده ضمن ارائه  یک 
ارزیابی صحیح از تحوالت جاری، نقش��ه راهی برای مواجهه ب��ا این چالش كه 

زندگی، سعادت و پیشرفت جوامع انسانی  را هدف قرار داده است، ترسیم كند. 

یک قرن پیش، مناطق ش��هری بدون ش��ک در بیمار كردن مردم 
نقش داشتند. 

عواملی چون فاضالب های روباز، خیابان ه��ای كثیف و هوای مملو 
از دوده، پایتخت های جهان از قبیل رم، لندن، پاریس، هنگ كنگ 
و نیویورك را از بیماری های عفونی آكنده كرده بود. تا دهه ۱۹6۰ 
میالدی ش��هرها در میزان ش��یوع بیماری ها و مرگ و میر نوزادان 

نسبت به مناطق حومه ای شتاب بیشتری داشتند. 
اما جهان پس از این دوران كامال وارونه ش��د و فقر به سمت مناطق 
حومه ای و حواشی شهر ها تغییر مسیر داد. امروزه شهرهای بزرگ، 
موتوره��ا و محرك ه��ای نوآوری های تكنولوژی و رش��د اقتصادی 
هستند. همچنین آنها تمیزتر، سبزتر و ایمن تر از مناطق روستایی و 

حومه ای هستند و به مراتب بازدهی بیشتری دارند.
تراكم ش��هری بیش از اینك��ه بیماری ه��ای همه گیر را ب��ه دنبال 
داشته باش��د با خالقیت هنری و باال رفتن دس��تمزدها همراه بوده 
است.ساكنان مرفه شهرها حتی نس��بت به مردم روستایی به تنوع 

وسیع تری از مواد غذایی ارگانیک دسترسی دارند.
 همچنین حضور آنان در باشگاه های ورزشی بیشتر است. در نتیجه 
از امید به زندگی باالتری برخوردارند. عالوه بر این در شهرها، مراكز 
درمانی بزرگ و مجهزی وجود دارند. در سال ۲۰۱۲ در یک مطالعه، 
شاخص س��المت ش��هرها در آمریكا مورد بررس��ی قرار گرفت كه 
سطح استعمال سیگار و چاقی، اولویت سنجش سالمتی به حساب 
آمدند. كارشناس��ان در این مطالعه در مقایسه انجام شده دریافتند 
كه مكان های سالم بیشتر در مناطق شهری بوده كه به طور كلی از 

ساختارهای اقتصادی پس از دوران فراصنعتی برخوردار بوده اند.
حضور فناوری های پیش��رفته، خود عامل تقویت س��المتی است و 
وابس��تگی به صنایع تولیدی قدیمی تر با كاهش كیفیت س��المتی 

همراه است. 
همچنین كالنشهرهایی كه درآمد باالتری دارند، سطح تحصیل در 
ساكنان آن باالتر است و سالم تر هس��تند اما ساختارهای شهری و 
سبک های رفت و آمد درون ش��هری نیز در بهبود سالمت و زندگی 
مردم نقش دارند.با این حال شهرنش��ینی پیامده��ای خود را دارد. 
 برای بیشتر افراد زندگی ش��هری به معنی رفت و آمدهای طوالنی، 
 كم تحركی برای دراز م��دت و میل به مصرف مواد غذایی ناس��الم 

است. 
شیوع بیماری های مربوط به س��بک زندگی همچون بیماری های 
قلبی، سكته مغزی، دیابت نوع ۲ به طور هشدارآمیزی رو به افزایش 
اس��ت. دوس��وم از ۱45 میلیون بیمار مبتال به دیابت در جهان در 

شهرها زندگی می كنند. 
بررسی ها نش��ان می دهد فاكتورهای فرهنگی و اجتماعی پیچیده 

عامل محرك در شیوع این بیماری هستند.
همچنین یافته ها نشان می دهد انزوای اجتماعی كه در شهرها رخ 
می دهد و آسیب پذیری در برابر بیماری ها كامال به یكدیگر مرتبط 
هستند. به نوشته روزنامه گاردین، با این وجود باید به این نكته توجه 
داشت در صورتی كه زندگی شهری خطرات جدی را متوجه سالمتی 
می كند در شهرها این قابلیت وجود دارد تا با بهره گیری از منابع، این 
مش��كالت كاهش پیدا كند. در بیشتر شهرها زیرساخت های خوب 
و مناسب برای دسترسی س��اكنان آنها به خدمات درمانی و رفاهی 

وجود دارد.

وزیر كشور  عنوان كرد:
جامعه جهانی باید درمبارزه با 

مواد مخدرمشاركت كند

خوب و بدهای زندگی شهری

دهه شصتی ها، همان ها كه در خانواده های پرجمعیت 
بزرگ شدند، مدرسه و كالس شلوغ را تجربه كردند، پشت 
سد كنكور ماندند و برای ش��غل و ازدواج و سربازی شان 
به خاطر جمعیت زیادشان مشكالت زیادی درست شد، 

بیست سال دیگر سالمند می شوند.
آمارها نش��ان می دهد كه جمعیت س��المند باالی 6۰ 
س��ال در ایران تا ۲۰ س��ال آین��ده 4/۲ برابر ش��ود و به 
۱7 میلی��ون نفر برس��د. این در حالیس��ت كه كش��ور 
هیچ وقت ب��ا چنین حجم عظیمی از جمعیت س��المند 
 روبه رو نبوده و تجرب��ه برخورد با این تعداد را نداش��ته

 است. 
به همین دلیل، عده ای از كارشناس��ان نگرانی هایی از 
این وضعیت دارند و معتقدند با ش��كل گرفتن سونامی 
سالمندی، مشكالتی در زمینه ی نگهداری و مراقبت از 

آنها و رسیدگی و حتی درمان آنها وجود خواهد داشت.
 حس��ین نح��وی ن��ژاد، مع��اون ام��ور توانبخش��ی

 سازمان بهزیستی در این رابطه به خبرآنالین می گوید: 
اینكه درصد جمعیت سالمند رو به افزایش است خاص 

كشور ما نیست. 
هم در كش��ورهای توس��عه یافته كه زودتر ای��ن اتفاق 
برای ش��ان افتاد و هم در كش��ورهای در حال توسعه و 
جهان س��وم تعداد جمعیت س��المندان رو ب��ه افزایش 
 اس��ت.او ادام��ه می ده��د: ای��ن ام��ر دو دلی��ل عمده

 دارد. 
یكی كاهش زاد ولد كه در پی فقر كشورها و محدودیت 
مناب��ع می آی��د و دلیل دوم ب��ه خاطر كاه��ش مرگ و 
میرها. ش��اخص های بهداش��تی باال رفته ان��د و مرگ 
 و می��ر كم ش��ده ب��ه همی��ن دلی��ل افزایش س��المند 

داریم.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می افزاید: اما اینكه 
افزایش س��المند را س��ونامی یا طوفان بنامیم و چالش 
بدانیم، برمی گردد به نحوه ن��گاه ما و برنامه ریزی كه در 

این زمینه داریم.
 اگر یک سیاس��ت گزاری درس��ت و برنامه ریزی داشته 
باشیم كه جمعیت سالمند س��الم و عادی داشته باشیم، 
به این معنی ك��ه آدم ها با باال رفتن س��ن دچار بیماری 
 و درد و مصیب��ت و فقر نش��وند یک فرصت ه��م ایجاد 

می كند. 
یعنی ما در ص��ورت رعایت كردن ش��رایط، جمعیتی با 
تجربه و س��الم داریم كه می توانند چرخ های اقتصاد و 
اجتماع را بچرخانند. او می گوید: اما اگر دست روی دست 
بگذاریم، یعنی وضعیت اقتصادی سالمند خراب باشد و 
با بازنشسته شدنش امید به زندگی نداشته باشد و مجبور 

باشد دو سه جا كار كند. 
مث��ل مزم��ن  ه��ای  بیم��اری  دیگ��ر  ط��رف   از 

 بیماری های قلبی و عروقی و دیابت و مشكالت مفاصل 

و اس��تخوان، س��رطان ه��ا و بدخیمی ها و افس��ردگی 
ها و ناراحت��ی های روح��ی و روانی به س��راغش بیاید، 
و فكری نكنیم ك��ه آنها را شناس��ایی كنی��م و به موقع 
جل��وی آن را بگیری��م، قاعدت��ا اتف��اق بدی ك��ه نباید 
بیفتد، م��ی افتد و جمعی��ت زیادی به صورت س��ربار و 
 بیمار داری��م كه نمی دانی��م برای نگه��داری آن ها چه 

كنیم.
دكتر فرید براتی س��ده، رییس دبیرخانه ش��ورای ملی 
سالمندان سازمان بهزیستی هم چندی پیش گفته بود: 
برآورد ها نشان می دهد كه تا سال ۱4۱5 همه جمعیت 
ما پیر خواهد شد و البته زنان سالمند ما بیشتر می شوند، 
االن نسبت زن سالمند به مرد سالمند ما ۹۹ است، قدیم 
این طور بود كه به ازای هر ۱۰۰ زن س��المند ۱۰۱ مرد 
سالمند داشتیم، االن اما به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند ۹۹ 
مرد س��المند داریم؛ و ۱4۰۰ به بعد این برابر می شود با 

88 مرد سالمند به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند.
در ح��ال حاضر در كل كش��ور ۲5۰ مرك��ز نگهداری از 
س��المند وجود دارد كه تع��داد ۱۰ الی ۱5 ه��زار نفر را 

پذیرایی می كنند.
 ای��ن آمار نش��ان می ده��د ك��ه وضعیت نگه��داری از 

سالمندان در روزگار فعلی، وضعیت بدی نیست. 
چرا ك��ه از 6-7 میلی��ون نفر س��المند ایران��ی، درصد 
 كمی به خانه س��المندان س��پرده ش��ده اند و مابقی یا 
 توان شان را از دست نداده اند و یا مورد مراقبت خانواده 

هستند.
اما در رابطه با سالمندان بیست س��ال آینده، نمی توان 
مطمئن بود كه این وضعیت خ��وب پایدار بماند؛ چرا كه 
نس��ل فعلی تمایل به تک فرزندی دارن��د و عالوه بر آن، 
فرهنگ احترام به س��المند و تكریم س��ن و سال دارها 
مانند گذش��ته وجود ندارد و هر چه زمان می گذرد بدتر 

خواهد شد. 
همین موضوع باعث می ش��ود نگرانی در مورد افزایش 
 س��ن س��المند از جهت مراقبت و نگهداری از آنان قوت 

بگیرد.
پیر شدن جمعیت اجتناب ناپذیر است 

جمعیت فعلی به هر حال به س��ن كهنسالی می رسند و 
در وضعیتی كه پیش خواهد آمد، بهترین و عاقالنه ترین 
 كار، ایجاد زمینه برای باال بردن كیفیت زندگی سالمند 

است.
 دكت��ر نح��وی ن��ژاد، مع��اون ام��ور توانبخش��ی 
سازمان بهزیستی در این باره می گوید: اگر بخواهیم به 
 ارائه راهكار بپردازیم، اول باید روی سالمندی سالم كار 

كنیم. 
سالمندی سالم را با طب پیشگیری باید ایجادكرد

طب پیشگیری و طب سالمندی می بایست جای خودش 
را باز كند. 

ما می بایست از سن میانسالی به افراد آموزش دهیم كه 
چطور مراقب خودشان باشند.

او ادامه می دهد: برای مثال، سیگار جوانی، سرطان ریه 
را در پیری تجربه می كند. 

طرز غلط زندگی میانس��الی و جوانی است كه مشكالت 
پیری را ایجاد می كند. 

پس اول آموزش باید داد. باید به جامعه جوان و میانسال 
آموزش دهی��م كه آم��اده ورود به زندگی س��المندی و 

سالمندی سالم باشند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیس��تی می گوید: دومین 

راهكار استفاده از طب پیشگیری است. 
باید تس��ت های غربالگ��ری را به خصوص ب��ا توجه به 

حمایت های سیستم بیمه ای در كشور افزایش بدهیم. 
پزشكان آگاهی داشته باشیم كه نسبت به بیماری های 

مزمن دوره سالمندی آگاه باشند. 
به گفته ی كارش��ناس ه��ا اگر قرار باش��د به س��المند 
به عنوان ف��ردی بی مص��رف و بیمار و ی��ک عنصر زائد 
كه گوش��ه بیمارس��تان و آسایش��گاه اس��ت نگاه شود، 
نگران��ی از مراقب��ت از آنها هم بیش��تر خواهد ش��د اما 
چنانچه س��المندانی س��الم و پرتوان داش��ته باشیم كه 
در جامعه مش��اركت اقتص��ادی و اجتماع��ی دارند و از 
كار نیفت��اده اند، آن وقت این س��ونامی ن��ه تنها تهدید 
 نخواهد ب��ود كه به ی��ک فرصت طالی��ی تبدیل خواهد 

شد.

مجله نشنال ساینتیست مقاله ای را منتشر كرده است 
مبنی بر اینكه دانشمندان حقیقت وجود بهشت و جهنم 
را یافته اند و می توان تشخیص داد چه كسی به بهشت و 

چه كسی به جهنم می رود.
  بیل برایس��ون به ط��ور مفص��ل در خص��وص پروژه 
۱6 س��اله گروهی از دانش��مندان كش��ورهای آلمان، 
انگلیس، س��وییس و آمریكا كه به طور محرمانه انجام 
شده است قلم می زند و به طور خالصه نتایج را این گونه 
بیان می كند كه هر انس��ان در طول زندگی بر اس��اس 
تفكرات ذهنی امواج  و فركانس هایی در نورون های مغز 

ایجاد می كند كه   همان حامل های دستوری هستند.
برای نمونه تفكر خش��م آلود منتهی به ص��دور امواج 
س��طح آلفا با فركانس های ش��دید و بس��یار كوتاه در 
سطح رش��ته های نورونی ش��ده و باعث ایجاد سیالن 
هورمون های خاص از جمله آدرنالین می ش��ود، از این 
رو هر خصوصیت و ویژگی اخالقی كه در ذهن انس��ان 
ش��كل می گیرد این تاثیر را در بدن انس��ان گذاشته و 
سطحی از امواج را ایجاد می كند. دانشمندان با بررسی 
تاثیر این امواج بر روی طول موج نوس��ان پروتون های 

سازنده سلول های یک مغز كه از آن در حاالت مختلف 
نمونه برداری شده بود به این نتیجه رسیدند كه مقادیر 
این طول موج ها برای پروتون ها در حالت های مختلف 

متفاوت بوده است.
از طرف دیگر با انبس��اط هس��تی پ��س از بیگ بنگ و 
گسترش بدون انتهای كل هس��تی به سمت نیروهای 
گرانش��ی فرا كیهانی، كل هس��تی نهایتا به دو الیه در 
هم پیچی��ده در بس��تر بی انتها گس��ترش می یابد كه 
 Dark forces بخشی نیروهای سیاه چاله ای یا   همان
 light forces و بخش��ی نیروهای روش��ن یا   هم��ان
 هستند و پس از آزمایشات ثابت شد پروتون های مغز در 
حالت منفی جذب نیروهای سیاهچاله ای و پروتون های 

مغز درحالت مثبت جذب نیروهای روشن می شود.
به گفته ریچارد هایزگر، دبیر اجرایی تیم آزمایشاتی ، 
هر سلول پس از مرگ در طول میلیون ها سال به ذرات 
 بنیادین تقس��یم ش��ده كه براس��اس طول موج ذرات

 ریز اتم��ی همچون پروتون ها ك��ه در روابط كوانتومی 
رفتار می كنند دارای یک حافظه ثبت ش��ده اند كه به 

سمت نیروهای تاریک و یا روشن كشانده می شوند.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه همایش تجلیل 
از پژوهش��گران برتر آموزش و پرورش در پاس��خ به پرسش��ی 
درخصوص دالیل عدم اعالم نتایج آزمون اس��تخدامی آموزش 
و پرورش اظهار داش��ت:  هن��وز برخی از ظرفیت ه��ای آزمون 
اس��تخدامی آموزش و پرورش تكمیل نشده اس��ت. وی افزود:  
ظرفیت های خالی مانده بررس��ی شده اس��ت و پس از تكمیل 
ظرفیت، نتایج نهایی اعالم می ش��ود چرا كه تم��ام كارها انجام 
 شده اس��ت. پیش از این قرار بود نتایج نهایی آزمون استخدامی

 آموزش و پرورش تا ۲۰ آذر اعالم شود و روند گزینش داوطلبان 
تا پایان آذر تمام شده و از اواخر آذر دوره های آموزشی دانشگاه 
فرهنگیان آغاز شود. اواخر شهریور ماه سال جاری ۱78 هزار و 

6۲ نفر در آزمون استخدامی آموزش وپرورش شركت  كردند.

ژان ماری نویس��نده فرانس��وی كتاب »زندگی م��ن به عنوان 
یک كارتن خواب« با نگارش داس��تان زندگی اش به فهرس��ت 
پرفروش ترین نویسندگان راه یافت. او در این كتاب روایتی از ۲7 
خیابان گردی و كارتن خوابی اش را شفاف و بی پرده با مخاطبانش 
در میان گذاشته است. به اعتقاد كارشناسان و منتقدان این كتاب 
كه تا امروز بیش از 5۰ هزار نس��خه از آن فروخته ش��ده یكی از 
بهترین آثاری است كه تاكنون توانسته درباره افراد بی خانمان و 
گداهایی كه  در خیابان های پاریس زندگی می كنند، منتشر شود.

ژان ماری در این كتاب تمامی تجربیاتش از شب های طوالنی و 
سرد تا مالقاتش با مردم و حتی افراد سرشناس را به رشته تحریر 
در آورده است.او در خالل مرور خاطراتش به مخاطب می گوید 
كه چگونه از برخوردها و مراوداتی كه با مردم داشته برای زندگی 

بهتر بهره جسته است.

جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد كل نیروهای 
مس��لح انتش��ار خبری مبنی بر» فراهم شدن امكان 
پرداخت جریمه برای كلیه مش��موالن س��ربازی« را 
تكذیب و اعالم كرد ك��ه در صورت اجراش��دن طرح 
جریمه ریالی سربازی در سال آینده، قوانین و مقررات 

آن همچون سال ۹4 خواهد بود. 
س��ردار موس��ی كمالی در واكنش به خب��ری مبنی 
بر فراهم ش��دن ام��كان پرداخت جریمه ب��رای كلیه 
مشموالن س��ربازی اظهار كرد: چنین چیزی به هیچ 
عن��وان صحت ن��دارد و مش��موالن س��ربازی باید به 

سربازی بروند.
وی همچنین در توضیح خبر منتشرشده مبنی بر اینكه 
»در س��ال آینده نیز طرح جریمه ریالی سربازی ادامه 
خواهد داشت« گفت: در دولت بحثی مطرح شد مبنی 
بر اینكه امكان پرداخت جریمه ریالی در س��ال آینده 
برای كدام گروه از مشموالن غایب فراهم شود. یک نظر 
بر این بود كه باید مدت غیبت حداقل پنج سال و بیشتر 
از آن باش��د و نظر دیگر بر این بود كه باید مدت غیبت 
از سربازی حداقل 8 س��ال و بیشتر از آن یعنی معادل 

شرایط فعلی باشد كه در دولت نظر بر روی 5 سال بود 
كه البته این موضوع مورد تایید و هماهنگی ستاد كل 

نیروهای مسلح نیست.
جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد كل نیروهای 
مسلح اضافه كرد: در ستاد كل نیروی مسلح نیز موضوع 
این اس��ت كه آیا اصال بنای اجرای این طرح در س��ال 
آینده وجود داشته باشد یا خیر. ضمن اینكه در صورت 
اجرای این طرح شرایط همچون سال ۹4 خواهد بود 
و حداقل زمان غیبت از س��ربازی می بایست 8 سال یا 

بیشتر از آن باشد.
كمالی اضافه كرد: در حال حاضر با توجه به حساسیت 
موضوع، هماهنگی ها با سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در حال انجام اس��ت كه نتایج آن اعالم خواهد شد اما 
مشموالن باید توجه داشته باش��ند كه در حال حاضر 
هیچ تصمیمی برای اجرای ط��رح جریمه ریالی برای 
سال آینده قطعی نش��ده و در صورتی كه بنا بر اجرای 
طرح جریمه ریالی در س��ال ۹5 باشد، ش��رایط آن از 
جمله رقم جریمه ریالی و سنوات آن همچون سال ۹4 

بوده و تغییری نخواهد كرد.

دلیل تأخیر در اعالم نتایج آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش

 خاطرات یک كارتن خواب 
پرفروش ترین كتاب سال شد

جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد كل نیروهای مسلح :
امکان پرداخت جریمه برای كلیه مشموالن سربازی صحت ندارد
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باكس پایین چپ + عكس

//////////////
محوری + ستون چپ + عكس

/////////////
ستون راست + عكس

///////////////
میانی با عكس

////////////
ستون پایین چپ + عكس

/////////////
باكس پایین

نشنال ساینتیست منتشر كرد

کشف دانشمندان در تشخیص بهشت و جهنمی شدن افراد 

دهه شصتی ها
 بیست سال دیگرسالمند  می شوند



خبر 

سیدعظیم موسوی که سابقه کارگردانی و نگارش نمایشنامه های تاریخی 
و سنتی را در کارنامه دارد، در تازه ترین تجربه خود سراغ دو متن از اردشیر 
صالح پور و محمدحسین ناصربخت رفته و روایت هایی از دوران قاجار را 
روی صحنه برده اس��ت. نکته جالب اینکه تماشاخانه سنگلج این روزها 

همزمان میزبان دو نمایش از یک کارگردان است.
موس��وي که » اندر حکایت بلدیه اصفهان« را سال گذشته در جشنواره 
نمایش هاي آییني س��نتي اجرا  کرده بود، درب��اره ویژگي هاي اجراي 
همزمان دو نمایش گفته: نوبت اجراي کارم در س��نگلج بود و قرار ش��د 
»کابوس هاي مرد مشکوك« را براي نخستین بار اجرا کنم. تصمیم گرفتم 
دو اجرا داشته باشم تا از ظرفیت سالن بهتر استفاده شود. داستان هر دو 
نمایش در دوران قاجار مي گ��ذرد و از این حیث به هم نزدیکند. با اینکه 

نمایش ها طنز و موزیکال هستند اما جنبه تاریخي و پژوهشي دارند.
وي در ادامه مي افزاید: نکته قابل توجه دو نمایش این اس��ت که در اندر 
حکایت بلدیه اصفهان همه بازیگران خانم هستند و یک بازیگر مرد وجود 
دارد و در کابوس هاي مرد مشکوك همه بازیگران مردند و یک بازیگر خانم 
آنها را همراهي مي کند. نشانه هاي موجود در دو نمایش مشترك هستند 
و هر دو در قالب طنز و کمدي اجرا مي شود، هر چند داستان  آنها تاریخي 
و شاید هم از نگاه برخي تلخ باشد.کارگردان نمایش »سیاست خواجه« با 
بیان اینکه نمایش هاي تازه اش مستند و تاریخي هستند، تصریح مي کند: 
در اندر حکایت بلدیه اصفهان اینگونه اس��ت که همه مردان اصفهان و 
بختیاري براي گرفتن مجلس به تهران مي روند و شهر دست زنان است، 
آنها رییس بلدیه را که آردها را احتکار کرده، دستگیر و دادگاهي مي کنند. 
در کابوس هاي مرد مشکوك، حکایت مردم چاله میداني است که شورش 
مي کنند و نتیجه این ش��ورش بازداشت اشتباهي یک کبریت فروش به 

جاي پهلوان است.
موس��وي در ادامه درباره ش��یوه اجرایي نمایش ها توضیح  داد: نمایش 
کمدي موزیکال اندرحکای��ت بلدیه اصفهان با بهره گی��ري از مجالس 
شادي آور زنانه اجرا مي شود. در واقع این نمایش را با برداشت از مجالس 
زنانه که در دوره قاجار مرسوم بوده اجرا مي کنیم و در شیوه اجرایي آن از 
مجالس شادي آور همراه با تقلید بهره برداري کرده ام. البته نمایش بین 
جدي بودن و تقلید شناور است. در کابوس هاي مرد مشکوك هم داستان 

را با بهره گیري از نمایش تخت حوضي روایت مي کنیم.   
 تماش��اخانه س��نگلج از روز دوش��نبه میزبان دو نمایش آییني سنتي 
» اندر حکای��ت بلدی��ه اصفه��ان« و »کابوس هاي مرد مش��کوك« به 
کارگرداني سیدعظیم موسوي است؛ نمایش هایي که تا پایان دي میزبان 
عالقه مندان هنر نمایش به ویژه نمایش ه��اي قدیمي خواهند بود. اندر 
حکایت بلدیه اصفهان به نویسندگي اردش��یر صالح پور ساعت 18:30 
اجرا مي شود و س��اعت اجراي کابوس هاي مرد مشکوك به نویسندگي 
محمدحسین ناصربخت 20 اس��ت. قیمت بلیت هر اجرا 12هزار تومان 
تعیین ش��ده اما تماش��اگراني که بخواهند در یک روز هر دو نمایش را 
ببینند، مي توانند فقط یک بلیت 18هزار توماني بخرند و 6هزار تومان در 

هزینه هاي خود صرفه جویي کنند.

یک بلیت برای ۲ داستان قجری

سال های زیادی است که محفل  محسن 
ش��عرا درحضور رهبری برپاست خواجه زاده

اگرچه تعداد جلسات شعرخوانی 
درحضورمقام معظ��م رهبری درطول س��ال بیش ازیک 
بارنمی ش��ود اما آثاری که دراین محف��ل کوچک اما ناب 
وخودمانی رونمایی و خوانده می ش��ود چن��ان جذاب و 
گواراست که تا سال ها در اذهان رسانه ای وحتی عمومی 
جامعه ماندگار می شود. سعید بیابانکی شاعری است که 
برای ش��ناخت اعتبار وجایگاهش کافی است کمی طبع 
نازك ودل شیدا روانه سایت ها، مجالت و کتاب های این 
عرصه کنیم تا با خرمنی که نتیجه سال ها قلم زدن و میدان 

داری این شاعرملی ست مواجه شویم .
سعید بیابانکی را چگونه معرفی می کنید ؟

پسرشیطان و پرجنب وجوشی که درسال1347 در یک 
خانواده مذهبی دریکی از مناطق اصیل وقدیمی اصفهان 
) خمینی ش��هر( به دنیا آمد و مدرك کارشناس��ی رشته 

مهندسی کامپیوتر را ازدانشگاه اصفهان اخذ کرد.
جزو ش�اعران معاصری هس�تید که عموم جامعه 
 ش�ما را به جهت ش�عرخوانی های ت�ان درمحضر
مقام معظم رهبری می شناس�ند، چند ب�ار دراین 

محافل حضور داشتید ؟
خیلی بودم. تعدادش را نمی دانم ولی حدود 10 یا 15 باری 
افتخارشرکت دراین محفل را داش��ته ام و4 بارهم توفیق 

شعرخوانی داشته ام.
که یکی از این 4بارهم همان شعرمعروف » با آمدنت 

کمی به روزم کردی... « را خواندید
بله این شعربیشتربازتاب داشت.

این برنام�ه ازتلویزیون که پخش می ش�ود بیننده 
به خوبی متوجه صمیمیت و ش�ور و نش�اط موجود 
درفضای جلسه می شود، چنین جلساتی باید خیلی 

پرخاطره وحاشیه باشد.
 بله همینطوراست خاطرات و اتفاقات جالبی هم درحین 

مراسم و هم قبل و بعد ازآن برای شخص بنده و سایرشرکت 
کنندگان افتاده که همه آنها شنیدنی است

یکی ازهمین شنیدنی ها را برای مان بگویید
خاطره ای که می خواهم بگویم مرب��وط به چند روز بعد 
ازجلسه شعرخوانی اس��ت. درهمان جلس��ه ای که بنده 
ش��عر» به روزم کردی « را خواندم ماه رمض��ان بود چند 
روز بعد از این جلس��ه برای افطارمهمان داش��تیم چون 
تعدادش��ان زیاد بود غ��ذا از بیرون س��فارش داده بودیم 
وقت تنگ بود و با عجله س��وار ماش��ین ش��دم که تا اذان 
نش��ده بروم غذا را از رس��توران بگیرم وقتی به رستوران 
رس��یدم موقع تسویه حساب متوجه ش��دم پول همراهم 
 نیس��ت مانده بودم چکارکنم اگربرمی گش��تم منزل دیر

 م��ی ش��د ومهمان��ان روزه دارپ��ای س��فره افطارمعطل 
می شدند صاحب رستوران گفت اش��کالی نداره آقا شما 
کارتی مدرکی گرو بگذاربعد بیا حس��اب ک��ن ولی من با 
جیب خال��ی آمده بودم وهی��چ مدرکی همراه نداش��تم. 
مانده بودم چه کن��م که ناگه��ان فکری به ذهن��م افتاد 
 آن روزه��ا کلیپ ش��عرخوانی ما دس��ت به دس��ت توی 
گوشی های مردم منتشرشده بود گوش��ی ام را درآوردم 
وکلیپ را به صاحبرس��توران نش��ان دادم گفتم شما این 

کلیپ را دیده اید؟ 
گفت بله خودم ه��م توی گوش��ی ام دارم گفتم خب این 
منم ! صاحب رستوران نگاه مبهوتی به من و بعد به گوشی 
کرد وگفت من می گم چهره شما چقدرآشناست کلی ما 
را تحویل گرفت رو به پرس��نل رس��توران کرد وگفت این 

آقاهرچه می خواهد می تواند ازاین جا ببرد. 
غذا را برداش�تید وبه س�رعت محل را ترک کردید 

)خنده(
ازآن معدود جاهایی بود که شعرهایم به دادم رسیدند

کدام شعررا دراین جلسات پس�ندیدید وبه دلتان 
بیشترنشست؟

سوال سختی است وپاسخ آن تقریبا ناممکن، چون شعرایی 
که دراین جلس��ه حضور پیدا می کنند چکیده و نخبگان 
شعرفارس��ی معاصرند. عالوه براین ش��اعرجلوی کس��ی 
ش��عرمی خواند که خودش اس��تاد و صاحب نظراست به 
خاطرهمین تمام تالش��ش را می کند که شعری ارزنده و 
درخورتحس��ین بخواند. ازاین رو به واقع انتخاب بهترین 

وزیباترین شعرسخت وشاید ناممکن باشد. 
0با این وجود به ش��خصه س��ال ها پیش دریکی ازهمین 
جلسات مجذوب شعری شدم که مرحوم آقای ابوالفضل 

زرویی نصرآباد خواندند.

آی جماعت چطوره حاالت تون
قربون اون فهم وکماالت تون

بل��ه راس��تش تح��ت تاثیرهمین ش��عربود که س��مت 
اشعارطنزکشیده شدم

آن سعید بیابانکی شیطان و پرجنب وجوش از کی 
شاعرشد؟

ش��یطنت ها وجنب وجوش ه��ا همینطور که س��نمان 
بیشترمی شد رنگ و بویی متفاوت می گرفت تا اینکه وارد 
دانشگاه شدم اول حذب انجمن اسالمی شدم وبعد با جهاد 
دانشگاهی همکاری کردم درآن سال ها جهاد دانشگاهی 
فعالیت های فرهنگی هنری می کرد درهمین مسیرشعر را 

در وجود خود یافتیم وپا دراین عرصه گذاشتیم
امان از دوران دانش�جویی که به چه وادی هایی که 

نمی کشد آدم را )خنده(
ولی من کامال راضی ام وبه نظرم ازاین دوران نهایت استفاده 
را بردم انسان دراین مقاطع حساس جوانی باید راهی برای 

در پیش گرفتن درمسیرزندگی و سرنوشت خود بیابد.
به نظرش�ما با وضعیت امروزدانش�گاه ه�ا، باز هم 
دانش�گاه می تواند مرحله ای سرنوش�ت سازبرای 

جوانان درانتخاب این مسیرباشد؟
چراکه ن��ه، باورکنید زمان دانش��جویی ما نه جش��نواره 
ای بود نه همایش��ی و ن��ه حمایت های م��ادی ومعنوی 
امروز. منته��ا مطالبه گری توی خون م��ا بود به خصوص 

ما که درزمینه ش��عرفعالیت می کردیم وش��ما می دانید 
ماهیت شعراعتراض  و نقد است نه اینکه دنبال مچ گیری 
 بودیم نه، خودمان دس��ت به کارمی شدیم و بیشتر خلق 
می کردیم مدیرهم هرکه بود و ب��ا هردیدگاهی که بود به 

دنبال ما می آمد.
می خواهم به عنوان سوال آخردرمورد شعرآیینی 
ک�ه ش�ما از اس�تادان ای�ن عرصه محس�وب می 
ش�وید برای مان بگویید، حداقل یه دهه اس�ت که 
 نگاه خ�اص وحمایت گران�ه ای به این حوزه ش�ده 

چشم اندازآن را چگونه می بینید ؟
ببینید این جن��س کار، کاری نیس��ت مث��ل راه اندازی 
کارخانه که ش��ما فردای افتتاح خط تولید داشته باشید 
و محصول نهای��ی و موردنظ��ر را روان��ه بازارکنید. اصوال 
کارفرهنگی به خصوص درحوزه ادبیات و به ویژه دربخش 
ش��عرآیینی که از موضوع و محتوایی ن��و وکمتر پرداخته 
ش��ده برخورداراس��ت؛ نیاز به اس��تمرار، صبر و ظرافت 
ودقت بیش��تری دارد همانطورکه درابت��دای ورود جدی 
و رسمی به این حوزه دس��ت زبان فارس��ی خالی بود اما 
حاال به اندازه کاف��ی و بلکه بیش��تر و بهترازآنچه برایش 
متصور بودیم آثاردرخور شأن و مهمترازآن شاعران جوان 
وتحصیلکرده دراین حوزه داریم ک��ه همین امرخود گواه 
 آینده روشنی برای جایگاه آتی شعرآیینی در زبان فارسی

 است.
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شاعری که هم می خنداند و هم می گریاند؛

گفتگوبا یک شاعـر دوگانـه سـوز

با آمدنت کمی به روزم کردی                                 تابیدی و ماه شب فروزم کردی
هم سوخت دلم ز رفتنت، هم پدرم                 با رفتن خود، دوگانه سوزم کردی

آگهي ابالغ 
نظر به اينكه محمود باباربيع فرزند محمد و احترام صداقت فرزند 
مهدي مالكيت 64 حبه ويازده – نودوشش��م حبه مشاع باستثناء 
بهاء ثمنيه اعياني 22 حبه آن از72 حبه شش��دانگ پالك 329 واقع 
در ابنيه يك اصلي بخش يك ش��هرضا در اجراي تبصره يك ماده 
105آيين نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواست وارده بشماره 
94090380483915 خواس��تارپرداخت به��اء ثمني��ه اعياني 22 
حبه مشاع فوق الذكرش��ده اند كه مراتب جهت ارزيابي بهاء ثمنيه 
اعياني مربوطه طي نامه شمارة 1394/09/92558– 94/6/23 به 
كانون محترم كارشناسان رسمي ودادگس��تري استان اصفهان 
اعالم كه كانون طي نام��ه 112/9207/1 مورخه 94/08/6 مضمم 
به نظريه كارشناس��ي، مبلغ چهارصد هزار ريال جهت بهاء ثمنيه 
اعيان��ي مقدارف��وق در نظر گرفته ش��ده كه مبلغ ف��وق طي فيش 
شماره 942212783858866 مورخه 94/8/30 به حساب شماره 
2171320316006 سپرده اين اداره واريز شده است بنام فاطمه 
رضائي، مراتب دراجراي تبصره يك ماده 105 آيين نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي گردد كه ذينفع )فاطمه رضايي( 
جهت اخذ سپرده مذكور به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتيكه 
مدعي تضييع حقي از خود ميباشد ظرف يك ماه پس از انتشارآگهي 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي رابه اين اداره ارائه 
نمايد هرگاه ظرف مدت مقرر گواهي طرح دعوي ارائه نشود اداره 
ثبت نس��بت به حذف بهاء اقدام خواهد نمود و در صورت وصول 
گواهي طرح دعوي در مدت مذكور حذف استثناء بهاء ثمنيه اعياني 
موكول به حكم نهايي دادگاه مي باشد. ميرمحمدي رئيس ثبت اسناد 

و امالك شهرضا
مزایده 

9/419 اج��رای اح��كام ش��عبه 6 دادگاه حقوق��ی اصفه��ان در 
نظ��ردارد مزايده ای بامش��خصات زي��ر برگزار نماي��د. پرونده 
كالسه:940231ج6 خواهان: خانم عطيه معينی كربكندی با وكالت 
آقای ايرج حقانی و خانم شيوا حقانی خوانده: آقای حميد احمدی 
فرزند رشيد به نش��انی اصفهان – خيابان جابرانصاری – كوی 
عباسی – بن بست س��وم3/79 مزايده: فروش 6 دانگ پالك ثبتی 
14039/2964 بخ��ش 5 ثبت اصفه��ان اوصاف مل��ك طبق نظر 
كارش��ناس: آپارتمان مورد بازديد در طبقه دوم س��مت غرب به 
شماره ملك 14039/2964 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان مفروز 
و مجزی شده از پالك 1499 به مس��احت اعيانی 120/3 مترمربع 
در يك مجموعه كه 4 طبقه روی پلوت شامل )يك واحد منهای شش 
و در طبقات باالهر طبق��ه دو واحد( جمعا 9 واح��د آپارتمان های 
با اسكلت بتنی و س��قف تيرچه بلوك و ديوارهای آجری با نمای 
مخلوط سنگ و آجر و دارای آسانسور و سطوح داخلی آپارتمان 
كاغذ ديواری و آش��پزخانه اپ��ن و دو خوابه با ك��ف موزاييك و 
موكت و بدنه كف سراميك و بدنه ديوار آشپزخانه و سرويسهای 
بهداشتی كاشی گرديده و دارای شومينه و سيستم گرمايش بخاری 
گازی و س��رمايش كولرآبی دارای اشتراكات برق مستقل و آب و 
گاز مشترك می باشد بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعيت محل 
و مساحت آپارتمان و قدمت آن و س��اير عوامل تاثيرگذار ارزش 

ششدانگ آپارتمان مذكور با متلقات جمعا 2/400/000/000ريال 
)دويس��ت و چهل ميليون تومان( ارزيابی و اع��الم نظر می گردد. 
زمان:94/10/13س��اعت 10 صبح. م��كان: اصفه��ان – خيابان 
نيكبخت- دادگستری كل اصفهان – ساختمان اجرای احكام حقوقی 
– طبقه چهارم- اجرای احكام ش��عبه 6 حقوق��ی اصفهان. طالبين 
خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده ضم��ن هماهنگی با اين اجرا 
از ملك در آدرس خياب��ان كاوه – خيابان جابرانصاری – خيابان 
عارف – كوچه گلستان – پالك52 – مجتمع گلستان ديدن كرده و 
با سپردن 10% ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانك ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فيش به اين اجرا در جلسه 
مزايده شركت كنند. مزايده از قيمت پايه شروع می شود پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:26236 اجرای 

احكام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

9409970353800888 ش��ماره  9/420 ش��ماره دادنام��ه:
پرونده:9409980364700258 ش��ماره بايگانی شعبه:940284 
و940292 شاكی: خانم فرش��ته اعظم پناه فرزند تورج به نشانی 
اصفهان- اميريه – خ.دكتر حسابی – مجموعه گلها –جنب نگهبانی 
متهم- خوانده: خانم زيبا فخرزارع فرزند جليل به نشانی اصفهان 
– خ.گلزار – كوی تلواس��گون – ك��وی ن��و – درب2 – ط2- فعال 
مجهول المكان اتهام: ص��دور چك بالمحل گردش��كار: دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور رای مينماي��د. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
خانم زيبا فخر زارع فرزند خليل 34 س��اله اهل و س��اكن اصفهان 
دائر بر صدور يك فقره چك بالمحل به شماره 1457/928226/36 
مورخ 93/10/18 ازج��اری 20326707/52 عه��ده بانك ملت به 
مبلغ 7/000/000 ريال نظر به ش��كايت مطروحه و كيفرخواست 
صادره و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه و 
بقاء اصل چك در يد ش��اكيه ومتواری بودن متهمه اتهام انتسابی 
را محرز و مسلم دانسته و مس��تندا به ماده 7 قانون صدور چك و 
بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معين حكم بر محكوميت متهم��ه به پرداخت مبلغ ده 
ميليون ريال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و 
اعالم می نمايد و در خصوص شكايت خانم فرشته اعظم پناه عليه 
خانم زيبا فخر زارع دائر بر صدور يك فقره چك بالمحل به شماره 
1457-92823258 مورخ 93/12/10 از جاری2032670752 عهده 
بانك ملت به مبلغ 180/000/000 ريال نظر به اينكه حسب اظهارات 
ش��اكيه چك مذكور قبل از تاريخ آن صادر ش��ده و وعده دار می 
باشد دادگاه اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستندا به ماده 13 
قانون صدور چك و ماده 4 قانون آيين دادرس��ی كيفری رای بر 
برائت متهمه صادر و اعالم می نمايد و در خصوص دادخواس��ت 
خانم فرشته اعظم پناه فرزند تورج به طرفيت خانم زيبا فخر زارع 
فرزند خليل به خواس��ته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره های 
928232و928226 جمعا به مبلغ 187/000/000 ريال به انضمام 
خسارت تاخير تاديه و خس��ارات دادرس��ی نظر به دادخواست 
تقديمی و گواه��ی های عدم پرداخت ص��ادره و بقاء اصول چكها 

در يد خواهان و عدم حض��ور خوانده دع��وی مطروحه را ثابت 
دانس��ته و مس��تندابه ماده 198و515و522 قانون آيين دادرسی 
مدنی و ماده 15 قانون آيين دادرس��ی كيفری حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 187/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 5/985/5000 ريال بابت خس��ارات دادرس��ی و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه كه براس��اس شاخص نرخ تورم از 
زمان صدور گواهی های عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال 
عليه تا زمان وصول محكوم به محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در همين دادگاه می باشد.م الف:24376 

شعبه 112 دادگاه كيفری دو شهر اصفهان)112 جزايی سابق(
ابالغ رای 

9/421 كالسه پرونده:94-899 شماره دادنامه:94/7/28-1301 
مرجع رس��يدگی: ش��عبه 13 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان 
خواهان:محم��د حيدری نش��انی:اصفهان – خ.نيكبخ��ت- بعد از 
دادگس��تری – مغازه سوم – سمت چپ- موسس��ه صالح وكيل: 
مريم صمدانی نش��انی: فالورجان – خ.ميثم- پاس��اژ زاينده رود 
– طبقه همكف –س��مت چپ خوانده:سجاد غالمی ارجنكی نشانی: 
مجهول المكان خواس��ته: قرار تامين خواس��ته و مطالبه وجه يك 
فقره چك به ميزان 550/000 تومان به انضمام كليه خس��ارات و 
هزينه های قانونی و دادرسی و تاخير تاديه با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد حي��دری با وكالت مريم صمدانی 
به طرفيت آقای س��جاد غالمی ارجنكی فرزند حسين به خواسته 
مطالبه مبلغ 5/500/000 ريال وجه يكفقره چك به شماره 271759-

92/3/1 به عهده بانك س��په به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توس��ط بان��ك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور 
نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مس��تند و محكمه پس��ندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد 
مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 5/500/000 ريال بابت 
اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر 
با احتساب اجرا و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )92/3/1( تا تاريخ 
اجرای حكم درحق خواهان صادر و اع��الم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص تامين خواسته با عنايت 
به اينكه وكيل خواهان طی اليحه ای به شماره 927 مورخ 94/7/18 
اعالم نمود ك��ه فعال اقدامی ندارم لذا ش��عبه متوجه به تكليف نمی 
باشد.م الف:24362 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
9/422 ش��ماره پرونده: 1093-94/7/13 ب��ه تاريخ 94/6/15 در 
وقت فوق العاده جلس��ه ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای حل اختالف 
اصفهان به تصدی امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه 
94-446 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل اعالم ميدارد. خواهان: مهدی 
شهری نشانی: خ.آيت ا...كاشانی – ك.قزوينی ها – پ91 خوانده: 
مرتضی كشانی به نشانی مجهول المكان خواس��ته: مطالبه مبلغ 
5/000/000 ريال بابت وجه چك وخس��ارت دادرس��ی و تاخير 
وتاديه و هزينه نشر آگهی رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای مهدی ش��هری فرزند نظام به طرفيت آقای مرتضی كشانی 
به خواس��ته مطالبه وجه چك به ميزان پنج ميلي��ون ريال موجب 
يك فقره چك به ش��ماره 717451/56 عهده بانك ملت به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدی 
بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجاری در 
صورت انتقال اين اس��ناد از دارنده اوليه به ش��خص يا اشخاص 
ثالث و اينكه خوانده دعوی عليرغم ابالغ قانونی ماده 73ق.ا.د.م در 
جلسه دادرسی حضور نيافته و اليحه دفاعيهای ارسال ننموده و 
دليلی بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود ب��ه نحوی از انحاء قانونی 
ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و 
مستندات ابرازی نيز مبری از انكار و ترديد باقی ماندهاند فلذا بنابر 
مراتب فوق و با عنايت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع 
بودن خواهان در دعوی مطروح��ه و  صدور آن از ناحيه خوانده/

صدور آن از ناحيه ش��ركت و امضای آن از ناحيه شخص حقيقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنی و آثار حاكم بر امضای ذليل سند و در حين حال نظر به 
اينكه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در يد 
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان 
مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده اس��تصحاب دين و توجها 
به نظريه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 
1387/4/18 و م��واد 1324-1321-1286-1284-1258-1257 
قانون مدنی و م��واد 249-286-310- 311-314 تجارت و مواد 
194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و م��اده واحده 
قانون استفس��اريه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون 
خس��ارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال 
5/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد 
هزار ريال 170/000 ريال بابت خس��ارات دادرس��ی )هزينههای 
دادرس��ی و ورودی دادخواس��ت و اوراق دادخواست و تصديق 
منضمات به دادخواست و  هزينه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی 
از تاريخ های سررسيد )94/2/20( تا زمان وصول بر مبنای نرخ 
تورم اعالمی بانك مركزی كه حين االجراء محاس��به و تعيين می 
شود در حق خواهان محكوم مينمايد. رای صادره غيابی و ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی از ناحيه محكوم عليه در 
همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجديد نظ��ر در محاكم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان 
می باش��د. م الف24353 شعبه 14 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
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اخبار كوتاه

ــارى گفت: طرح  ــزى چهارمحال و بختي ــازمان مديريت و برنامه ري رييس س
حفاظت كوهستان زاگرس مركزى با مشاركت تمامى دستگاه هاى اجرايى در 

استان اجرا مى شود.
ــد برنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد  اسماعيل عامرى در ديدار با مشاور ارش
(UNDP) اظهار داشت: طرح حفاظت كوهستان زاگرس مركزى با مشاركت 
ــان، چهارمحال و  ــتان هاى اصفه ــتگاه هاى اجرايى و مردم در اس تمامى دس

بختيارى، فارس و كهگيلويه و بويراحمد اجرا مى شود.
وى افزود: مناطق آبخيز مديريتى كوهستان زاگرس مركزى استان چهارمحال 

و بختيارى، لردگان، بروجن، كوهرنگ، بهشت آباد و بازفت است.
ــارى بيان كرد:  ــزى چهارمحال و بختي ــت و برنامه ري ــازمان مديري رييس س
حفاظت از تنوع زيستى زاگرس يك برنامه است و همه برنامه هاى ميان مدت و 

كوتاه مدت زيستى مى تواند به اين طرح كمك كنند.
عامرى خاطرنشان كرد: حفاظت از طرح هاى ملى و استانى محيط زيست عالوه 

بر همكارى دستگاه هاى اجرايى نيازمند مشاركت مردمى است.
وى گفت: تأمين اعتبار الزم براى آبخيزدارى و حمايت از طرح هاى ملى يكى از 
وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزى است و مسووليت پذيرى اين سازمان به 

تحقق برنامه هاى زيستى كمك مى كند.
ــارى تصريح كرد:  ــازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال وبختي رييس س
تعميم الگوى برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس مركزى امسال 
ــم توسعه اقتصادى و  ــال 1395 همزمان با آغاز برنامه شش و توسعه آن در س

اجتماعى كشور است.

 مديركل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى از توزيع 754تن 
بذر اصالح شده در شهرستان شهركرد خبر داد.

ــده گندم و جو در ميان  ذبيح اله غريب از توزيع 754 تن بذر اصالح ش
كشاورزان شهرستان شهركرد خبر داد.

ــدم و جو به  ــده گن ــال انواع بذر اصالح ش ــاره به اينكه امس وى با اش
ــت:  ــت، بيان داش ــده اس ــتان تحويل داده ش ــاورزان اين شهرس كش
368 تن بذر اصالح شده گندم آبى و 192 تن بذر اصالح شده گندم ديم 

به كشاورزان تحويل داده شد.
مديركل جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: در 
سال جارى همچنين 194 تن بذر اصالح شده جو آبى نيز به كشاورزان 

تحويل داده شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى:
طرح « حفاظت كوهستان زاگرس 

مركزى»  اجرا مى شود

مديركل جهاد كشاورزى استان:

754تن بذر اصالح شده 
در چهارمحال و بختيارى توزيع شد

ابالغ راى 
ــماره دادنامه:1503-94/8/26 مرجع  9/423 كالسه پرونده:94-592 ش
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان:ناصر ناصرى  ــعبه 45 ش رسيدگى: ش
نسب نشانى: فالورجان – خيابان امام – كوچه بابلدشت خوانده: احمدعلى 
ــته: مطالبه وجه چك با عنايت به  كاظم زاده نشانى: مجهول المكان خواس
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
ــب به طرفيت آقاى احمدعلى كاظم زاده به خواسته  آقاى ناصر ناصرى نس
ــماره 528069 به عهده  مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه چك به ش
ــارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده  بانك سپه به انضمام مطلق خس
ــتندات در يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت  و بقاى اصول مس
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر 
آگهى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
ــتندا به مواد  ــد كه مس لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
ــون آ.د.م حكم بر  ــارت و 198و515و519و522 قان 313و314 قانون تج
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
ــارت تاخير در تاديه از تاريخ  و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خس
سررسيد چك موصوف (94/3/3) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:24351 شعبه 45 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:922-94/8/30 مرجع  ــه پرونده:679/94 ش 9/424كالس
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مريم براتى  ــعبه 19 ش رسيدگى: ش
نشانى اصفهان- خ.امام خمينى – ايستگاه فتوت – كوى دانش – بن.بست 
آفتاب – پ47 خوانده: احمد شياسى نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
ــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به  قسمتى از مهريه گردش
كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا 
ــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى  ختم رسيدگى را اعالم و به ش
ــى فرزند دالور به  ــورا:در خصوص دعوى خواهان خانم مريم برات قاضى ش
طرفيت احمد شياسى فرزند عباسعلى به خواسته مطالبه قسمتى از مهريه 
به صورت عينى يكصدو پنجاه عددسكه بهارآزادى خسارات مطلق دادرسى 
ــت  ــه جميع اوراق پرونده مفاد دادخواس ــه پنجاه ميليون با توجه ب مقوم ب
خواهان و با توجه به سند نكاحيه شماره 28563 مورخه 94/7/21 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگى عليرغم نشر آگهى روزنامه كثيراالنتشار و 
با توجه به اينكه خوانده دليلى بر پرداخت مهريه به زوجه ارائه ننموده است 
شورا با استناد به مواد 1082 قانون مدنى خوانده را به پرداخت مهريه تعداد 
ــكه بهارآزادى و هزينه دادرسى به مبلغ شانزده هزار  يكصد و پنجاه عدد س
ــالم مينمايد راى صادره غيابى  و پانصد تومان در حق خواهان محكوم و اع
است ظرف بيست روز قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم دادگسترى اصفهان مى باشد.م الف:24345 
شعبه 19حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ راى 
ــماره دادنامه:1233-94/7/25 مرجع  9/425 كالسه پرونده:922/94 ش
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى عباسى  ــعبه 8 ش رسيدگى: ش
ــين محمديان فرزند يدا... 2- ليال جعفرى فرزند  فرزند رضا وكيل:1- حس
اسفنديار مجتمعا منفردا اصفهان – خ.شيخ صدوق شمالى – خ.شيخ مفيد 
– ساختمان عقيق – طبقه اول – واحد يك خوانده: محمد مردانى به نشانى 
مجهول المكان خواسته: محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 9/606/000 
ريال باقيمانده وجه 6 فقره فاكتور فروش بذر و سم كشاورزى به انضمام كليه 
خسارات و هزينه دادرسى و دفتر و حق الوكاله وكيل وخسارت تاخير تاديه 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى 
ــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى  تشريفات قانونى و اخذ نظريه مش
ــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در  را اعالم و به ش
خصوص دادخواست خواهان مهدى عباسى با وكالت 1- حسين محمديان 
2- ليال جعفرى به طرفيت خوانده محمد مردانى به خواسته مطالبه مبلغ 
ــى و تاخير و تاديه با توجه به  9/606/000 ريال به انضمام خسارات دادرس
ــت خواهان با توجه به ارائه كپى مصدق  جميع اوراق پرونده مفاد دادخواس
ــيدگى حضور  ــه رس ضميمه پرونده و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلس
ــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندا به ماده  ندارد لذا ش
198 ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ210/000 ريال بابت اصل خواسته 
ــر آگهى و حق الوكاله  ــى و هزينه هاى نش 9/606/000ريال هزينه دادرس
ــت  ــارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواس ــه قانونى و خس وكيل طبق تعرف
ــى دارد راى صادره غيابى ظرف  94/6/3 در حق خواهان محكوم و اعالم م
ــد.م  ــعبه مى باش 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در اين ش
ــتم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف  الف:24343 شعبه هش

شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:625-94/8/11 مرجع  ــه پرونده:354/94 ش 9/426 كالس
رسيدگى: شعبه سى ونهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا 
ــت  ــانى خ.مدرس – خ.مولوى – كوچه مولوى – بن.بس ناغم اصفهانى نش
ــانى  ــاغ مادى به نش ــلطانى ب ــده: عليرضا س ــان – پ1/15 خوان همداني
ــند موتورسيكلت كوثر به شماره  مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال س
انتظامى 622-32814 گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
ــورا: در خصوص دعوى محمدرضا ناغم اصفهانى به طرفيت  راى قاضى ش
ــند يك دستگاه  ــته الزام به انتقال س ــلطانى باغ مادى به خواس عليرضا س
ــماره انتظامى 622-32814 كه خواهان مدعيست به  موتورسيكلت به ش
موجب قولنامه عادى موتورسيكلت را از خوانده خريدارى نموده و كل ثمن 
معامله را نيز پرداخت نموده و اصل سند موتور نيز در اختيار مى باشد ولى 
خوانده از انتقال سند خوددارى نموده است خوانده با وصف ابالغ قانونى در 
ــبت به ادعاى خواهان ايراد و انكارى  جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و نس
ــورا دعوى مطروحه را مقرون به صحت تلقى  ــت لذا ش به عمل نياورده اس
ومستندا به مواد 10و219و220 قانون مدنى و ماده 198 قانون آ.د.م حكم 
ــمى و انتقال يك  ــناد رس به محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه اس
دستگاه موتورسيكلت سيستم كوثر به شماره موتور 200903592 و شماره 

شاسى 125K 9018904 به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
ــعبه و پس از آن  غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين ش
قابل تجديدنظر در محاكم عمومى اصفهان مى باشد.م الف:24338 شعبه 

39 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:660-94/8/18 مرجع  ــه پرونده:354/94 ش 9/427 كالس
ــان خواهان:  ــالف اصفه ــوراى حل اخت ــعبه 15 ش ــيدگى كننده: ش رس
ــر – كوچه  ــهرك ولى عص ــاى خ.كاوه – ش ــانى انته ــين زنديان نش حس
ــانى مجهول المكان  ــم خوانده: محمد زارع شريف نش خسروى – بن.شش
ــده و اخذ نظريه  ــكار: با عنايت به محتويات پرون ــته: مطالبه گردش خواس
ــيدگى با استعانت از  ــورا ضمن اعالم ختم رس مشورتى اعضاى محترم ش
ــورا:  ــادرت به صدور راى مى نمايد. راى ش ــرح آتى مب خداوند متعال به ش
ــريف  ــين زنديان به طرفيت محمد زارع ش ــت حس در خصوص دادخواس
ــره چك به  ــال وجه يك فق ــغ 50/000/000 ري ــته مطالبه مبل به خواس
ــارات  ــماره 201542-94/5/18 به عهده بانك صادرات به انضمام خس ش
ــت تقديمى و مالحظه اصول  ــى و تاخير تاديه با توجه به دادخواس دادرس
ــار كافى در  ــالغ قانونى وقت و انتظ ــتندات دعوى و اينكه خوانده با اب مس
ــتندات ابرازى خواهان  ــده و در قبال دعوى و مس ــورا حاضر نش جلسه ش
ــتندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال  ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مس
ــتن  ــان را حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانس ذمه خوانده به خواه
ــتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد  دعوى به اس
ــه محكوميت خوانده  ــون تجارت حكم ب 249و307و309و310و315 قان
ــته و پرداخت  ــغ 50/000/000 ريال به عنوان اصل خواس به پرداخت مبل
ــى به پرداخت خسارت تاخير  ــارات دادرس 160/000 ريال به عنوان خس
ــاخص  تاديه از تاريخ 94/5/18 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش
ــردد راى صادره غيابى و  بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گ
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس 20 روز پس 
از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م 
ــماره يك شوراى حل اختالف  ــعبه 15 حقوقى مجتمع ش الف:24337 ش

شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

ــخ  560 تاري ــه: ــماره دادنام 461 ش /94 ــده: ــه پرون 9 كالس /428
ــعبه هجدهم شوراى حل اختالف  رسيدگى:94/6/24 مرجع رسيدگى: ش
ــهر – خ.نقش جهان  ــانى ملك ش ــان مختارى نش اصفهان خواهان: احس
ــعيد  ــاس – مجتمع راحله – واحد1 خوانده: س – كوچه نيلوفر – كوچه ي
كريمى نشانى ملك شهر – خ.مطهرى – بعد از سه راه مهديه – جنب كوچه 
آذر(28) خواسته:مطالبه وجه چك گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى 
ــيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور  اعضاء، قاضى شورا ختم رس
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست احسان مختارى به 
طرفيت سعيد كريمى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه دو 
فقره چك به شماره هاى 9207/624186-94/5/10و9207624197-
ــى به انضمام خسارات  ــيخ طوس ــعبه ش 94/5/30 عهده بانك قوامين ش
دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم 
پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان 

در جلسه رسيدگى مورخه 94/6/14 و دفاعيات غير موثر خوانده در جلسه 
رسيدگى شورا و نظر به اينكه اصل سند تجارى در يد دارنده چك حكايت از 
مديونيت صادر كننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اينكه از ناحيه 
ــه چك نمايد ارائه نگرديده فلذا با  خوانده دليلى كه حكايت از پرداخت وج
توجه به نظريه مشورتى اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/6/14 و 
ــتصحاب دين و مستندا به ماده 11 قانون  با احراز اشتغال ذمه خوانده و اس
ــوراهاى حل اختالف و مواد 310و311و313 از قانون تجارت و تبصره  ش
ــون صدور چك و مواد  ــخيص نظام به ماده 2 قان الحاقى مصوب مجمع تش
198و519و522 از قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجراى حكم براساس شاخص 
اعالمى از ناحيه بانك مركزى و پرداخت دويست هزار ريال هزينه دادرسى 
ــردد راى صادره حضورى و ظرف مدت  در حق خواهان صادر و اعالم مى گ
ــت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى اصفهان  بيس
مى باشد.م الف:24335شعبه 18 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:552-94/7/29 مرجع  ــه پرونده:339/94 ش 9/429 كالس
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ايران براآنى  ــعبه 11 ش رسيدگى: ش
ــوى ش.محمدى  ــاورز – ك ــاورزى – بلوار كش ــانى اصفهان – خ.كش نش
ــته:  ــانى مجهول المكان خواس ــى به نش ــده: على اكبر رئيس – پ35 خوان
ــودن قبوض آب  ــازه و پرداخت نم ــه 8 ماهه 1 باب مغ مطالبه اجور معوق
ــاب  ــاى 77504570و7778397 على الحس ــماره ه و برق و تلفن به ش
ــارات قانونى و هزينه  ــه انضمام مطلق خس مقوم به 50/000/000 ريال ب
ــكار: پس از ارجاع پرونده  ــارت تاخير در تاديه گردش هاى دادرسى و خس
ــه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه  به اين شعبه و ثبت آن به كالس
ــيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت  مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رس
ــوى خانم ايران  ــورا: در خصوص دع به صدور راى مى نمايد. راى قاضى ش
ــته مطالبه اجور معوقه  ــى به خواس براآنى به طرفيت آقاى على اكبر رئيس
ــماره  8 ماهه 1 باب مغازه و پرداخت نمودن قبوض آب و برق و تلفن به ش
هاى 77504570و7778397 على الحساب مقوم به مبلغ 50/000/000 
ــى با توجه به  ــارات قانونى و هزينه هاى دادرس ريال به انضمام مطلق خس
ــان و اينكه خوانده  ــتندات در يد خواه محتويات پرونده و بقاى اصول مس
ــيدگى حضور نيافته و هيچگونه اليحه  على رغم ابالغ قانونى در جلسه رس
ــبت به دعوى  ــندى در مقام اعتراض نس ــتند و محكمه پس و دفاعيات مس
ــان عليه خوانده ثابت  ــراز ننموده لذا دعوى خواه خواهان از خود ارايه و اب
ــتناد مواد 198و515و519و522 ق.آ.د.م حكم بر  ــخيص داده و با اس تش
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ على الحساب مقوم به 50/000/000 
ــته و 230/000بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت  ريال بابت اصل خواس
ــت تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان  تاخير در تاديه از تاريخ دادخواس
ــت روز پس از  صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
ــد و پس از اتمام مهلت واخواهى  ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باش
ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد.م الف:24334 شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان

ــهركرد تاكيد كرد:  ــال و بختيارى و امام جمعه ش نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــبت باالتر از مجلس شوراى  ــيت انتخابات مجلس خبرگان رهبرى به نس حساس

اسالمى است.
حجت االسالم محمد على نكونام، در نشست ماهانه ائمه جمعه استان چهارمحال و 
بختيارى افزود: مجلس خبرگان ستون اصلى خيمه انقالب است و در حقيقت همه 

انقالب وابسته به واليت فقيه است.
وى افزود: اگر واليت فقيه مقتدر، مستحكم و از يك پشتوانه قوى برخوردار باشد 
به طور قطع انقالب هم مقتدر است و از خطرات مصون خواهد ماند، اما اگر خدايى 
نخواسته غير از اين باشد، انقالب و واليت فقيه دچار ضعف و بى ارادگى خواهد شد.
ــلمين نكونام تاكيد كرد: تنها نهادى كه به مدد پروردگار  ــالم والمس حجت االس
ــيب ها و چالش ها مصون  متعال و به حول و قوه الهى تا امروز مقتدر مانده و از آس
بوده است،جايگاه واليت فقيه است كه اين، يك قسمت عمده اش به خود حضرت 
ــا تدبير، درايت و  ــوده كه به لطف الهى ب ــام معظم رهبرى مرتبط ب امام(ره) و مق
توانمندى ها و ويژگى هايى كه داشتند الحمدله اجازه ندادند كه با اين چالش ها، 

رو به روى شان بكنند.
ــالمت، درك صحيح از واقعيت ها، پرهيز از نگاه  ــتان، س نماينده ولى فقيه در اس
ــتن، گرفتار بازيگرى هاى سياسى نشدن  سياسى، نگاه اعتقادى و متعهدانه داش
ــامح نبودن را از جمله مالك ها و معيارهاى مجلس خبرگان  و اهل تساهل و تس

آينده عنوان كرد.
ــلمين نكونام تاكيد كرد: اگر مجلس خبرگان رهبرى، ما را  حجت االسالم والمس
انسان هاى صادق، سالم و متعهد و دور از افكار سياسى و موضع گيرى هاى سياسى 

و تسامح و تساهل شكل بدهد به يقين جاى هيچ نگرانى و دغدغه نيست.
ــته و امروز انقالب را مسامحه خواص  امام جمعه شهركرد، يكى از مشكالت گذش
جامعه برشمرد و گفت: در گذشته افرادى از نزديكان و منصوبان حضرت امام(ره) 
بودند كه با اصول حضرت امام مسامحه كردند، افرادى با سوابق آن چنانى بودند كه 
داعيه پرچم دارى حضرت امام (ره) و علمدارى نهضت و انقالب را بر عهده داشتند 

ــدند  ــار اين بازيگرى ها ش ولى گرفت
ــامحه كردند و به بهانه مسايل  و مس
سياسى ، توجيه براى خودشان درست 
كردند و اصول حضرت امام را نگفتند 
و از آن ها دفاع نكردند و كوتاه آمدند و 

درنهايت در چالش افتادند. 
ــلمين نكونام  ــالم والمس حجت االس
ــد بخواهيم  ــر بنا باش ــرد: اگ تاكيدك
ــس خبرگان  ــراى مجل ــانى را ب كس
ــته  ــاب كنيم كه خدايى نخواس انتخ
كوتاه بيايند و مسامحه گر باشند، به 
طور قطع بدانيم كه انقالب نه تنها با 
چالش مواجه مى شود بلكه با آسيب 
و خطرات عظيمى هم روبه رو خواهد 

شد.
ــتان افزود:  ــده ولى فقيه در اس نماين
ــث دولت و  ــر بح ــا ديگ ــن ج در اي
ــود جمع كرد،  ــك جور مى ش ــده در دولت را ي ــت،چالش ايجاد ش مجلس نيس
ــه بركت امام  ــوه الهى و ب ــه حول و ق ــت ب ــايلى كه داش بنى صدر با آن همه مس
ــكل و فتنه 88 را با آن  ــد و دولت هاى ديگر را هم به همين ش مسأله اش جمع ش
عظمت به بركت واليت فقيه ختم به خير شد، ولى مجلس خبرگان رهبرى چيزى 
ــته با چالش رو به رو  شد، بشود به راحتى آن را جمع  نيست كه اگر خدايى نخواس

كرد، اين جا ديگر ستون اصلى نظام و انقالب است.
ــلمين نكونام با تاكيد بر اينكه افراد اهل تساهل و تسامح  ــالم والمس حجت االس
ــرد: افراد  ــند تصريح ك ــته باش ــرگان رهبرى نبايد جايگاهى داش در مجلس خب
مسامحه گر كه يك سرسوزن به آنها شائبه وجود داشته باشد كه به گرايش هاى 
سياسى و امثال اينها گرفتار هستند و در نظرات و انتخاب ها، دچار لغزش و سازش 
ــند، اينها به هيچ عنوان در مجلس خبرگان نبايد جايگاهى داشته باشند و ما  باش

حداقل بايد در اين جهت روشنگرى كنيم.
ــهركرد با تاكيد بر اينكه ائمه جمعه مأمور به انجام وظيفه و تكليف  امام جمعه ش
خود هستند خاطرنشان كرد: ما در خصوص انتخابات يك تكليفى بر عهده داريم 
ــيم در اين جهت از تكليف مان  كه بايد به آن به درستى عمل كنيم و مواظب باش

كوتاه نيايم.
حجت االسالم والمسلمين نكونام،با تاكيد بر اينكه در انتخابات خبرگان رهبرى، 
بايد انسان هاى شفاف، سالم، بدون هيچ گونه شائبه انتخاب شوند، تصريح كرد: اين 
كه بگويند فالنى امام جمعه است و حضرت آقا او را منصوب كرده، يا مردم بگويند 
ــت و يا به عنوان مثال اين  كه اين آقا امام جمعه است پس به طور حتم واليى اس
آقا نماينده حضرت آقا است،پس به طور حتم براى خبرگان گزينه مناسب است،

اينها مالك و معيار انتخاب صحيح نيست، بلكه شفافيت و سالمت و به دور بودن 
افراد از هرگونه تسامح معيار و مالك انتخاب ها است.

رييس شوراى فرهنگ عمومى استان خاطرنشان كرد: حساسيت مجلس خبرگان 
ــالمى است، زيرا خروجى  ــوراى اس رهبرى به مراتب باالتر و مهم تر از مجلس ش
خبرگان و تأثيرگذارى آن به مراتب مهم تر و حساس تر است، بنابراين در اين جهت 

همه بايد با حساسيت و جديت مراقب باشيم و بكوشيم ِدين مان را به درستى ادا 
كنيم و امين به معناى واقعى كلمه باشيم.

امام جمعه شهركرد گفت: من وظيفه خودم را  ادا كردم و در نماز جمعه هم براى 
مردم با شفافيت تمام، روشنگرانه و خيلى راحت مسايل را تبيين بكنيد تا انشاءاله 

به حول و قوه الهى اين مرحله هم بگذرد و از اين گذر نيز به خوبى بگذريم.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد، در اين نشست 
از تالش هاى دل سوزانه ائمه جمعه براى حل مشكالت و مسايل استان قدردانى 
كرد و گفت:گاهى دستگاه هاى اجرايى و دستگاه هاى ديگر و چه هواداران گروه ها 
و جناح ها هر كدام به نوعى از ائمه جمعه انتظارات، مطالبات و توّقعات مختلفى را 
دارند كه مى طلبد با تدبير و عقالنيت اين امور را مديريت كنيم و هيچ گونه امتيازى 
را به كسى ندهيم و تنها همان وظيفه اى كه نسبت به آن متعهد و در قبالش وظيفه 

دينى، شرعى و اخالقى داريم، به درستى انجام بدهيم.
ــول و نگاه هاى اصيل  ــه ائمه جمعه بايد اص ــهركرد با تاكيد بر اينك امام جمعه ش
ــى از افراد  ــان كرد: خيل ــد خاطرنش ــه قرار بدهن ــالمى و دينى را مورد توج اس
ــه را در وادى بازى هاى  ــان نمى آيد كه ائمه جمع ــت زده بدش بيمار دل و سياس
ــخص خاص معرفى  ــى قرار بدهند و آن ها را طرفدار يك حزب، جناح و ش سياس
كنند بنابراين ائمه جمعه بايد مراقب باشند در بسيارى از مسايل و كارها ورود پيدا 

نكنند و در قبال برخى از حرف ها و مطالبى كه مى شنوند، موضع گيرى نكنند.
ــهركرد، حجت االسالم والمسلمين  به گزارش روابط عمومى دفتر امام جمعه ش
ــت و گفت: اگر در يك جايى، يك  ــخن حق دانس نكونام ، ائمه جمعه را مدافع س
جمعى حرف حقى دارند، ائمه جمعه به طور قطع از حرف حق دفاع مى كنند زيرا 
دفاع از حرف حق را وظيفه خود مى دانند و اين معنايش دفاع از آن طايفه، جمع و 

شهر و قوم و قبيله خاص نيست بلكه دفاع از حق است.
ــه جمعه در قبال  ــى صحيح را وظيفه ائم ــتان جهت ده نماينده ولى فقيه در اس
ــبت به  ــت و ما نيز نس ــروز ديگر روز جهت دهى اس ــت و گفت: ام انتخابات دانس
ــاز كنيم و به يقين  ــون بايد جهت دهى صحيح به جامعه را آغ انتخابات از هم اكن
ــام و توجه همگان به  ــت دهى هاى اصيل نظ ــاى ما بايد همان جه جهت دهى ه

اصالت ها باشد.
ــلمين نكونام تصريح كرد: اولين جهت دهى و روشنگرى  ــالم والمس حجت االس
ــت كه به صراحت به مردم بگويم كه نماينده مجلس كارش كار اجرايى  ما اين اس
نيست و هر قولى هم كه بدهد ضمانت اجرايى ندارد چرا كه او هيچ گونه مسووليت 

اجرايى برعهده ندارد.
ــتان افزود:مردم بايد از نماينده مجلس انتظار  رييس شوراى فرهنگ عمومى اس
ــور و استان را رفع كند و  داشته باشند كه با تصويب قانون صحيح، مشكالت كش

قانون گذار خوب باشد و قانون هنرمندانه وضع كند.
حجت االسالم والمسلمين نكونام تعهد،كالن نگرى و اشرافيت كامل بر امور را الزمه 
ــط يك نماينده مجلس دانست و گفت: ما به عنوان  تصويب يك قانون خوب توس
ائمه جمعه بايد اين مطالب و مواضع خودمان و آن چه را كه احساس مى شود براى 
ــت بدون آن كه كارى به افراد و كانديداى خاص داشته  انتخابات مجلس الزم اس

باشيم، به خوبى براى مردم تبيين كنيم.
امام جمعه شهركرد همچنين بر تعامل مسووالن و دست اندركاران و متوليان منابع 
ــكالت و چالش ها در حوزه منابع  ــتان با ائمه جمعه به منظور رفع مش طبيعى اس

طبيعى تاكيد كرد.

امام جمعه شهركرد:

حساسيت انتخابات خبرگان از مجلس شوراى اسالمى باالتر است
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دريچه خبر

ــد بخش ارتباطات را   معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، رش
در تدوين برنامه ششم معادل 2.5 تا سه برابر رشد كليه بخش هاى 

استراتژيك كشور عنوان كرد.
ــگاه  ــت و يكمين نمايش ــم افتتاحيه بيس نصراله جهانگرد در مراس
بين المللى الكامپ، با اشاره به بررسى هاى اقتصادى صورت گرفته در 
تدوين برنامه ششم توسعه، گفت: در اين بررسى ها به عنوان گزارش 
ــور از جمله فناورى اطالعات و  ــتراتژيك كش پايه، 8 تا 9 بخش اس

ارتباطات طى سال هاى گذشته مورد بررسى قرار گرفت.
وى گفت: در اين بررسى ها، بخش فناورى اطالعات و ارتباطات 19/4 
درصد رشد داشته است كه اين درصد رشد معادل 2/5 تا 3 برابر رشد 

ساير بخش هاى استراتژيك كشور بوده است.
ــد كرد: برنامه ريزان  معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات تاكي
ــاهد همين  ــعه نيز ش ــم توس پيش بينى كرده اند كه در برنامه شش

موضوع درصد رشد در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات باشيم.
ــوزه ضريب  ــه در ح ــرى ك ــه مطالعه ديگ ــاره ب ــا اش ــرد ب جهانگ
ــرمايه گذارى در بخش فناورى اطالعات و ارتباطات  ــت س بازگش
ــخص شده كه  ــى ها مش ــت، گفت: در اين بررس صورت گرفته اس
ــار برابر و  ــاورزى با چه ــت در حوزه كش پايين ترين ضريب بازگش
باالترين ميزان ضريب بازگشت سرمايه مربوط به فناورى اطالعات 
ــان  ــود و اين امر نش ــت كه 15برابر برآورد مى ش در اين بخش اس
ــاورى اطالعات و  ــرمايه گذارى در حوزه فن ــردى س از ارزش راهب

ارتباطات دارد.
رييس سازمان فناورى اطالعات ايران، سهم ICT از اقتصاد ايران را 
2/7درصد برآورد كرد و گفت: اين رقم به غير از تجهيزات دسترسى، 
ترمينال ها و گجت ها است كه اين بخش نيز حدود 2/7درصد از اين 

سهم را در اختيار گرفته است.
ــعه از افزايش دو برابرى  وى افزود: افق پيش روى برنامه ششم توس

سهم ICT در اقتصاد كشور حكايت دارد.
ــازار فناورى  ــاس گردش ب ــرد: بر اين اس ــان ك جهانگرد خاطرنش
ــى به 70 هزار  ــد از 27 هزار ميليارد كنون اطالعات و ارتباطات باي
ميليارد افزايش يافت؛ اين در حالى است كه در برنامه ششم توسعه، 
ــاورى اطالعات و  ــازار فن ــزار ميليارد گردش ب پيش بينى 130 ه
ارتباطات ديده شده است كه اميدواريم حداقل 60 درصد آن محقق

 شود.
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: تا چند روز آينده با 
ــته اى، شاهد رفع ممانعت  آخرين گام هاى پيش رو براى توافق هس
در همكارى هاى بين المللى خواهيم بود و بر اين اساس كمپانى هاى 
ــد كه اين موضوع  بين المللى وارد فضاى اقتصادى ايران خواهند ش
ــا كمپانى هاى  ــاى ايرانى ب ــاركت بنگاه ه ــاز مش مى تواند زمينه س

بين المللى باشد.

فناورى هايى كه هر ساعت نو مى شوند و براى زنده ماندن سازمان نياز 
به آنها بيش ازپيش احساس مى شود.دراين بين نقش اصلى را مهندسان 
ــودن، بتوانند با  ــين هاى ماهر بر عهده دارند كه ضمن به روز ب و تكنس
چالش هاى پيش روى سازمان مواجه شده و راه حل مناسبى را اتخاذ 
كنند.  به همين خاطر مهارت هايى خاص براى اين كار موردنياز است 
ــخگو باشند.  كه افراد فنى و ماهر در فناورى اطالعات مى توانند پاس
ــال 2016 به اندازه  ــاليانه كارشناسان آى تى در س افزايش حقوق س
پنج درصد حكايت از درخواست هاى زياد كارفرمايان براى استخدام 

چنين افرادى دارد.
1- معمارى آى تى

ــال 2016  ــد از كارفرمايان اعالم كردند كه براى س بيش از 42 درص
احتياج زيادى به معماران آى تى دارند تا بتوانند سازمان خود را توسعه 
داده و ضمن به روز كردن دستگاه ها، استراتژى هاى مديريتى در بخش 
فناورى اطالعات را نيز پياده سازى كنند. معمارى انترپرايز، معمارى 
ــك هاى اصلى معماران ــاى فناورانه از تس كلود، مديريت بر پروژه ه

 آى تى به شمار مى رود.
2- برنامه نويسى / توسعه دهندگان اپليكيشن

40 درصد از كارفرمايان اعالم كردند ظرف 12 ماه آينده نقشه اى براى 
استخدام برنامه نويسان و اپليكيشن نويس هاى ماهر دارند. دو بخش 
اينترنت اشياء و موبايل جذاب ترين بخش هاى نوينى هستند كه براى 

توسعه آنها توسعه دهندگان اپليكيشن حرف اول را مى زنند.
3- مدير پروژه آى تى

39 درصد از مصاحبه شوندگان و كارفرمايان اعالم كردند نياز مبرم به 
استخدام مديران پروژه هاى آى تى دارند. بخش هاى مختلف صنعت 
ــالمت در حال به روزرسانى با روش هاى  و حتى بخش هايى مانند س
مدرن فناورانه هستند و به همين خاطر انجام پروژه هاى به روزرسانى
 به نحو احسن بدون كارشناسان مديريت پروژه هاى آى تى امكان پذير 

نخواهد بود.
4- مديريت بر ديتا

ــازمانى نياز مبرم به  ــد براى مديريت بر ديتاى س 36 درصد نيز گفتن
كارشناسان اين حوزه دارند. اين حرفه در سال 2015 در رده دهم نياز 
دنياى آى تى بود كه در سال 2016 به رده چهارم ارتقاء پيدا مى كند 
ــوزه در دنياى ــت بيش ازپيش اين ح ــان دهنده اهمي كه اين امر نش

 آى تى دارد.
5 - تحليل كسب وكار هوشمند

ــوندگان اعالم نياز كردند تا بتوانند ظرف 12  34 درصد از پرسش ش
ــمندتر كردن تجارت شان از  ــمند كردن يا هوش ماه آينده براى هوش
تحليلگران اين عرصه استفاده كنند. سال 2015 رده اين رتبه شغلى 
مورد نياز هفتم بود اما در سال 2016 با توجه به توسعه بخش هاى مالى، 
بيمه، سالمت و خرده فروشى آنالين، نياز به تحليل كسب وكار هوشمند 

بيش  ازپيش احساس مى شود.

معاون وزير ارتباطات خبر داد:

2برابر شدن سهم فناورى اطالعات
 از اقتصاد ايران

شغل هاى  موردنياز دنياى فناورى 
اطالعات در سال 2016

ــط دريافت  ــت: ضواب ــس جمهور گف ــاون علمى ريي  مع
ــتقرار واحدهاى  ــيس و پروانه بهره بردارى و اس جواز تاس
ــركت هاى دانش بنيان به تصويب  ــرفته و ش صنايع پيش
هيات وزيران رسيد و ابالغ شد. سورنا ستارى با اعالم اين 
ــركت هاى دانش بنيان،  ــكالت ش خبر گفت: يكى از مش
عدم امكان دريافت جواز تاسيس و پروانه بهره بردارى براى 
فعاليت در شعاع 120 كيلومترى تهران و ساير شهرهاى 
بزرگ داراى محدوديت استقرار بود بر همين مبنا از سال 
ــت اليحه حمايت از شركت هاى  1386 كه ويرايش نخس
دانش بنيان در معاونت علمى و فناورى رييس جمهورى 

تهيه مى  شد، اين موضوع مدنظر قرار گرفت.
 وى با بيان اينكه براى دريافت جواز تاسيس و پروانه بهره 
بردارى يك ماده ويژه پيش بينى شده است، ادامه داد: در 
سال 1389 طى ماده 8 قانون حمايت از شركت هاى دانش 
ــركت هاى دانش بنيان مجازند  ــد كه ش  بنيان، مصوب ش
مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها 
با رعايت مقررات زيست محيطى مستقر كنند، ولى ضوابط 
اجرايى آن از سال 1389 تاكنون به صورت دقيق مشخص 
ــتارى افزود: البته در سال 1388 و 1392 با  نشده بود.  س
پيگيرى هاى وزارت صنعت براى تسهيل ارائه جواز تاسيس 
و پروانه بهره بردارى به واحدهاى صنايع نوين، مصوباتى در 
هيات وزيران به تصويب رسيد، اما به دليل عدم تعيين رده 

هاى زيست محيطى، در اجرا با مشكالتى مواجه شد.
رده بندى زيست محيطى كاالهاى دانش بنيان

ستارى با اشاره به برگزارى جلسات كارشناسى متعددى 
ــورى، وزارت  ــى و فناورى رييس جمه بين معاونت علم
صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست 
در دو سال گذشته، اظهار كرد: اين نشست ها نتايج خوبى 
به دنبال داشت و خوشبختانه براى حوزه هاى توليد كاالى 
دانش بنيان بر مبناى ميزان آاليندگى، رده زيست محيطى 
ــت جمهورى به  ــد.معاون علمى و فناورى رياس تعيين ش
ــرفصل هاى اصلى رده بندى فعاليت شركت هاى دانش  س
بنيان اشاره كرد و گفت: فناورى زيستى، فناورى نانو، اپتيك 
و فوتونيك، الكترونيك، كنترل و سخت افزارهاى رايانه اى، 
ــات و نرم افزارهاى كامپيوترى،  فناورى اطالعات و ارتباط
تجهيزات پيشرفته ساخت، توليد و آزمايشگاهى، داروهاى 
پيشرفته، وسايل، ملزومات و تجهيزات پزشكى، هوافضا، 
ــرفته (در حوزه هاى علوم  انرژى هاى نو و محصوالت پيش
شناختى، گياهان دارويى و كشاورزى، نفت، گاز و پااليش 
ــدن، فناورى هاى  ــوا، مع ــاك و ه ــيمى، آب، خ و پتروش
ــازى)، از جمله اين سرفصل ها دريايى، ساختمان و راه س

 هستند. 
امكان استقرار شركت ها در پارك هاى علم و فناورى و مراكز 
رشد ستارى با بيان اينكه بر اساس اين مصوبه، شركت هاى 
دانش بنيان و واحدهاى صنايع پيشرفته مجازند بر اساس 
رده بندى در پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد مستقر 
ــيس و پروانه بهره بردارى دريافت كنند،  شوند و جواز تاس
افزود: شركت هاى دانش بنيان و واحدهاى صنايع پيشرفته 

ــت محيطى، مجازند در محدوده  بر مبناى رده بندى زيس
ــهرهاى داراى  ــاير ش ــعاع 120 كيلومترى تهران و س ش
ــتقرار، در كاربرى هاى صنعتى و كارگاهى  محدوديت اس
ــتقرار پيدا  ــهرها يا مكان هاى صنعتى مجاز، اس داخل ش

كنند.  
ــت جمهورى، ضمن اشاره به  معاون علمى و فناورى رياس
اين كه شركت هاى دانش بنيان كه در حد آزمايشگاهى، 
ــى و قبل از توليد انبوه فعاليت مى كنند، مشمول  سفارش
ــا مى توانند  ــركت ه ــوند، گفت: اين ش رده بندى نمى ش
ــتقر شوند و جواز  ــهرها مس در كاربرى هاى مجاز كليه ش
تاسيس و پروانه بهره بردارى دريافت كنند، اما شركت هاى 
ــتند، بايد  دانش بنيان كه داراى توليد انبوه و صنعتى هس

طبق رده بندى زيست محيطى مستقر شوند.
 وى با بيان اينكه بر اساس ماده (5) اين مصوبه، شركت هاى 
دانش بنيان و واحدهاى صنايع پيشرفته از سوى كارگروه 
ارزيابى شركت هاى دانش بنيان كه دبيرخانه كارگروه در 
معاونت علمى و فناورى مستقر هستند، مشخص مى شوند، 
تاكيد كرد: متقاضيان بايد در سامانه ارزيابى شركت هاى 

دانش بنيان ثبت نام كنند.
رعايت الزامات زيست محيطى

ــاس ماده 6 مصوبه، رده  ــاره به اين كه بر اس ستارى با اش
ــه رده بندى  ــاى دانش بنيان ك ــت ه ــراى فعالي بندى ب
ــت محيطى آن، تاكنون مشخص نشده در كميته اى  زيس
ــت تعيين  ــازمان حفاظت محيط زيس ــووليت س به مس
ــود، ادامه داد: برخى از واحدهاى صنعتى،پيش از  مى ش
تاريخ ابالغ اين مصوبه احداث شده و داراى جواز تاسيس 
ــتند، اما هنوز پروانه بهره بردارى نگرفته اند و درباره  هس
ــاس ماده 6 اين مصوبه، در كميته اى به  تقاضاى آنها بر اس
مسووليت سازمان حفاظت محيط زيست تصميم گيرى 

خواهد شد.
حل مشكالت شركت هاى دانش بنيان در كنار حفظ 

محيط زيست
ــت جمهورى با اشاره به ماده  معاون علمى و فناورى رياس
7 مصوبه، گفت: بر اساس اين ماده، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف است در خصوص تامين آب براى صنايع 
از وزارت نيرو استعالم كند و سقف مصرف آب اعالم شده 
ــوى وزارت نيرو براى هر منطقه را جهت صدور جواز  از س
تاسيس و پروانه بهره بردارى براى صنايع پيشرفته كه در 

فرآيند توليد نيازمند آب هستند، رعايت كند. 
ــتفاده  ــاده (8) مصوبه، اس ــاس م ــزود: بر اس ــتارى اف  س
ــهرها و  ــارج از محدوده ش ــى و باغى در خ از اراضى زراع
ــيون ماده (1)  ــهرك  ها، منوط به اخذ مجوز از كميس ش
ــى و باغ ها مصوب 1374  قانون حفظ كاربرى اراضى زراع
ــان  ابراز ــاورى و فناورى در پاي ــت.  معاون علمى و فن اس

ــال ها  ــدن اين مصوبه كه س ــدوارى كرد با اجرايى ش  امي
ــدن مشكالت  در انتظار تصويب آن بوديم، ضمن حل ش
ــيبى به محيط زيست وارد  ــركت هاى دانش بنيان آس ش

نخواهد شد.

رييس مركز توسعه فناورى و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمى 
ــگاه در شانزدهمين  از ارائه بيش از 500 محصول فناورانه اين دانش

نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش و فناورى و فن بازار خبر داد.
ــگاه  ــالمى در نمايش ــگاه آزاد اس ــت: دانش ــرى اظهار داش داود ثم
ــايش يافت،  ــه 23 آذرماه گش ــتاوردهاى پژوهش و فناورى ك دس
محصوالت فناورانه خود را در سالن هاى شماره 10 و 11 نمايشگاه 
بين المللى تهران عرضه و بخشى از فن بازار خود را نيز در سالن هاى 

شماره 7 و 8 به نمايش گذاشت. 
ــاركت و حضور دانشگاه آزاد  ــطح كمى و كيفى مش به گفته وى س
ــى امسال نسبت به سال گذشته  در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهش
افزايش يافته به گونه اى كه 200 مترمربع به فضاى غرفه هاى اين 
ــده و آمار محصوالت نيز حدود 20 درصد رشد  نمايشگاه افزوده ش

نشان مى دهد. 
ــه در فضايى به  ــال، 55 غرف ــگاه امس ــد: در نمايش ثمرى يادآور ش
وسعت هزار و 500 مترمربع به ارائه دستاوردهاى پژوهش و فناورى 
دانشگاه آزاد اختصاص يافته و هر استان، يك غرفه خواهد داشت و 
واحدهاى تهران نيز هريك در غرفه اى جداگانه به ارائه دستاوردهاى 

خود خواهند پرداخت. 
ــگاه امسال، فقط محصوالت فناورانه  وى خاطرنشان كرد: در نمايش
ــگاه آزاد حضور دارند كه شاخص ارزيابى توانمندى  واحدهاى دانش
ــت و حتى  ــن محصوالت از چهار به باالس فناورانه (TRL) تمام اي
ــده و قرارداد فروش  ــر از 9 كه تجارى ش محصوالتى با TRL، باالت
ــازار نيز  ــت. ثمرى ادامه داد: در بخش فن ب ــده اس دارند عرضه ش

ــود. رييس  ــگاه آزاد خواهيم ب ــاهد ارائه 30 محصول برتر دانش ش
ــگاه آزاد، معرفى  ــت دانش ــاورى و ارتباط با صنع ــعه فن مركز توس
ــگران برتر و حضور در نمايشگاه هاى دستاوردهاى پژوهش  پژوهش
در هر استان را از برنامه هاى واحدهاى استانى اين دانشگاه در هفته 
ــش از صاحبان  ــمرد. وى تصريح كرد: در هفته پژوه پژوهش برش
ــتاوردهاى  ــگاه دس ــرده ايم تا در محل نمايش صنايع نيز دعوت ك
ــند و اميدواريم با اين كار،  ــته باش ــى و فناورى حضور داش پژوهش
ــگاهى  ــاالن صنعت و محققان دانش ــتر ميان فع زمينه تعامل بيش
ــترك فراهم  ــه همكارى مش ــاد تفاهم نام ــن زمينه انعق و همچني
ــن بازار در  ــتاوردهاى پژوهش و فناورى و ف ــگاه دس ــود. نمايش ش
ــنبه،  ــن المللى تهران تا روز پنجش ــگاه هاى بي محل دائمى نمايش
ــه مندان ــور عالق ــراى حض ــا 16 پذي ــاعت 9 ت ــاه از س 26 آذرم

 خواهد بود.

ــعه فناورى و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمى  معاون مديركل توس
ــور  ــگاهى كش از راه اندازى پارك علم و فناورى خصوصى در مراكز دانش

خبر داد.
ــاورى و  ــگاه پژوهش، فن ــه نمايش ــدى در آيين اختتامي ــداهللا محم عب
كارآفرينان برتر استان و كنگره اولين جشنواره كارآفرينان برتر دانشگاهى 
و دهمين جشنواره كارآفرينان برتر استانى، اظهار كرد: با توجه به تاسيس 
اولين پارك علم و فناورى خصوصى در دانشگاه آزاد اسالمى كشور، مقرر 

شده اين پارك در ديگر استان ها نيز راه اندازى شود.
ــتان ها  ــدازى پارك علم و فناورى خصوصى در اس وى ادامه داد: با راه ان
مى توان از شركت هاى دانش بنيان و افراد داراى ايده و خالق حمايت كرد.
محمدى با اشاره به راه اندازى شهرك فناورى آزاد(شفا) در دانشگاه آزاد 
اسالمى، افزود: در اين شهرك افراد مى توانند ايده هاى بلندپروازانه خود 
را به نتيجه برسانند، هم اكنون نيز در مراكز دانشگاهى آزاد اسالمى افراد 
پژوهش هايى را به صورت ماموريت محور در حوزه صنايع انجام مى دهند.
وى با تاكيد بر لزوم ارتقاء جايگاه واقعى دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى، 
خاطرنشان كرد: تا زمانى كه دانشگاه ها در جايگاه واقعى قرار نگيرند هرگز 

به نتيجه نخواهيم رسيد.
ــيم كه امضاى يك عضو  ــد در اين حوزه به جايى برس وى عنوان كرد: باي
ــور از قدرت كافى  ــگاه همانند امضاى يك رييس جمه هيات علمى دانش
ــد كه در صورت تحقق اين مهم، رشد علمى كشور چندين  برخوردار باش

برابر خواهد شد.
ــد وجود دارد، افزود: از  ــور 203 مركز رش محمدى با بيان اين كه در كش
مجموع اين تعداد 71 مركز رشد متعلق به دانش آزاد اسالمى است كه اين 

موضوع پتانسيل و ظرفيت مناسبى به منظور حمايت از واحدهاى فناور 
ــود.  وى با ذكر اين كه يكى از عوامل توسعه كارآفرينى  ــوب مى ش محس
توجه به نظام آموزشى است، خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه در شرايط 
فعلى جامعه بايد علم را به ثروت تبديل كنيم، بنابراين بايد دانشگاه هاى 

نسل سوم با افزودن كارآفرينى به رسالت آموزش در كشور توسعه يابد.
محمدى يادآورشد: دانشگاه آزاد اسالمى با استفاده از ساختار مردم نهاد 
همواره انعطاف پذير بوده و به همين جهت بر آن شده كه طى سال جارى 
در 31 استان كشور جشنواره كارآفرينان برتر را با همكارى وزارت تعاون، 
ــنواره، بيش از پيش  كار و رفاه اجتماعى برگزار كند كه با برپايى اين جش

فرهنگ كارآفرينى و توجه به آن در جامعه گسترش خواهد يافت.
ــورد نيز در  ــد بجن ــالمى واح ــگاه آزاد اس ــا  رييس دانش ــى فيروزني عل
ــرى در خصوص نقش  ــام معظم رهب ــاره به بيانات مق ــم با اش اين مراس
دانشگاه ها در اقتصاد مقاومتى و توسعه اقتصاد دانش محور،  گفت: توليد 
علم با دوره هاى كاردانى محقق نمى شود  و در اين راستا بايد تحصيالت 

تكميلى در دانشگاه هاى استان توسعه يابد.
فيروزنيا افزود: دانشگاه آزاد اسالمى طى سال جارى عزم خود را بر افزايش 
تحصيالت تكميلى در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى جذب كرده كه 

هم اكنون گام هاى مناسبى نيز در اين زمينه برداشته است.
ــان   ــنواره تقدير از كارآفرينان برتر در خراس ــاره به برپايى جش وى با اش
ــاون، كار و رفاه اجتماعى  ــكارى اداره كل تع ــمالى، عنوان كرد: با هم ش
ــگرى، صنعت، خدمات  ــنواره در محورهاى گردش ــتان، اين جش در اس
ــم از نفرات برتر آن تقدير  ــده و در پايان اين مراس و كشاورزى برگزار ش

خواهد شد.

ارائه 500 محصول فناورانه دانشگاه آزاد 
در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى

راه اندازى پارك علم و فناورى خصوصى 
در دانشگاه هاى آزاد اسالمى كشور

ساخت قرص هاى جاذب صنعتى متخلخل
 در كشور

نانوحباب هاى منفجره براى نابودى
 سلول هاى سرطانى

توليد كفش چاپ سه بعدى
 با پالستيك هاى اقيانوس ها

ــرفته و انرژى هاى نو در  محققان پژوهشكده مواد پيش
ــازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران موفق به  س
ساخت نمونه هاى جاذب متخلخل قابل استفاده براى 

نگهدارى خالء از طريق فرآيند متالورژى پودر شدند.
ــتى زاد، عضو هيات علمى پژوهشكده  دكتر ولى اله دش
مواد پيشرفته و انرژى هاى نوى سازمان پژوهش هاى 
علمى و صنعتى ايران دراين خصوص گفت: قرص هاى 
ــراى نگهدارى خالء  ــتفاده ب جاذب متخلخل قابل اس
ــاخته  ــق فرآيند متالورژى پودر س ــت از طري با موفقي
ــى مؤثر بر كيفيت آنها مورد  ــد و نقش عوامل اساس ش
ــن نمونه در مصارف  ــت. وى افزود: اي تحقيق قرار گرف
ــالء در آنها وجود  ــه نياز به خ و كاربردهاى صنعتى ك
ــود. ازنمونه هاى كاربردى  داشته باشد، استفاده مى ش
وجود خالء در مصارف خانگى مى توان فالسك هاى آب 
ــرد و در نمونه هاى صنعتى ميكروسكوپ هاى  گرم و س
الكترونيكى را نام برد. دشتى زاد در توضيح اين مطلب 
كه ايجاد خالء به چه صورت هايى انجام مى شود، گفت: 
ــتفاده از  ــا روش مكانيكى و اس ــالء مى تواند ب ايجاد خ

ــيميايى  ــا روش فيزيكى- ش پمپ خالء و همچنين ب
ــز در بردارد، انجام  ــدگارى طوالنى تر را ني كه زمان مان
 شود. قرص هاى توليد شده در اين طرح مربوط به روش 
ــاخت جاذب هاى صنعتى  ــت. مجرى طرح س دوم اس
ــتاى تكميل طرح  اظهار كرد: اين طرح در واقع در راس
ــتم هاى گرماخورشيدى» است  «ساخت اجزاى سيس
ــفارش يكى از مراكز صنعتى انجام شده  است  كه به س
ــته دانش فنى است كه قابليت  و خود به عنوان يك بس
تجارى سازى دارد. اين طرح با همكارى دكتر كفلو در 
ــرفته و انرژى هاى نو به اجرا در  ــكده مواد پيش پژوهش
ــان كرد: شكل نمونه ها  آمده است. دشتى زاد خاطرنش
ــيورهاى  ــه مؤثرتر به ويژه براى رس براى كاربرد هر چ
گرماخورشيدى كه انگيزه اصلى تعريف طرح را تشكيل 
ــده اند. جاذب هاى  مى دهد، به صورت قرص انتخاب ش
ــتفاده از آسياب سياره اى  پايه زيركونيوم-كبالت با اس
پرانرژى ساخته مى شود و به منظور بهينه سازى دماى 
فعال سازى و سينتيك جذب، عناصر نادر خاكى سريم و 
النتانم به جاذب هاى زيركونيوم-كبالت اضافه شده اند.

ــتيك هاى  ــه از پالس ــى خالقان ــداس در اقدام آدي
ــى كه عامل اصلى آلودگى اقيانوس هاست،  اقيانوس

براى توليد كفش هاى جديد استفاده كرده است.
ــت آب و هوايى در  ــس از برگزارى نشس آديداس پ
پاريس و با همكارى گروه مقابله كنندگان با آلودگى 
ــذارى كرد كه در آن  اقيانوس ها، برنامه اى را پايه گ

ــده در اقيانوس ها به عنوان  از پالستيك هاى رها ش
مواد اوليه دستگاه چاپ سه بعدى كفش استفاده كند. 
اريك اليدتكه، مديرعامل شركت آديداس گفت: ما 
ــوادى جديد و  ــتيم با همكارى اين گروه از م توانس

مقاوم براى توليد كفش هاى ورزشى استفاده كنيم.
ــرى از فناورى  ــمت رويه اين كفش ها با بهره گي قس
چاپ سه بعدى و از پالستيك هاى اقيانوسى ساخته 
ــتر و تورهاى  ــى  اس ــى آن از پل ــده و بخش ميان ش
ماهيگيرى بازيافت شده توليد مى شود. آمارها نشان 
مى دهد تورهاى رها شده در اقيانوس ها ساالنه جان 

100 هزار پستاندار دريايى را مى گيرد.
ــا آلودگى  ــذار گروه مقابله ب ــچ، پايه گ كايريل گوس
ــا و  ــال م ــال 2015 س ــت: س ــا گف اقيانوس ه
ــت. اين جنبش با موفقيت در دستور  اقيانوس هاس

كار نشست پاريس قرار گرفت.
ــات زير آب  ،  ــزود: محافظت از حي ــه اف وى در ادام
چهاردهمين هدف تاسيس سازمان ملل متحد است.

ــگاه ايلينويز از فناورى فراصوت براى  محققان دانش
ــل دارو به عنوان  ــردن نانوحباب هاى حام منفجر ك
رويكرد هدفمندتر در درمان سرطان بهره برده اند. هيچ 
درمان سرطان مستقيمى وجود ندارد اما حمله به يك 
تومور در كبد، فرآيند دشوارى است كه اغلب نيازمند 
ــك رويكرد  ــت. روش جديد محققان ي جراحى اس
كمتر تهاجمى بوده و بر نانوحباب هايى تكيه دارد كه 
داروهاى ضد سرطان را با خود به درون تومور برده تا 

در داخل آن بتركد.
ــان از داروهاى موجود  ــعه اين روش،  محقق در توس
ــتفاده كردند  ــا bexarotene اس Targretin ي
ــول براى درمان سرطان  ــكل كپس كه معموال به ش
ــلول T تجويز مى شوند. اما محققان  لنفوم جلدى س
ــارزه با  ــردن آن در مب ــب ك ــد دارو را براى مناس باي
ــى مى كردند. آنها  تومورهاى جامد بار ديگر مهندس
ــال Targretin پر  ــا داروى غيرفع نانوحباب ها را ب
ــتفاده از يك كاتتر منعطف به كبد  كرده و آن را با اس
يك خوك آزمايشگاهى تزريق كردند. در طول فرآيند 

درونى سازى سلولى از فراصوت براى تركاندن حباب ها 
ــازى و آزاد كردن دارو در داخل سلول هاى  و فعال س
سرطانى استفاده شد. به گفته محققان، اين مكانيزم 
آزادسازى خاص عالوه بر ارائه جايگزينى بالقوه براى 
ــاى دارويى دقيق تر  عمل جراحى، مى تواند درمان ه

را فراهم كند كه سلول هاى سالم را ذخيره مى كند.

با تصويب هيات وزيران؛

ضوابط دريافت جواز تاسيس 
شركت هاى دانش  بنيان ابالغ شد
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اخبار كوتاهخبر

واگذارى مديريت سد زاينده رود بايد 
مبتنى بر اصل هوشمندى انجام گيرد

پرداخت 124 فقره وام اشتغال به 
مددجويان تحت پوشش كميته امداد

ــهر  ــوراى ش ــى ش ــيون فرهنگ ــس كميس ريي
ــطحى نگرى و روزمرگى، آفت  ــان گفت: س كاش
فعاليت هاى فرهنگى در كاشان و كل كشور است

ــت: مشكالت  ــمى طاهرى اظهار داش على هاش
حيطه فرهنگى شهر ما اين است كه هر شخص و 
مجموعه اى براى خود ادعاى كار فرهنگى دارد، 
ــالف كار عمرانى  در حالى كه كار فرهنگى بر خ
ــدار  ــردم پدي ــم م ــر چش ــبه در منظ ــك ش ي
ــك برنامه ــايد ي ــود و در اين حيطه ش ــى ش نم

10 و يا 20 سال ديگر جواب بدهد، نمى توان بدون 
ــده در حوزه ظريف  ــى و حساب ش كار كارشناس
ــد و هر اقدامى در اين  و حساس فرهنگ وارد ش
ــل هاى آينده بدون تأثير هاى  حيطه بر روى نس

مثبت و منفى نيست.
وى افزود: در حوزه فرهنگى شهر كاشان و حتى 
ــطحى و  ــل انجام كارهاى س ــور با معض كل كش
ــه و كارنامه  ــراى پركردن رزوم روزمره و صرفا ب
ــتيم كه اين امر نتيجه نداشتن برنامه  مواجه هس

و هدف و چشم انداز در كارهاى فرهنگى است.
ــوراى  ــيون فرهنگى اجتماعى ش رييس كميس
اسالمى شهر كاشان يادآور شد: يكى از نهادهايى 

ــهردارى  كه مردم از آن توقع كار فرهنگى دارند ش
ــهر هم وظيفه دارد تا بودجه  ــوراى ش ــت و ش اس
بخش هاى فرهنگى شهردارى را نيز پس از بررسى 
ــرار دهد اما عده ى  تصويب و در اختيار اين نهاد ق
ــوى هيات ها و كانون ها و تشكل هاى  زيادى از س
ــهر مراجعه  ــوراى ش فرهنگى تقريبا هر روز به ش
مى كنند و توقع دريافت كمك مالى دارند و در اين 
ميان پرسش اين است كه پس تكليف بودجه هاى 

فرهنگى مصوب شهردارى چيست؟!
ــازمان  ــر اينكه از س ــا تأكيد ب ــمى طاهرى ب هاش
ــازمان فرهنگى ورزشى شهردارى و  تبليغات و س
حدود 700 هيات مذهبى و 200 كانون فرهنگى 
گرفته تا اداره فرهنگ و ارشاد و حوزه هاى علميه 
و دانشگاه ها همه بايد با هماهنگى و سياستگذارى 
ــهر  ــتا در راه ارتقاى فرهنگى ش همگون و هم راس
ــرأت بايد  ــان تالش كنند تصريح كرد: به ج كاش
ــهر  گفت: باوجود همه هزينه هاى فرهنگى در ش
ــون ها و  ــتگاه ها و كان ــط مجموع همه دس و توس
تشكل ها فقط 20 درصد نتيجه از اين همه هزينه 

نصيب مردم مى شود.
ــى  اجتماع ــى  فرهنگ ــيون  كميس ــس  ريي

ــان، با يادآورى مجدد  ــهر كاش شوراى اسالمى ش
اهميت حوزه فرهنگ در سطح جامعه خاطرنشان 
ــى و بيش از  ــاى مذهب ــات ه ــر انبوه هي كرد: اگ
ــطح شهر به درستى و با  200كانون فرهنگى در س
برنامه ريزى و هدفمند و در راستاى اهداف متعالى 
ــتاوردهاى انقالب اسالمى  كار  اسالم و قرآن و دس
ــاهد جامعه اى بود كه درآن  كنند آيا نمى توان ش
ــترى ها و زندان ها خلوت باشند و دروغ و  دادگس
ــود و اخالق درست  ــوه و ريا كم اثر يا بى اثر ش رش

اجتماعى و اسالمى در آن بارور گردد؟
وى در حوزه ى كاركرد هيات هاى مذهبى با بيان 
اينكه اين تشكل ها بايد در راستاى تقويت اعتقادات 
مردم و نسل جوان تالش كنند يادآور شد: هيات ها 
و دستجات مذهبى بايد از وعاظ و روحانيونى براى 
ــتفاده كنند كه به مسائل روز جامعه  سخنرانى اس
ــد اخالق و منش جامعه  ــلط و بتوانند در رش مس
ــند چرا كه هدف امام حسين(ع) از  تأثيرگذار باش
قيام و شهادتش اصالح امور مردم جامعه و زدودن 
ــن در بحث  ــا بود، بنابراي ــا و ضدارزش ه بدعت ه
ــنجى از مردم  هيات هاى مذهبى هم بايد با نظرس
ــبت به ارزيابى ثمره ى  و مخاطبان پاى منبرها نس
ــدن اين تشكل ها  سخنرانى ها در راه كيفى تر ش

تالش شود.
ــر بودن  ــه جامع نگ ــاره ب ــمى طاهرى با اش هاش
ــالم تصريح كرد: اينكه برخى در حوزه ى دين اس

ــى از منكر  ــه معروف و نه ــه ى واجب امر ب  فريض
فقط به بحث حجاب و عفاف اشاره مى كنند، ظلم 
ــى به اين فريضه و پائين آوردن شأن آن در اساس

 حد گشت ارشاد است در حالى كه دروغ و رشوه و 
ربا و مواد مخدر و اعتياد جوانان هم منكر محسوب 
ــوء رفتارها  ــود اما از ياد نبريم كه برخى س مى ش
ــطح جامعه  ــهود در س مانند بدحجابى منكر مش

است.
ــوراى  ــى اجتماعى ش ــيون فرهنگ رييس كميس
ــش  ــر نق ــد ب ــا تأكي ــان ب ــهر كاش ــالمى ش اس
ــاى جوان  ــى از طيف ه ــا هدايت برخ ــوده ه خان
ــيرهاى ضد عرف و ضد ارزش بدون  جامعه از مس
ــتن ابزارهاى درست را غيرممكن  دراختيارگذاش
ــرژى و جوان  ــل پران ــت و افزود: وقتى نس ندانس
ــدود و البته پرهزينه  ــاى كم و مح ما از ابزار و فض
شادى بخش و پرنشاط مانند ورزش و هنر محروم 
باشد مسلم است كه به سمت برخى سورفتارهاى 
ــتان ها و  ــان در بوس ــتعمال قلي مذموم مانند اس

پارك ها كشيده مى شود.

ابالغ راى
ــماره  9409976825300985 ش ــه: ــماره دادنام 9 ش /430
ــماره بايگانى شعبه:940172  پرونده:9409986825300142 ش
ــانى اصفهان  ــى فرزند اميرقلى به نش ــن سياوش خواهان: آقاى حس
– زينبيه – خ.آيت غفارى – كوچه منتظرى – پ513 خواندگان: 1- 
آقاى مرتضى مطاع فرزند محمود به نشانى اصفهان – خ.هزار جريب 
ــى به نشانى اصفهان  – كوى آزادگان – پالك39، 2- آقاى اصغر كاش
ــارت  ــته ها: 1- مطالبه خس – خ.جى – كوچه 7تير – پالك23 خواس
دادرسى 2- مطالبه خسارت راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حسن 
سياوشى فرزند اميرقلى به طرفيت آقاى مرتضى مطاع فرزند محمود 
و اصغر كاشى فرزند مرتضى مبنى بر مطالبه ضرر و زيان ناشى از جرم 
موضوع دادنامه شماره 91000855 مورخ 94/1/30 شعبه 102 دادگاه 
جزايى شهرستان اصفهان با توجه به مفاد دادخواست خواهان و دادنامه 
ــب آن خواندگان محكوم به پرداخت  ــتند دعوى كه حس جزايى مس
مبلغ هجده ميليون ريال بابت رد مال ناشى از بزه كالهبردارى در حق 
ــب مفاد وكالتنامه شماره 7235  خواهان شده اند و نظر به اينكه حس
ــت و خواندگان به لحاظ مجرمانه  تاريخ وقوع بزه 82/11/18 بوده اس
بودن اقدام خود در همان تاريخ مستحق دريافت وجه كالهبردارى شده 
نبودند و تسلط آنها بر اين وجه غاصبانه بوده و مكلف به استرداد وجه 
كالهبردارى شده به صاحب آن به ارزش زمان وقوع جرم مى باشد لذا 
دعوى خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به ماده 522 قانون آيين 
ــتنباط از مواد 308 به بعد قانون مدنى مبنى بر  ــى مدنى و اس دادرس
تكليف غاصب به جبران خسارت مالك مال غصب شده و محرز بودن 
كاهش ارزش مال كالهبردارى شده حكم به محكوميت خواندگان به 
نحو تساوى به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى 
ــان رد اصل مال در حق  ــده به مبلغ فوق ازتاريخ 82/11/18 تا زم ش
ــت  خواهان صادر و اعالم مى نمايد اين راى غيابى و ظرف مهلت بيس
روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه وپس از آن تا بيست روز 
قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى تجديدنظر استان اصفهان مى 

باشد.م الف:24249 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى 

ــماره  9409970350201107 ش ــه: ــماره دادنام 9 ش /431
ــماره بايگانى شعبه:940440  پرونده:9409980350200384 ش
ــب به نشانى اصفهان –  خواهان: آقاى خسرو ميرزايى فرزند طهماس
ــده: آقاى غالمرضا متقى نيا به  خ.صارميه – كوى 49- پالك20 خوان
ــار از پرداخت محكوم به دادگاه  ــانى مجهول المكان خواسته: اعس نش
ــرح ذيل  ــيدگى را اعالم و به ش با توجه به محتويات پرونده ختم رس
ــد. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى  مبادرت به صدور راى مينماي
ــرو ميرزايى به طرفيت آقاى غالمرضا متقى نيا به خواسته اعسار  خس
ــه 1278-90/09/16 با توجه به  از پرداخت محكوم به موضوع دادنام
محتويات پرونده و باتوجه به اظهارات خواهان مبنى بر اينكه حدود5 
ــده و قبل از آن دركار تجارت و خريدو فروش مواد  سال قبل بيكار ش
ــت بوده  غذايى و چوب و تخته و واردات كاالهايى كه اجازه ورود داش
ــده و فاقد منزل و وسيله نقليه  و حدود 800 ميليون تومان بدهكار ش
بوده و براى گذراندن زندگى از دوستان و بستگان خود قرض مى كند 
ــهود  و حدود 50 ميليون تومان بدهى از اين بابت دارد و به گواهى ش

ــت و با توجه به اظهارات شهود وى طى  ــتناد كرده اس تعرفه خود اس
ــه 94/7/26 كه حكايت از عدم اطالع كافى و الزم از وضع  صورتجلس
مالى وزندگى خواهان داشته و براساس نقل و قول و شنيده هاى خود 
از خواهان مطالبى را بيان كرده اند دادگاه صرف نظر از مراتب فوق و با 
توجه به اظهارات خواهان مبنى بر اينكه در كار تجارت خريد و فروش 
ــور بوده و احد از شهود نيز همين مطلب  و واردات كاال از خارج از كش
ــت و با توجه به اينكه دعوى اعسار از تاجر پذيرفته  راعنوان نموده اس
ــتندا به ماده 15 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى  ــود لذا مس نمى ش
ــال94 وماده 2و3 آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان  مالى س
ــرف مدت 20 روز از  را صادر مى نمايد راى صادره حضورى بوده و ظ
تاريخ ابالغ دادنامه قابل تجديدنظرخواهى درمحاكم تجديدنظر مركز 
ــعبه دوم دادگاه عمومى  ــد.م الف:24254 ش استان اصفهان مى باش

حقوقى اصفهان 
ابالغ راى 

ــماره  9409970354300747 ش ــه: ــماره دادنام 9 ش /432
ــماره بايگانى شعبه:921538  پرونده:9209980378400874 ش
ــاكى: خانم راحله هادى فرزند عبدا... با وكالت آقاى مرتضى شبيه  ش
ــهيد نيكبخت –  ــانى اصفهان – خ.ش گردان فرزند محمدعلى به نش
ــوم – واحد5 متهم: آقاى عباسعلى صداقت  ــاختمان ديبا – ط.س س
فرزند قلى به نشانى اصفهان – خ.سجاد – حجتيه دوم – ك.فريدون – 
پ157 اتهام: ترك انفاق گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ــرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.  ختم رسيدگى را اعالم و به ش
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى عباسعلى صداقت فرزند قلى دائر بر 
ترك انفاق همسرش خانم راحله هادى چمگاوى فرزند عبدا... با وكالت 
ــرح كيفرخواست صادره از دادسراى  آقاى مرتضى شبيه گردان به ش
ــات پرونده –تحقيقات  عمومى و انقالب اصفهان با عنايت به مندرج
انجام يافته – شيوه اظهارات شاكى و وكيل وى در مقام طرح شكايت – 
موداى اظهارات شهود و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و 
ساير قرائن و امارات موجود وقوع بزه از ناحيه مشاراليه بر دادگاه محرز 
ــتندا به ماده 53 قانون حمايت خانواده حكم بر  و مسلم است لذا مس
ــال حبس تعزيرى صادر و اعالم مى  محكوميت متهم به تحمل دو س
گردد راى صادره غيابى ظرف 20روزپس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
ــپس ظرف همان مهلت قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه  دادگاه و س
ــت.م الف:24400 شعبه 117  ــتان اصفهان اس محترم تجديدنظر اس

كيفرى دو شهر اصفهان
ابالغ راى 

ــماره  9409970354300730 ش ــه: ــماره دادنام 9ش /433
ــعبه:931388  ــماره بايگانى ش پرونده:9309982992500214ش
ــم به نشانى جليل آباد-  شاكى: آقاى كاظم جعفرى منش فرزند قاس
خ.ش.كريمى – ك.عدالت – پ23 متهم: آقاى محمدحسين افتخارى 
ــكار: دادگاه  ــانى مجهول المكان اتهام: خيانت در امانت گردش به نش
پس از بررسى همه اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
ــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى  مبادرت به صدور راى مينماي
ــين افتخارى دائر بر خيانت در امانت نسبت به دودستگاه  محمدحس
ــوارى 21-586س74  خودروى پژو آردى 22-683ه69 و پيكان س
ــرح  ــم به ش ــاى كاظم جعفرى منش فرزند قاس ــكايت آق موضوع ش

كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان با عنايت به 
مندرجات پرونده شيوه اظهارات شكات در مقام طرح شكايت تحقيقات 
انجام يافته موداى اظهارات شاهد عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه 
با وصف ابالغ و با التفات به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع 
بزه از نايحه مشاراليه محرز و مسلم است لذا مستندابه ماده 674 قانون 
مجازات اسالمى كتاب پنجم تعزيرات و رعايت ماده 46 قانون مجازات 
ــال70 (قانون حاكم بر زمان وقوع جرم) حكم به  ــالمى مصوب س اس
ــال حبس تعزيرى صادر و اعالم مى  محكوميت متهم به تحمل سه س
گردد راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
ــپس ظرف همان مهلت قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه  دادگاه و س
ــت.م الف:24399 شعبه 117  ــتان اصفهان اس محترم تجديدنظر اس

كيفرى دو شهر اصفهان
ابالغ راى 

ــماره  9409970354300739 ش ــه: ــماره دادنام 9 ش /434
ــماره بايگانى شعبه:931191  پرونده:9309980365500456 ش
ــهبازى فرزند عبدالرضا به نشانى شاهين شهر  شاكى: آقاى محمد ش
– خ.سعدى جنوبى – خ.مهارت جنوبى – نيم فرعى شش غربى پ18 
مجتمع پاسارگاد – واحد2 متهمين: 1- آقاى بهداد (محسن) گرجى 
فرزند محمدعلى 2- آقاى بهنام (ابوالفضل) گرجى فرزند محمدعلى 
ــهر – خ.مفتح – خ.ناصرخسرو  ــانى اصفهان –ملك ش همگى به نش
ــرب و جرح عمدى  ــاركت در ض ــام ها: 1- توهين 2-مش – پ14 اته
گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
ــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه:در خصوص  به ش
ــل) هر دو گرجى  ــن) 2- بهنام (ابوالفض اتهام آقايان 1- بهداد(محس
ــرب و جرح عمدى  ــاركت در ايراد ض فرزندان محمدعلى داير بر مش
ــهبازى فرزند عبدالرضا به  ــكايت آقاى محمد ش و فحاشى موضوع ش
ــراى عمومى و انقالب اصفهان با  ــت صادره از دادس شرح كيفرخواس
ــيوه اظهارات  ــات پرونده گزارش مرجع انتظامى ش عنايت به مندرج
شاكى در مقام طرح شكايت نظريه پزشكى قانون در معاينه از مصدوم 
ــاهد عينى و نظريه اقرار صريح متهمين در دادسرا  موداى اظهارات ش
ــاير قرائن موجود وقوع  ــاير دفاعيات بالوجه آنان و با التفات به س و س
بزه از ناحيه متهمين بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به مواد 
125و709و714و715 قانون مجازات اسالمى 92 حكم بر محكوميت 
ــك ميليون ريال جزاى نقدى در حق  هر يك از متهمين به پرداخت ي
ــن متهمين را به طور  ــادر و اعالم مى گردد همچني صندوق دولت ص
ــودى و نيم صدم  ــه هزارم ديه كامل بابت كب ــاوى به پرداخت س تس
ــه صدم جرح داميه پل بينى و سائيدگى  ــط پيشانى س ارش تورم وس
حارصه نوك بينى ظرف مهلت يكسال از زمان وقوع بزه در حق شاكى 
ــت روز پس از  محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيس
ــرف همان مهلت قابل  ــپس ظ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و س
تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان است.م 

الف:24398 شعبه 117 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان
ابالغ راى 

ــماره  9409970354300757 ش ــه: ــماره دادنام 9 ش /435
ــماره بايگانى شعبه:931183  پرونده:9309980362001171 ش
ــمى نژاد فرزند حميدرضا به نشانى شهرستان  شاكى: آقاى اميد هاش

ــيده به چهارراه شريعتى نمايشگاه  اصفهان – خ.حكيم نظامى – نرس
اتومبيل پيمان متهم: آقاى پژمان صادق زاده فرزندرحمت ا... به نشانى 
ــهر – بلوار الغدير – مجتمع ارگ –  شهرستان اصفهان – سپاهان ش
ط3- واحد31 اتهام ها: 1- توهين به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح 
ــكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم  عمدى 3-تهديد گردش
ــرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد. راى  رسيدگى را اعالم و به ش
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى پژمان صادق زاده فرزند رحمت ا... دائر 
بر ايراد ضرب و جرح عمدى توهين و تهديد نسبت به شاكى آقاى اميد 
هاشمى نژاد اردستانى فرزند حميدرضا به شرح كيفرخواست صادره 
ــراى عمومى و انقالب اصفهان با عنايت به مندرجات پرونده  از دادس
ــاكى در مقام طرح شكايت  گزارش مرجع انتظامى شيوه اظهارات ش
ــكى قانونى در معاينه از مصدوم موداى اظهارات شهود و  نظريه پزش
نظر به اينكه متهم با وصف ابالغ در دادسرا و دادگاه حاضر نگرديده و 
جلب وى نيز ميسر نشده است و با التفات به ساير قرائن موجود وقوع 
بزه از ناحيه مشاراليه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به مواد 
ــالمى 92ومواد 608و669  709و710و714و134 قانون مجازات اس
كتاب پنجم تعزيرات قانون مجازات اسالمى حكم بر محكوميت متهم 
به پرداخت نيم صدم ديه كامل بابت خراشيدگى حارصه بازوى راست 
ــمت تحتانى سمت راست  و سه هزارم كبودى خلف ساعد چپ و قس
خلف قفسه سينه ظرف مهلت يكسال از زمان وقوع بزه در حق شاكى 
ــالق تعزيرى بابت اتهام توهين و تحمل دو سال  و تحمل 74 ضربه ش
ــى گردد و از بين دو  حبس تعزيرى بابت اتهام تهديد صادر و اعالم م
ــد قابل اجرا است راى صادره غيابى و  مجازات اخير صرفا مجازات اش
ظرف مهلت بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس 
ظرف همان مهلت قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر 
استان اصفهان است.م الف:24397 شعبه 117 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان  
ابالغ راى 

ــماره  9409970354401180 ش ــه: ــماره دادنام 9 ش /436
ــعبه:940552  ــماره بايگانى ش پرونده:9309980365301616 ش
ــانى شهرستان  ــاكى: آقاى امين مصلحى فرزند محمدرحيم به نش ش
ــران – واحد82-  ــمت الله – مجتمع چم اصفهان – خ.چمران – س
طبقه8 متهم: آقاى اميرحسين چم پريان به نشانى شهرستان اصفهان 
– خ.شريعتى – ك.ا...اكبر – بن.رخشان اتهام ها: 1- توهين 2- ايراد 
صدمه بدنى عمدى گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم 
ــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد.راى  رسيدگى را اعالم و به ش
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى اميرحسين چم پريان دائر بر ايراد صدمه 
بدنى عمدى و توهين به آقاى امين مصلحى فرزند محمد رحيم دادگاه 
نظر به شكايت شاكى و نظريه پزشكى قانونى و متوارى و مجهول المكان 
ــاير قرائن و امارات موجود  شدن متهم و تحقيقات صورت گرفته و س
ــتندا به ماده 608 از قانون مجازات  بزهكارى وى را محرز دانسته مس
اسالمى كتاب پنجم به تحمل 74 ضربه شالق تعزيرى و براى كبودى 
ــت يك و پنج  ــانى و لب پايين و خلف تنه جمعا به پرداخ ــط پيش وس
ــادره غيابى و  ــاكى صادر مى گردد راى ص دهم درصد ديه در حق ش
ظرف مهلت 20 روز از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شعبه است.م 

الف:24389 شعبه 118 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 

فرماندار شهرستان برخوار خبر داد:

تشكيل ستاد پيشگيرى از 
تخلفات انتخاباتى در برخوار

فرماندار برخوار از تشكيل ستاد پيشگيرى از تخلفات انتخاباتى در اين شهرستان 
خبر داد.

ــده جهت برگزارى هر چه  ــيده ش  محمدرضا عبدانى، پيرامون تمهيدات انديش
باشكوه تر پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و دهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى اظهار كرد: با توجه به دستورالعملى كه از سوى ستاد انتخابات كل 
كشور به فرماندارى هاى سراسر كشور مبنى بر نحوه ثبت نام كانديداها و برگزارى 

انتخابات در 7 اسفندماه امسال ابالغ شد، عمل خواهيم كرد.
ــتان برخوار اسامى  ــتان شهرس ــه اى با حضور دادس وى با بيان اينكه طى جلس
ــال شد و به زودى  ــوراى محترم نگهبان ارس هيات هاى اجرايى جهت تاييد به ش
اين هيات فعاليت خود را شروع خواهد كرد، افزود: فرماندارى شهرستان برخوار 
ــم رهبرى بدون  ــات مقام معظ ــاس فرمايش ــى و بر اس در چارچوب قانون اساس
در نظر گرفتن ديدگاه ها يا افكار سياسى يك جناح خاص تمهيدات ويژه اى جهت 
ــكوه دو انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى  برگزارى باش

در نظر گرفته است.
ــتان برخوار براى برگزارى  فرماندار برخوار با تأكيد بر اعالم آمادگى كامل شهرس
باشكوه انتخابات 7 اسفندماه امسال تصريح كرد: رويكردى كه دولت يازدهم براى 
برپايى هر چه باشكوه تر انتخابات امسال در 7 اسفندماه در نظر گرفته اين است كه 
يك انتخابات سالم و به  دور از هرگونه شك و شبهه اى جهت حفظ و حراست از آراى 

مردم برگزار شود، در واقع برگرفته از همان شعار اعتدال دولت است.
وى با بيان اينكه از همه ظرفيت ها و پتانسيل هاى شهرستان برخوار جهت برگزارى 
ــت، گفت: مردم شهرستان ــال استفاده  شده اس هر چه باشكوه تر انتخابات امس
114 هزارنفرى برخوار با 7 شهر و 8 روستا امسال بار ديگر با حضور حداكثرى خود 
ــير انقالب لبيك  در پاى صندوق هاى رأى به نداى رهبرى عزيز براى ادامه ى مس
خواهند گفت و با هر رأى نقشه هاى دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران را نابود خواهند كرد. عبدانى در پايان با بيان اينكه شهرستان برخوار 
ــالمى فرعى است، خاطر  ــوراى اس در هر دو حوزه انتخابات خبرگان و مجلس ش
نشان كرد: ستاد پيشگيرى از تخلفات انتخاباتى تشكيل شده است و موارد الزامى 
ــگيرى از تبليغات زودهنگام و تخلفات انتخاباتى  و ضرورى جهت رعايت و پيش

كانديداها به تمامى دستگاه ها ابالغ شده است.

ــالمى گفت: واگذارى مديريت  ــوراى اس ــهرضا در مجلس ش  نماينده مردم ش
ــمندى انجام بگيرد و اين مهم با تدبير  سد زاينده رود بايد مبتنى بر اصل هوش

استاندار اصفهان محقق مى شود.
ــى از منابع آبى شرق زاگرس به حوضه  عوض حيدرپور اظهار كرد: هدايت بخش
آبى زاينده رود از سياست هاى دولت است كه بر همين اساس مسووالن اجرايى 
استان چهارمحال و بختيارى در راستاى تصدى مديريت سد زاينده رود هستند.
ــه دوره اخير مجلس  ــتان اصفهان در طول س وى افزود: مجمع نمايندگان اس
ــراى اين موضوع  ــالمى تمامى تالش خود را براى جلوگيرى از اج ــوراى اس ش
به كار گرفته اند و برهمين اساس انتظار مى رود تمامى جوانب امر در خصوص 
ــهرضا در  ــد.نماينده مردم ش واگذارى مديريت زاينده رود مد نظر متوليان باش
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اجراى طرح تونل سوم كوهرنگ، استان هاى 
اصفهان و يزد و همچنين برخى مناطق استان كرمان را شامل مى شود، تصريح 
كرد: براساس آمار و اطالعات موجود استان چهارمحال و بختيارى با 15 درصد 
ــاحت حداقلى نمى تواند مديريت حوضه آب زاينده رود و كوهرنگ  سهم و مس
ــاى اصول ملى، ــد و در خصوص اين موضوع بايد برمبن ــته باش را بر عهده داش

 برنامه ريزى و سياست گذارى داشته باشيم. 
ــكل جدى در راستاى  ــتاندار اصفهان انتظار مى رود به ش وى اضافه كرد: از اس
ــده رود تالش و از بروز  صيانت از حقوق 85 درصد از مصرف كنندگان آب زاين

هرگونه مشكل احتمالى جلوگيرى كند.

ــتغال و  ــت 124 فقره وام اش ــتان نطنز از پرداخ ــه امداد شهرس مدير كميت
كارگشايى به مددجويان تحت  پوشش اين كميته در سال 1394 خبر داد .

ــام خمينى (ره)  ــه امداد ام ــتانى اظهار كرد: كميت ــا مومى اردس  محمدرض
ــايى در سال 1394 را  ــت 124 فقره وام هاى كارگش شهرستان نطنز توانس
ــكالت (درمان،  با اعتبارى بالغ 2 ميليارد و 221 ميليون  ريال براى رفع مش
تحصيل، ازدواج، مسكن) به خانواده هاى تحت حمايت و محروم پرداخت كند. 
ــتان نطنز به  منظور افزايش  وى افزود: كميته امداد امام خمينى (ره) شهرس
قدرت خريد مددجويان و ارائه خدمات بهتر به آنها اقدام به پرداخت وام هاى 

قرض الحسنه مى كند.
ــه وام هاى  ــاره به اينك ــز با اش ــى (ره) نطن ــداد امام خمين ــر كميته ام مدي
ــود،  ــاى مددجويان پرداخت مى ش ــن نيازه ــنه با در نظر گرفت قرض الحس
تصريح كرد: از اهداف پرداخت اين وام ها كاهش اتكاى مددجويان به امداد و 

توانمندسازى آنها است.
مومى اردستانى با بيان اينكه سال گذشته 106 فقره وام قرض الحسنه از محل 
منابع كميته امداد امام خمينى (ره) به مددجويان پرداخت شد، اضافه كرد: 

در اين راستا رشد 25 درصدى پرداخت وام ها را شاهد بوديم.

رييس كميسيون فرهنگى شوراى شهر كاشان خبر داد:

سطحى نگرى و روزمرگى آفت فعاليت هاى فرهنگى است



خبر
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تشديد آلودگى هواى پايتخت و ساير كالنشهرهاى كشور و همچنين شيوع 
آنفلوانزا، دست به دست هم داده تا بازار خريد «ماسك»، اين روزها به محلى 

براى كسب و كار سودجويان تبديل شود.
ــت و همين مساله باعث  ــدت آلوده شده اس هواى پايتخت اين روزها به ش
ــتگاه هاى نظارت و اجرايى در حوزه سالمت و  شده تا دست اندركاران دس
محيط زيست، اطالعيه هايى صادر كنند و از مردم بخواهند كه كمتر بيرون 
بيايند. اين وضعيت براى كودكان، سالمندان و بيماران ريوى و قلبى، بيشتر 
ــود. به طورى كه دكتر خسرو صادق نيت رييس  از ساير افراد توصيه مى ش
ــت، تاكيد دارد كه افراد مبتال به  ــالمت محيط و كار وزارت بهداش مركز س
بيمارى هاى قلبى يا ريوى، كودكان و سالمندان بايد از فعاليت هاى طوالنى 

يا سنگين خارج از منزل اجتناب ورزند.
ــور متناوب و طى مدت  هرگونه فعاليت بدنى خارج از منزل كه افراد به ط
ــاعت انجام مى دهند كه باعث افزايش ريتم دم و بازدم شده و يا  چندين س
ــد به عنوان فعاليت هاى بدنى سنگين تلقى  ضربان قلب را شدت مى بخش
ــرايط آلودگى هوا براى تمامى افراد ممنوعيت و محدوديت  شده كه در ش
ايجاد مى كند كه انجام فعاليت هاى ورزشى در فضاهاى آزاد، پياده روى و 

كارهاى خدماتى و عمرانى از اين دست محسوب مى شوند.
ــت، در شرايطى  ــالمت محيط و كار وزارت بهداش به گفته رييس مركز س
ــتند در محيط آزاد شهرى حضور  كه افراد به جهت شغل شان موظف هس
ــت توصيه مى شود از  يابند و زمان حضورشان حداقل 8 ساعت در روز اس
 FFP2 ، FFP1 ــى استاندارد تجهيزات حفاظتى نظير ماسك هاى تنفس

استفاده نمايند.
ــك ها حفاظت كامل در برابر آاليندگى  صادق نيت تاكيد دارد كه اين ماس
ــاى آزاد توصيه  ــار براى حضور در فض ــوده و تنها در صورت اجب ايجاد ننم

مى شوند.
اين در حالى است كه اكثر شهروندان از نوع معمولى اين ماسك ها و آن هم 

براى ساعت هاى طوالنى استفاده مى كنند.
ــيوع آنفلوانزا نيز، مردم را براى استفاده از ماسك ترغيب  از سوى ديگر، ش
ــا بازار  ــت ت ــالمت، كافى اس ــن دو موضوع در حوزه س ــت. همي كرده اس

داروخانه ها براى فروش ماسك، داغ تر از روزهاى قبل شود.
مهندس سيد حسين صفوى مدير كل نظارت و ارزيابى تجهيزات و ملزومات 
پزشكى سازمان غذا و دارو با بيان اينكه ماسك به اندازه كافى در كشور وجود 
دارد، اظهارداشت: با افرادى كه بازار سياه براى ماسك ايجاد كنند برخورد 

جدى خواهد شد.
ــارى آنفلوانزا  ــن روزها در زمينه بيم ــايعاتى كه اي وى افزود: با توجه به ش
ــودجو از اين فرصت  ــفانه عده اى س ــته است متاس ــيوع داش در جامعه ش

سوءاستفاده مى كنند كه مردم نبايد به اين تبليغات توجه كنند.
ــاى مختلف  ــك ها قيمت ه ــا براى ماس ــت: اين روزه صفوى اظهار داش
ــك ها با توجه به نوع آنها  ــت كه بايد بگوييم قيمت ماس ــده اس ــايع ش ش

بين 100 تومان تا 3 هزار تومان است.

چشم مردم از بيمارى ترسيده است؛

بازار «ماسك» در روزهاى 
آلودگى هوا و آنفلوانزا «سياه» شد

ــالمتى تان  ــكلى در س گاهى پيش مى آيد كه دچار مش
مى شويد كه دليل آن را نمى دانيد. گاهى هم اين مشكل 

ادامه دار است و شما را آزار مى دهد.
ــالمتى تان ايجاد  در اين مطلب 12 مشكلى را كه در س

مى شود، بيان مى كنيم.
 سرگيجه هاى ناگهانى و شديد

ــد محيط  ــاس مى كني ــچ دليلى احس وقتى كه بى هي
اطراف تان در حال چرخيدن است و براى راه رفتن نياز 
ــته صندلى يا ديوار داريد، بايد حتما آن را  به گرفتن دس
جدى بگيريد. اين نشانه مى تواند عالمتى مربوط به يك 

بيمارى زمينه اى عروق كرونر و آريتمى قلبى باشد.
ــه در آن ضربان  ــى كاردى بطنى ك ــكلى به نام تاك مش
ــى تواند دليل  ــود نيز م ــديد مى ش قلب بيش از حد ش
ــد. از طرفى تپش بسيار  آن سرگيجه هاى ناگهانى باش
آهسته ى قلب نيز مى تواند سبب سبكى سر شود. يادتان 

باشد هرگز اين عالئم را ناديده نگيريد.
استرس و اضطراب بيش از حد

گاهى بروز اضطراب در مواجهه با برخى مسائل طبيعى 
ــت، اما اگر اين اضطراب ادامه پيدا كند ممكن است  اس
سبب تنگى قفسه ى سينه و ابتال به بيمارى هايى نظير 
بيمارى عروق كرونر قلب، بيمارى آئورت و ساير مشكالت 
ــاله اى دچار  ــا كوچك ترين مس ــود. اگر ب اينچنينى ش
ــويد و به همراه آن تنگى قفسه ى سينه  اضطراب مى ش
ــما را مى آزارد، حتما آن را جدى بگيريد. به خصوص  ش
اگر سابقه ابتال به بيمارى هاى قلبى در خويشاوندان تان 

وجود دارد و كلسترول و فشار خون تان باالست.
 درد در قسمت پايين و يا سمت راست ناف

ــود و نشانگر  ــار عضالنى ايجاد مى ش اين درد در اثر فش
ــت 12 ساعت  ــكل جدى تر است. پس از گذش يك مش
ــمت پايينى و يا سمت راست ناف  ــروع درد، در قس از ش
مشكل آپانديسيت پديدار مى شود كه ممكن است با يك 

تب خفيف نيز همراه باشد.
ــوند و  ــاعت ناديده گرفته ش اگر اين دردها 24 تا 48 س
ــداد زيادى از  ــت تع ــكل ادامه پيدا كند، ممكن اس مش
باكترى ها به قسمت داخلى شكم و روده بريزند و عفونت 
ــر اين درد  ــر كنند. اگ ــى مختلف بدن منتش را به نواح
ــر هم ادامه پيدا كرد، حتما به پزشك مراجعه  ــت س پش

نماييد.
 سوزش و درد ساق پا

درد ساق پا اغلب ناشى از كشش پاست. اگر اين مشكل 
ــدون انجام هيچ  ــما ب در زمان هايى پيش مى آيد كه ش
حركت خاصى، يك جا نشسته ايد، به احتمال زياد نشانه 
ــت. اين بيمارى به خاطر وجود  ترومبوز وريد عمقى اس
ــود و اگر درمان نگردد،  لخته خون در پاها ايجاد مى ش
ممكن است لخته به سمت نواحى ديگر بدن مانند ريه ها 

برود و آمبولى ريوى را سبب شود.
ــتن هاى طوالنى و عدم نوشيدن آب كافى، چاقى،  نشس

سابقه ابتال به سرطان و استعمال دخانيات از علل ايجاد 
ــتند. به هيچ وجه نسبت به اين مشكل  اين بيمارى هس

بى تفاوت نباشيد.
 سوء هاضمه تقريبا هميشگى

شايد گاهى مصرف بيش از حد نوشيدنى ها و برخى غذاها 
ــود. اما اگر اين مشكل براى مدت  ــوءهاضمه ش سبب س
ــت نشان از مشكالت  طوالنى ادامه پيدا كند، ممكن اس
ــر پيلورى (باكترى  ــد وجود هليكو باكت جدى ترى مانن
عامل زخم معده) و يا حتى سرطان معده باشد. اگر اين 
ــكل در زمانى غير از غذاخوردن نيز براى تان پيش  مش
مى آيد، احتماال ناشى از مشكالت ديگرى مانند مشكل 

قلبى است.
 احساس جابه جا شدن زانو

ــن از پله ها  ــن و يا باال و پايين رفت اگر در هنگام راه رفت
ــاس مى كنيد زانوى تان از جايش تكان مى خورد،  احس
نشان دهنده پارگى رباط صليبى قدامى است. اين مشكل 
ــت ها پيش  ــكاران مخصوصا فوتباليس ــب در ورزش اغل
ــب، سوانح رانندگى،  مى آيد. اما گاهى راه رفتن نامناس

ــبب پارگى رباط صليبى  ضعيف شدن زانو و … نيز مس
قدامى مى شود.

 دندان درد
درد دندان ها مى تواند ناشى از مشكالت بهداشتى دندان 
ــيدگى، عفونت لثه، بيرون زدن دندان عقل و  مانند پوس
ــد كه طى آن دندان ها  بيمارى پريودنتال پيشرفته باش
ــوند. به گفته دندان پزشكان، دندان درد  دردناك مى ش
يك زنگ خطر است. اين مشكل را سريع تر درمان كنيد 
تا ناچار به تحمل غم ناشى از دست دادن دندان هاى تان 
نباشيد. همچنين اگر عفونت هاى دهانى درمان نشوند، 
ــترده ترى را به  ــت مشكالت سيستميك گس ممكن اس

وجود بياورند.
 ديدن جرقه هاى ناگهانى نور

ــمى خبر  ــكل جدى چش ــت از وجود يك مش اين عالم
ــان، منجر به از  ــى در صورت عدم درم مى دهد كه گاه
دست رفتن بينايى مى شود. اين جرقه ها مى تواند يكى 
از نشانه هاى اوليه پاره شدن شبكيه چشم باشد. عواملى 
ــم را به دنبال دارند  كه جدا شدن يا پارگى شبكيه چش

ــابقه جراحى آب مرواريد، ضربه  شامل نزديك بينى، س
ــبكيه و تغييرات مربوط به سن  به چشم و نازك شدن ش

و ميگرن مى باشد.
 تب مزمن بيش از چند روز

ــارى هايى مانند  ــدن با بيم ــان دهنده مبارزه ب تب، نش
ــت. اما اگر تب بيش از چند  سرماخوردگى وآنفلوآنزا اس
ــد و همراه با گلودرد نباشد، نشان از يك  روز طول بكش
عفونت زمينه اى است. اگر تب بدون عالئم سرماخوردگى 
و همراه با لرز و عرق كردن، به خصوص لرز شبانه باشد، 
ــى اندوكارديت  ــت باكترياي ــى از يك عفون احتماال ناش
خواهد بود كه عفونت دريچه هاى قلب را سبب مى شود.

اندوكارديت زمانى رخ مى دهد كه ميكروب وارد جريان 
خون شده و سپس وارد قلب مى شود كه اگر بدون درمان 
ــن باكترى از  ــود، مرگ را به دنبال دارد. اغلب اي رها ش
ــتى  ــه خاطر جراحى هاى غير بهداش طريق دندان ها ب
ــود را به جريان خون وارد  و يا از طريق خونريزى لثه، خ
مى كند و در بدن انتشار مى يابد. به گفته برخى پزشكان 
ــود بيمارى بدخيم زمينه  تب مزمن مى تواند در اثر وج
ــد كه در هفته هاى آخر  اى مانند لوسمى و يا لنفوم باش

ابتال قرار دارند.
 سردردهاى شديد و ناگهانى

ــديد و ناگهانى به احتمال زياد به دليل  ــردردهاى ش س
خونريزى هاى مغزى رخ مى دهد، حتى اگر پس از مدتى 
ــود، باز هم جاى نگرانى وجود  اين نوع سردرد متوقف ش
دارد. خونريزى هاى كوچك گاهى خود به خود رفع شده 
و كشنده نيستند. در صورت رد فرضيه خونريزى، ميگرن 

دليل بعدى سردردهاى ناگهانى و انفجارى است.
 دردناك بودن ادرار

عفونت هاى ادرارى در زنان بسيار شايع است، اما مردان 
ــوند. عفونت هاى  ــكل مواجه مى ش نيز گاهى با اين مش
ــنين ممكن است رخ دهد،  ادرارى در مردان در تمام س
ــدن در نتيجه بيمارى هاى  ــت دردناك ش اما ممكن اس

مقاربتى در مردان جوان باشد.
ــى از بزرگ  دردناك بودن ادرار همچنين مى تواند ناش

شدن خوش خيم پروستات باشد.
در مردان مسن تر اين نگرانى بيشتر در رابطه با مشكالت 
پروستات و سرطان مثانه وجود دارد، به خصوص زمانى 
كه با ادرار خونى همراه باشد و يا اگر همراه با PSA (ماده 
ترشح شده از پروستات) باشد، احتمال سرطان پروستات 
ــود مردانى كه اين  ــت. توصيه مى ش افزايش خوهد ياف
عالئم را دارند، حتما به يك پزشك اورولوژيست مراجعه 

كنند.
 دردهاى عمقى مفاصل شانه

ــود، اما  ــر افراد مى ش ــانه اغلب گريبان گي دردهاى ش
دردهاى عمقى اين ناحيه احتماال به دليل پارگى البروم 
مى باشد. البروم يك غضروف است كه به عنوان يك سپر 

از شانه محافظت مى كند.
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كاهش وزن
افزايش وزن و چاقى يكى از عوامل اصلى به خطر افتادن تندرستى مفاصل هستند. 
با پيروى كردن از رژيم غذايى سالم و ورزش كردن مى توانيد وزن تان را به اندازه 

ايده آل برسانيد.
ممنوعيت انجام حركات كششى پيش از گرم كردن بدن

ــت كم ــعى كنيد روزانه يا دس ــاده تر مى كند. س انعطاف پذيرى به تحرك را س
ــا، مفاصل،  ــه اى بدن - تاندون ه ــردن ده دقيق ــه بار در هفته پس از گرم ك  س
ــه حداقل ــيب ديدگى ب ــال آس ــا احتم ــش كنيد ت ــالت - نرم ــاط ها و عض رب

 برسد.
ورزش هاى مناسب

چه ورزشى مناسب است؟ پياده روى، دوچرخه سوارى و شنا كردن ورزش هاى 
مناسبى هستند چون از انتقال وزن بدن به مفاصل جلوگيرى مى كنند. 

انعطاف پذيرى برخى از عضالت
با ورزش كردن زير نظر يك فيزيوتراپيست به راحتى مى توانيد مفاصل بدن تان 
را تقويت كنيد. اگر نرمش يا حركتى قدرتى به بدن تان فشار وارد مى كند از انجام 

دادنش بپرهيزيد.
فعاليت در حد توان

ــى سنگين  مفاصل تان بيش از اندازه انعطاف پذيرند؟ انجام دادن حركات كشش
ممكن است باعث آسيب ديدگى تان شود. پيش از انجام دادن حركات سنگين با 

پزشك يا مربى تان مشورت كنيد.
حفظ تعادل بدن با تقويت عضالت

تقويت عضالت كمر، پشت و ... نقش اساسى در حفظ تعادل بدن و جلوگيرى از 
آسيب ديدگى ايفاء مى كنند. يوگا، يكى از بهترين ورزش ها براى تقويت عضالت 

و مفاصل پشت، كمر و ... است.
مصرف ماهى براى كاهش التهاب

ــد ماهى مصرف كنيد.  ــد و درد مفاصل رنج مى بريد باي ــر از آرتريت روماتوئي اگ
ــار از اسيد هاى چرب امگا  ماهى هاى چرب - سالمون، ساردين، تن و ... - سرش
ــت به حفظ تندرستى مفاصل و  3 هستند. اين نوع از اسيدهاى چرب ممكن اس

كاهش التهاب آنها كمك كنند.  
حفظ تندرستى و قدرت استخوان ها

ــتى  ــتخوانى و تندرس ــه افزايش تراكم اس ــيم ب ــن د و ماده معدنى كلس ويتامي
ــيم هستند.  ــار از كلس آنها كمك مى كنند. لبنيات، كلم بروكلى، كلم و ... سرش
ــورت  ــك تان مش ــيم با پزش ــاى ويتامين د و كلس ــل ه ــش از مصرف مكم پي

كنيد. 
خنك و بى حس كردن عضو دردناك

خنك و بى حس كردن عضو دردناك، درد و تورم را كاهش مى دهند. با استفاده 
از حوله خنك يا كيسه سبزيجات يخ زده مى توانيد عضو دردناك را هر 20 دقيقه 

يك بار كمپرس كنيد.
مكمل ها

مسئوالن فروش تعداد زيادى از فروشگاه ها و داروخانه به افراد توصيه مى كنند 
با مصرف مكمل هاى خوراكى درد و تورم مفاصل را از ميان ببرند. هرگز پيش از 

مشورت با پزشك تان مكمل هاى خوراكى را مصرف نكنيد.   
درمان مفصل آسيب ديده

ــك مراجعه كنيد تا احتمال نابودى  بايد براى درمان مفصل آسيب ديده به پزش
غضروف درون مفصل به حداقل برسد.

11 توصيه براى حفظ تندرستى مفاصل

بيشتر بدانيم

دريچه

ــتر خانم ها از ادويه ها فقط براى طعم دار كردن غذاها استفاده مى كنند  بيش
ــدن غذاها در اين چاشنى هاى گياهى  چراكه بر اين باورند راز خوشمزه ش
نهفته است. البته به گفته متخصصان طب سنتى همين ادويه هاى رنگارنگ 
ــپزخانه  ها خودنمايى مى كنند، خواص درمانى زيادى  كه در قفسه هاى آش
ــر بگيريد؛ به ويژه  ــان بايد نكاتى را هم در نظ هم دارند، اما هنگام مصرف ش
ــتيد يا اينكه كودكى داريد كه به او شير  اگر قصد باردارى داريد، حامله هس

مى دهيد.
زردچوبه

ــت  ــپزى ايرانى اس زردچوبه به عنوان يكى از پركاربردترين ادويه ها در آش
ــتفاده مى كنيم. ــا از آن اس ــه غذاه ــخ هم ــا در طب ــه تقريب ــورى ك به ط
 به گفته حكماى طب سنتى زردچوبه گرفتگى و انسداد صدا را باز مى كند، 
ــت،  ــن داروى ضد تورم اس ــى رود، بهتري ــد به كار م ــراى تميز كردن كب ب
ــت،  ــود، تب بر اس ــا مى ش ــع درد آنه ــا و رف ــدن زخم ه ــك ش باعث خش
قرقره كردن آن باعث كاهش دندان درد مى شود (اثرى مشابه گياه ميخك)، 
ــهال  خون را تصفيه مى كند و مصرف دم كرده آن تاثير زيادى در درمان اس

دارد.
زعفران

ــت و همه خانم هاى كدبانو  ــك زعفران يك ادويه كامال ايرانى اس بدون ش
ــتند. متخصصان طب سنتى مى گويند  جزو طرفداران پر و پا قرص آن هس

زعفران اثر مسكن و ضد درد و ضد سرفه دارد، قاعده آور است و باعث تنظيم 
ــد، خونريزى هاى  ــون را بهبود مى بخش ــود،گردش خ عادت ماهيانه مى ش
ــت مى كند و  ــى را تقوي ــواى جنس ــش مى دهد، ق ــان را كاه ــد از زايم بع
ــرف آن زياده روى كنند  ــت. اما خانم هاى باردار نبايد در مص آرامبخش اس
ــاه اول باردارى)  ــژه در 3م ــقط جنين (به وي ــت باعث س چراكه ممكن اس

شود.
دارچين

ــت و درگذشته به عنوان  دارچين يكى از قديمى ترين ادويه هاى موجود اس
ــر نيز حكماى  ــد. در حال حاض ــر گرفته مى ش ــربت خلط آور گرم درنظ ش
ــاب، درمان تب،  ــراى بهبود عملكرد اعص ــنتى مصرف دارچين را ب طب س
ــرفه و آبريزش بينى، درمان دردهاى عضالنى، كاهش قندخون و درمان  س
كم خونى توصيه مى كنند. همچنين دارچين خاصيت ويژه اى هم دارد؛ اينكه 
ايمنى بدن را افزايش مى دهد، ضدميكروب است و اثرى مشابه پنيسيلين و 
آنتى بيوتيك دارد. بنابراين اگر حس كرديد كه ضعيف شده ايد و قرار است 

سرما بخوريد، مصرف چاى دارچين را فراموش نكنيد.
زنجبيل

ــت.  ــردم ايران، هند و چين بوده اس ــل از قديم االيام مورد مصرف م زنجبي
حكماى طب سنتى نيز از اين ادويه به عنوان تقويت كننده معده، بادشكن، 
ــرماخوردگى و گلودرد ياد  ــى درمان س ــوع و داروى طبيع ضدنفخ، ضد ته

ــد نيز توصيه  ــه از دردهاى قاعدگى رنج مى برن ــه خانم هايى ك مى كنند و ب
ــق چايخورى شربت زنجبيل  مى شود در طول دوره ماهيانه روزى يك قاش
ــاى زنجبيل در بدن  ــربت زنجبيل يا چ بخورند. همچنين زنجبيل تازه، ش
ــمى و زائد به صورت عرق از  ــود تا مواد س گرما توليد مى كند و باعث مى ش

بدن دفع شود.
زيره

زيره از جمله ادويه هايى است كه در بسيارى از غذاها به ويژه غذاهاى محلى 
ايرانى كاربرد دارد. به گفته حكماى طب سنتى، زيره خاصيت ضدنفخ دارد 
و باعث دفع گاز معده مى شود، براى رفع برونشيت و سوءهاضمه مفيد است 
ــانده هايى كه با زيره تهيه مى شوند  ــتها را تحريك مى كند. البته جوش و اش
ــنى در غذاها استفاده  ــه با زيره اى كه به مقدار كم به عنوان چاش در مقايس
ــترى دارند. براى تهيه دمنوش زيره مى توانيد 5 گرم  مى شود، خواص بيش
زيره را در يك ليتر آبجوش ريخته و به مدت10دقيقه دم كنيد و با يك قاشق 

چايخورى عسل طبيعى ميل كنيد.
فلفل

تقريبا همه آشپزها هنگام آشپزى از فلفل سياه و قرمز استفاده مى كنند. بله 
ــت چراكه اين ادويه محبوب هر ذائقه اى است. حكماى  اين يك واقعيت اس
ــنتى بر اين باورند فلفل مقوى معده و بادشكن است، درد را كاهش  طب س
ــبك  ــت، خون غليظ را س مى دهد، براى اعصاب و تقويت حافظه مفيد اس
ــگيرى از سفيد شدن  ــتفاده از روغن آن باعث رشد مو و پيش مى كند و اس
ــود، اما مصرف زياد فلفل به ويژه نوع تند آن براى افراد كم خون  موها مى ش
ــى مى تواند  ــتى و ناراحتى هاى گوارش و بيماران مبتال به بيمارى هاى پوس

مشكل آفرين باشد.

فلفل سفيد و سياه درختچه  باال رونده اى است كه به حالت خودرو و وحشى 
ــنبله و ــفيد و به صورت س در مناطق مختلف هند مى رويد. گل هاى آن س
ــيدن  ــبز و پس از رس ــك تر از نخود، ابتدا به رنگ س  ميوه آن گرد و كوچ
ــاقه آويزان  ــه اى از س ــكل خوش ــد و به ش ــره در مى آي ــز تي به رنگ قرم

مى شود.
براى به دست آوردن فلفل سفيد، دانه ها هنگام برداشت بايد كامال رسيده 
ــند. دانه ها را در آب قرار مى دهند  و به رنگ كبود متمايل به قرمز تيره باش
ــه در جريان  ــا باقى مى مانند ك ــا مغز دانه ه ــپس تنه تا خيس بخورند. س

خشك شدن، رنگ سفيد متمايل به زرد پيدا مى كنند.
خواص دارويى

فلفل سفيد از گياهان دارويى بسيار قديم جهان است .
رقيق كننده خون، ضدبلغم، ضدنفخ و ضدسرفه است.

از فلفل سفيد براى تسكين درد دندان، قطره قطره آمدن ادرار، تقويت كبد، 
تنگى نفس، تقويت حافظه، مسموميت و تقويت معده نيز استفاده مى كنند. 

ديگر خواص فلفل در زير آمده است:
1.طبع فلفل گرم و خشك است.

2. مقوى معده و بادشكن مى باشد.
3. زياده روى در خوردن فلفل باعث ايجاد افزايش ترشحات معده مى گردد.

4. كسانى كه ناراحتى معده دارند در خوردن آن افراط نكنند.
5. گرد آن باعث فرار حشرات مى گردد و براى جلوگيرى از بيدزدگى لباس 

آن را در ميان لباس ها مى پاشند.
6. فلفل مقوى حافظه و اعصاب مى باشد.

7. مسكن دردهاى عصبى است.
8. جهت رفع رطوبت دماغ و معده، فلفل با مويز جويده و ميل شود.
9. جهت فلجى و بى حسى اعضاى بدن با روغن فلفل ماساژ دهند.

10. فلفل خون غليظ را سبك مى كند.
11. كسانى كه جذام دارند از فلفل در برنامه غذايى خود استفاده كنند.

12. جهت رفع سفيدك ناخن ضماد فلفل بگذارند.
ــاز و نمك مخلوط كرده به  13. جهت روياندن موى گرى فلفل را با آب پي

محل ريخته شده مو بمالند.
14. كسى كه ترياك خورده است تا زمان رساندن به پزشك به او جوشانده 

فلفل بدهيد تا استفراغ كند.
15. جهت عقرب گزيده تا رساندن به پزشك مانند شماره 14 استفاده كنند.

16. اسراف در خوردن فلفل باعث تاريكى چشم مى شود.
ــوارش، مجارى ادرار،  ــتگاه گ 17. مصرف زياد فلفل براى بيمارى هاى دس

سل، بواسير، سودا، كليه، جگر و كسانى كه كم خونى دارند مفيد نمى باشد.
18. جهت موخوره فلفل سفيد را با پياز و نمك مخلوط نموده بمالند.

19. جهت تسكين درد رماتيسم فلفل سياه را با روغن زيتون مخلوط نموده 
بمالند.

20. جهت درمان سنگ در مجارى ادرار از دم كرده برگ فلفل استفاده شود.
21. جهت روياندن ناخن كه در اثر چرك انگشت از بين رفته باشد فلفل را 

با حنا مخلوط كرده به صورت ضماد بگذارند.
22. جهت رفع بلغم و بلغم لزج فلفل و مويز ميل شود.

23. جهت ساكت كردن درد دندان يك حبه قند را در يك قاشق فلزى قرار 
داده با آتش آن را ذوب كنند سپس كمى فلفل اضافه نموده در حفره دندان 
كرم خورده بريزند درد آن ساكت شده و از كرم خوردگى دندان جلوگيرى 

مى كند.
24. جهت درمان خنازير به صورت ضماد بگذارند.

25. كسانى كه ورم پروستات دارند در خوردن فلفل زياده روى نكنند.
26. كسانى كه تصلب شرائين دارند و سكته مغزى كرده اند نبايد فلفل زياد 

استفاده كنند.
27. بيماران سوزاك و سيفليس و كسانى كه ناراحتى مجارى ادرار دارند از 

خوردن فلفل سياه خوددارى كنند.
ــياه  ــارى ادرار دارند از خوردن فلفل س 28. زنان حامله اى كه عفونت مج

خوددارى كنند.

خواص فلفل سفيد و سياه

زبان خوراكى ها

12 هشدار بـدن دربـاره سـالمتى

ادويـه هاى پـرمصـرف



دريچه

اسكندر مقدوني فرزند فيليپ مقدوني، پادشاه بزرگ و مقتدر يونان، 
ــيح(ع) به دنيا  ــال قبل از ميالد مس ــامبر 356 س در شانزدهم دس

آمد. 
اسكندر در شانزده سالگي وليعهد كشور مقدونيه شد و دو سال پس 
ــورش را به دست آورد، در از آنكه در 18 سالگي مقام سرداري كش

 20 سالگي بر اريكه سلطنت تكيه زد.
 او از دوران كودكي داراي جسارت و قوت اراده ا بي مانند بود و تحت 

تعليم ارسطو، حكيم شهير يوناني قرار گرفت. 
ــطو را مي آموخت اما با آراء  هر چند اسكندر، با فراست، دروس ارس
و عقايد ارسطو درباره آزادي خواهي و دموكراسي مخالفت مي كرد 
ــت فردي و  ــرز حكومت، همان حكوم ــه بهترين ط و معتقد بود ك

استبدادي است.
ــت گرفتن قدرت و سركوب شورش داخلي،   اسكندر پس از به دس
ــرق يورش برد و وارد آسياي صغير  با لشكر نيرومندي به سمت ش

شد. 
ــله هخامنشيان در ايران جنگيد و در هر  او از آن پس سه بار با سلس
ــت داد كه به انقراض و فروپاشي هخامنشيان ــه بار آنان را شكس س

انجاميد. 
وي سپس دستور داد كاخ شاهنشاهي ايران در پرسپوليس موسوم 

به تخت جمشيد را آتش زنند و آن جا را غارت كنند.
 اسكندر در اين مسير، شام و مصر و آسياي صغير را به تصرف در آورد 
و خود را شاهنشاه ايران نيز ناميد. در اين زمان، امپراتوري اسكندر 
ــند در شبه قاره  مقدوني از درياي اژه در تركيه امروزي تا حوضه س
هند و از صحراي ليبي در شمال افريقا تا درياي خزر در شمال ايران 
ــت در مدت ده سال بزرگ ترين  ــترده بود و بدين ترتيب توانس گس

امپراتوري عصر را تدارك ببيند.
ــكندر زندگي و حقوق مردم  ــپاهيان اس  با اين حال بر اثر تهاجم س
ــادي رخت  ــي و اقتص ــيب ديد و آزادي هاي مذهب ــدت آس به ش

بربست.
 اسكندر در اين ميان تنها به جهانگيري و جهانشاهي مي انديشيد و 
براي رسيدن به اين هدف از هر گونه قتل و غارت و از بين بردن آزادي 

ملت هاي مغلوب ابايى نداشت.
 از سوي ديگر، سياست هاي نظامي گري اسكندر و سردارانش، يونان 
ــاند و دوره اي سخت را بر همگان  و جامعه ايراني را به انحطاط كش
تحميل كرد.  اسكندر يكي از بزرگ ترين سرداران جهان بود و جواني 
دلير و متهور به شمار مي رفت. وي در عين حال كه مي خواست آداب 
و رسوم يونان را بر ايران تحميل نمايد، خود به فرهنگ ايراني روي 

آورد و به لباس شاهان هخامنشي درآمد.
ــرانجام  ــود ادامه داد تا س ــايي خ ــور گش ــكندر همواره به كش  اس
ــود، در 28 ژوئن  ــود دور ب ــور خ ــال كه از كش ــس از مدت ده س پ
ــالگي  ــراوان در 33 س ــر مي خوارگي ف ــر اث ــل از ميالد ب 323 قب
درگذشت.  چون اسكندر فرزندي نداشت، پس از او متصرفاتش بين 

سرداران او تقسيم شد و امپراتوري عظيم او از هم پاشيد.

«اسكندر مقدوني» پادشاه كشورگشا
 و سردار بزرگ يونانى

ايجاد خط مستقيم بين واشنگتن - بغداد 
و كمك  هاي اطالعاتي سازمان سيا به عراق

روز استقالل « قزاقستان» 
از اتحاد جماهير شوروي سابق

رحلت فقيه فرزانه 
آيت  اله «سيد محمدحسن ميرجهاني»

تمدن هاى ايران را بشناسيم

ــه موازات افزايش  ــترش جنگ تحميلي عراق عليه ايران و ب پس از گس
ــمن بعث، اقدامات آمريكا عليه  پيشروي نيروهاي اسالم در مواضع دش
ــالمي و شكست عراق  ايران با هدف جلوگيري از پيروزي جمهوري اس
تشديد شده و وسيع تر مي گشت، زيرا پيروزي ايران بر عراق براي آمريكا 

غيرقابل قبول بود.
 از اين رو، عالوه بر ارسال تسليحات پيشرفته نظامي به عراق، كمك هاي 
اطالعاتي آمريكا به عراق از سال 1359 ش آغاز شد و در سال هاي پاياني 
جنگ نيز بيش از هر چيز ديگر مورد نياز و درخواست حزب بعث بود. در 
اين زمان، عراق از سازمان سيا اطالعات فوق العاده محرمانه اي از مراكز 

استراتژيك ايران دريافت نمود.
ــراق را در حمله  ــيا، بارها ع ــي آمريكا، س ــازمان جاسوس  همچنين س
ــرد و در حمله  ــويق ك ــران تش ــادي و حياتي اي ــات اقتص ــه تاسيس ب
هواپيماهاي عراقي به تاسيسات و مناطق مهم كشور، با آنان هماهنگي

نمود.

قزاقستان تا اوايل قرن سيزدهم ميالدي محل سكونت اقوام مختلف بود و پس از 
آن به مدت بيش از 200 سال تحت حكومت مغول ها قرار داشت. از قرن پانزدهم 
ــترش قلمرو خود پرداختند. اين  ــكونت گزيده و به گس قزاق ها در اين منطقه س
منطقه در نيمه قرن هجدهم به تصرف روس ها درآمد و پس از انقالب كمونيستي 
شوروي، به تدريج به عنوان يكي از جمهوري هاي پانزده گانه شوروي شناخته شد. 
ــوروي، قزاقستان نيز در 16 دسامبر  سرانجام به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير ش
1991ميالدى اعالم استقالل كرد. نظام سياسي حاكم بر اين كشور، جمهوري با 
دو مجلس قانون گزاري است. قزاقستان با 300/717/2 كيلومتر مربع مساحت در 
همسايگي چين، روسيه، ازبكستان، قرقيزستان و تركمنستان قرار دارد. جمعيت 
اين كشور بيش از 16 ميليون نفر بوده و پيش بيني مي شود كه جمعيت آن تا سال 
ــتان، آستانه نام دارد و واحد پول آن  2025، 18 ميليون نفر گردد. پايتخت قزاقس
تنگه است. قزاق ها سكنه بومي قزاقستان هستند و بيش از 45درصد جمعيت اين 
كشور را تشكيل مي دهند. بقيه جمعيت قزاقستان را ساير مليت ها  از جمله روسي، 
ــكيل مي دهند. قزاق ها پيرو آيين اسالم بوده و زبان رسمي آن ها  اوكرايني و... تش

قزاقي و روسي است. 

آيت اله حاج سيدمحمدحسن بن ميرسيدعلي ميرجهاني طباطبايي اصفهاني، در 
سال 1280 ش برابر با 1319 ق در يكي از روستاهاي اطراف اصفهان ديده به جهان 
گشود. وي پس از فراگيري علوم پايه، به نجف اشرف عزيمت نمود و از محضر آيات 
عظام: آقا ضياءالدين عراقي، سيدابوالحسن اصفهاني، شيخ عبداله مامقاني و ميرزاي 
ــيد. آيت اله ميرجهاني پس از آن به  ناييني بهره جست و به مدارج عالي علمي رس
ــت و به انجام امور ديني پرداخت. اين عالم بزرگوار  خواست پدر به اصفهان بازگش
پس از درگذشت پدر و مدتي اقامت در مشهد مقدس، در تهران ساكن گرديد و به 
تبليغ، هدايت، ارشاد مردم و تأليف و تصنيف پرداخت. آيت اله ميرجهاني در علوم 
غريبه اطالعاتي عميق داشت. همچنين طبع روانش او را قادر ساخته بود تا در مدح 
معصومين(ع) به عربي و فارسي به نيكويي شعر بسرايد. آثار چندي از اين عالم رباني 
به جاي مانده است كه ِمصباح البالغه، ُكنوُزالِحَكم و ُفنون الَكلِم و ديوان اشعار از آن 
جمله اند. اين محدث و خطيب بزرگوار سرانجام در بيست و پنجم آذر 1371 ش 
برابر با بيست ويكم جمادي الثاني 1402ق در نود ويك سالگي در اصفهان رخت از 
جهان فرو بست و در جوار مقبره عالمه مجلسي در كنار مسجد جامع اين شهر به 

خاك سپرده شد.

هنگامى كه صحبت از ايران مى شود سرزمينى در غرب 
و جنوب غربى قاره پهناور آسيا را متصور مى شويم كه 
از شمال شرق به رودخانه جيحون، از شمال به درياچه 
خزر، از شمال غرب به كوه هاى قفقاز و آسياى صغير، 
از غرب به منطقه حاصلخيز ميانرودان ( يا بين النهرين 
ــن دو رود دجله و فرات  كه همان ناحيه تمدن پرور بي
ــرق به وادى هند و رود سند و از جنوب به  است)، از ش
ــتان  خليج پارس و درياى ايران يا همان درياى سيس

محدود گرديده است.
ــتگاه  ــرزمين در ادوار مختلف تاريخى خاس ــن س  اي
تمدن ها و فرهنگ هاى غنى بشرى بوده، مطالعات و 
پژوهش هاى تاريخى انبوهى را معطوف به خود ساخته

است.
شناخته شده ترين تمدن هاى ما قبل تاريخ در ايران 

عبارتند از :
1- تمدن سيلك

ــاى يافت  ــن تمدن ه ــى تري ــى از غن ــن تمدن يك اي
ــه اى در نزديكى  ــت كه بر روى تپ ــده در ايران اس ش
ــده  ــيه كوير بنا نهاده ش ــان واقع در حاش ــهر كاش ش

است . 
ــال 1314 عكس هاى هوايى با ارزشى از مناطق  در س
مختلف ايران گرفته شد كه گيرشمن باستان شناس 

ــاس آن مطالعات ارزنده اى در  معروف در 1316 براس
ارتباط با اين تمدن انجام داد.

2- تمدن مارليك
ــى در رودبار گيالن امروزى  اين تمدن در تپه چراغعل
ــتانى يافت شده در  ــكل گرفته و به لحاظ آثار باس ش
ــى برخوردار  ــيلك از غناى باالي آن به مانند تمدن س

است .
3- تمدن هاى ديگر ما قبل تاريخ

سيلك و مارليك عمده ترين تمدنه اى ماقبل تاريخى 
در ايران هستند. تمدن هاى بسيار ديگرى نيز در اين 
سرزمين وجود داشته كه از معروف ترين آنها مى توان 
ــان، تمدن گيان در  ــار در نزديكى دامغ به تمدن حص
نزديكى نهاوند و تمدن شوش در خوزستان اشاره كرد .

تمدن هاى تاريخى
اين تمدن ها همان گونه كه گفته شد متعلق به دوران 
ــيارى از آنها تا  پس از پيدايش خط مى باشند كه بس
ــات خود ادامه  ــا به ايران به حي بعد از ورود آريايى ه

مى دادند .
1-عيالمى

ــن تمدن هاى تاريخى  عيالمى ها يكى از پر رونق تري
ــران را دارا  ــه اي ــش از ورود آريايى ها ب ــا پي ــران ت اي

بودند . 

ــد. قلمرو زندگى  ــامى ان ــه از نژاد آريايى و نه س آنها ن
ــتان، فارس،  ــى از خوزس ــمت هاي ــا قس ــى ه عيالم
ــى  ــت نظام سياس ــتان كنونى بوده اس ايالم و كردس
ــوان آن را  ــه نمى ت ــت ك ــا به گونه اى اس عيالمى ه

امپراتورى ناميد . 
ــران، اين تمدن به  ــا ورود آريايى ها به اي به هر روى ب
ــرار گرفت و ميراث خود را  تدريج در معرض انقراض ق

به آريا ها سپرد .
2- كاسى ها

ــال  ــه هزار و پانصد س قدمت اين تمدن به بيش از س
ــا و دره هاى  ــا در دامنه ه ــى ه ــد. كاس پيش مى رس
ــكنى داشتند، خداى بزرگ  رشته كوه هاى زاگرس س
ايشان كاشو نام داشت و از آنجا كه در قبرستان مردگان 
ايشان خنجر و پيكان هاى زيادى يافت شده مى توان 

گفت قومى جنگجو بوده اند. 
ــش قرن بر بابل حكمرانى كنند و  ــتند ش آنان توانس
شيوه رام كردن اسب را به مردم بين النهرين بياموزند. 
ــام اين قوم گرفته  ــپين نام ديگر درياچه خزر از ن كاس

شده است .
3- اورارتو ها

ــانى را در  ــدن درخش ــد كه تم ــى از اقوامى بودن يك
ــكل دادند. اين تمدن به لحاظ  ــتان كنونى ش ارمنس

كشاورزى بسيار غنى بوده است . ابداع قنات را به آنان 
نسبت مى دهند.

ــا هفتم پيش از ميالد  اورارتو ها در فاصله قرون نهم ت
ــكيل دادند كه كوه آرارات در ميانه آن قرار  دولتى تش

دارد و نام اين كوه از واژه اورارتو  اقتباس شده است.
4- آشور و آكد

ــتند. آشور در  اين دو تمدن در عراق كنونى قرار داش
غرب ايران و آكد در جنوب غربى.

آشورى ها قومى جنگجو و خونريز بودند و تمدن ايشان 
تا پس از مهاجرت آريايى ها به ايران ادامه داشت اما سر 
انجام همانگونه كه در بخش هاى بعدى گفته خواهد 

شد ماد ها آنان را سرنگون ساختند.
5- تمدن هاى ديگر تاريخى

ــران، تمدن هاى ديگرى  پيش از ورود آريايى ها به اي
نيز در ايران قرار داشت كه قيد نام و مختصات ايشان، 
ــه آوردن نام بعضى از  ــت، ما در اينجا ب خود كتابى اس
آنها بسنده مى كنيم: تمدن گوتى ها در در خوزستان 
ــران، آمارد ها  ــمال اي ــتكوه، تمدن مانا ها در ش و پش
ــتان از  ــورى ها كه نام طبرس ــل از آنان و تپ كه نام آم
ــيه جنوبى درياچه خزر  ايشان گرفته شده و در حاش
ــدن ديگر  ــدن و نيمه متم ــتند و اقوام متم مى زيس

پراكنده در فالت ايران .

11 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1753  چهارشنبه 25آذر 1394  4ربيع االول 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1753 | December 16 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

در چنين روزى

نـوفـل لـوشـاتـو در خـاطـرات سيـدمحمـد خـامنه اى

احساس كردم امام پس از سال ها دورى پير شده است. با ايشان نشستيم و كمى 
صحبت كرديم. امام مثل هميشه همچون كوه  باوقار  و متين بود و نگاه مى كرد. 

از ديدار قبلى        ام با ايشان سال ها گذشته بود. خيلى هيجان داشتم.
سفر دوم من به اروپا در سال 1357 همزمان با هجرت امام خمينى به پاريس و 

دهكده                        نوفل شاتو بود.
با ورود امام به فرانسه و شهرك «نوفل لوشاتو»، شور و شوق مبارزاتى دو چندان 
شد و عالقه به ديدن امام بيشتر. عده       اى عالقه داشتند به فرانسه بروند و با امام 
ديدار كنند. من هم يكى از آنها بودم كه لطف خدا شامل حالم شد و اين اتفاق 
افتاد و به فرانسه مسافرت كردم. در فرانسه يك راست رفتم سراغ آن منزلى كه 
منزل اول امام بود و در محله       اى به نام َكشان در كنار شهر واقع بود. بنى صدر هم 

همان جا  خانه داشت.
خانه                       كوچكى بود با حدود صد و اندى متر كه اتاق هايش در دست طالب جوان 
و جوان هاى دانشجو بود و آنها مثل مور و ملخ ريخته بودند و فعاليت مى كردند. 
ــناختم. محمد  ــان را نمى ش عده                        زيادى از جوانان را مى ديدم اما خيلى  هايش
ــناختم. خودش را معرفى كرد. او اسم  منتظرى را هم آنجا ديدم، ولى او را نش
مستعار داشت. با يكى از دوستانى كه وسيله داشت با همراهى محمد منتظرى 
به نوفل لوشاتو رفتيم. من ابتدا دنبال محلى براى اقامت گشتم، قهوه خانه      اى بود 
كه طبقه  بااليش اتاق هاى زير شيروانى بزرگ داشت و صاحب قهوه  خانه آنها را 
به طالب ايرانى اجاره داده بود و عده      اى از طالب جوان و روحانيونى كه بعدها دور 

و اطرافيان امام شدند آنجا اقامت داشتند.
ــت كه يكى از آنها را من گرفتم. اتاق ديگر را  دو تا اتاق كوچك مستقل هم داش
ــايگى من اجاره كرده بود. اتاق هاى كوچك شش هفت  ابراهيم يزدى در همس
مترى با تخت و كمد من همان جا مقيم شدم و بارم را گذاشته و به طرف منزل 
امام روانه شدم.  منزل امام باغى بود شمالى متعلق به يك ايرانى و روبه روى آن 
منزل جنوبى امام بود كه امام با خانواده آنجا سكونت داشتند و براى نماز جماعت 
و سخنرانى به اين باغ مى  آمدند. درخت سيب معروف هم داخل آن باغ بود كه 
ــده، گويى از دورى  البته بعدها  از بين رفت و امروز آن باغ يك باغ محزونى ش

امام و ترك آنجا افسرده است. آن زمان اين طور نبود و شادابى خاصى داشت.
ــردم را از نزديك  ــاتو بودم و فعاليت هاى م  من حدود يك هفته در نوفل لوش

مى ديدم، افراد را هم همين طور. قطب  زاده و دكتر يزدى و بنى  صدر و شركا آنجا 
خيلى فعال و در رفت و آمد بودند. دكتر يزدى هميشه آنجا حضور داشت و غير از 
كارهاى ديگر، گاهى نقش مترجم را برعهده مى گرفت، چند بار هم مترجم من 

شد. نوفل لوشاتو محل رفت و آمد خبرنگارها شده بود.
روز اولى كه وارد آن محل شدم با آقاى اشراقى مالقات كردم. با او كمى رفاقت 
ــناختيم و با هم در درس هاى امام حاضر  ــتم و از پيش همديگر  را مى  ش داش
ــتم ترتيبى بدهد با امام مالقات كنم. وقت گرفت و من با  مى شديم. از او خواس
امام ديدار كردم. احساس كردم امام پس از سال ها دورى پير شده است. با ايشان 
نشستيم و كمى صحبت كرديم. امام مثل هميشه همچون كوه باوقار و  متين 
ــان سال ها گذشته بود. خيلى هيجان  بود و نگاه مى كرد. از ديدار قبلى        ام با ايش

داشتم و دست و صورت و شانه شان را مى بوسيدم.
ــار نبود، ولى  ــن وقار خالف انتظ ــه بود. اي ــمى و مثل هميش اما رفتار امام رس
ــان و طلبه هايى كه آنجا  ــاس كردم كه در مجموعه                       اطرافي نمى دانم چرا  احس
ــت. دليلش را متوجه نشدم. نكته   بودند موضع گيرى هايى درباره  من شده اس
اين است كه دور  و اطراف امام به غير از آقاى اشراقى و يكى دو نفر ديگر از قوم 
و خويش هاى امام، اغلب معممين جوان نوخاسته بودند كه البته عده اى از آنها 
از همان اوان دنبال قدرت بودند و بعدها هم در رفتارهايشان آن را نشان دادند. 
ــده به  ــده بودند و عده اى هم از تهران بلند ش عده       اى از نجف به دنبال امام آم
نوفل لوشاتو رفته بودند. يك عده از اينها  كه بوى كباب به مشامشان رسيده بود، 
گرد آمده بودند تا براى آينده  خود جاى پايى پيدا كنند و بمانند و همين كار را 

هم كردند.
آن روزى كه وارد آنجا شدم ديدم به اين اشخاص حالت خاصى دست داد. چون 
ــتر بود، آن زمان ما جزو پيرمردها محسوب مى شديم و اينها  سنم از اينها بيش
جزو بر و بچه  ها و در حد و اندازه  شاگردهاى ما بودند. بهترين و صادق ترين آنها 

محمد منتظرى بود كه رابطه                        خوبى با من داشت.
در دورانى كه ما همراه پدرش فعاليت هاى مبارزاتى داشتيم ايشان يك پسربچه  
غيرمعممى بود كه در پخش اعالميه فعاليت مى كرد، بعدها نشان داد كه بزرگ و 

عالمگير فكر مى  كند و نظرش در چارچوب منافع شخصى نيست. دوست داشت 
كار در دستش داشته باشد، اما منظورش اين نبود كه بر مسند قدرت بنشيند. 
او دنبال خدمت و كار بود و براى بزرگ ترها هم احترام قائل بود.  صداقت داشت 
و جهانى فكر مى كرد، البته مقدارى تند و عجول بود و مثل پدرش سادگى هايى 
ــت. آن طلبه  هاى جوان در آنجا                        بيكا         ر نبودند. چند نفر از آنها در نقش  هم داش
تلفن چى ايفاى نقش مى كردند و پاى تلفن نشسته بودند و به              سوواالت جواب 
ــد و آنها بايد به آن  ــاتو تلفن مى ش مى دادند. چون مرتب از ايران به نوفل لوش
تلفن  ها پاسخ مى دادند. عده       اى از اين افراد، اشخاصى  بودند كه كارشان دادن 
ــاى باغ و چند اتاق ييالقى آنجا  چاى و پختن غذا و اين طور چيزها بود. در فض
هميشه رفت و آمد و جلسه بود و خبرنگارهاى خارجى همه جا ديده مى شدند 
ــار امام مصاحبه  ــاگرد امام و ي ــد و  از حاضران به عنوان         ش و مصاحبه مى كردن
ــى از حياط چادر زده بودند كه مخصوص سخنرانى بود و  مى گرفتند. در بخش
ــرد بود و اين چادر را  روحانيون گاهى آنجا سخنرانى مى كردند. هوا  اندكى س
به خاطر آن زده بودند. يك ميكروفن FM آنجا نصب بود كه سخنران ها از آن 
استفاده مى كردند. يك شب بنا به درخواست برخى و اقتضاى مجلس، ميكروفن 
را دستم گرفتم و شروع كردم به سخنرانى. اما تا بسم اله را گفتم يكى از همان 
شخصى ها كه آنجا خدمت مى كرد با عجله آمد و ميكروفن را از دستم گرفت و 
گفت قرار نيست هر كسى آمد اينجا صحبت كند. من چيزى نگفتم، مدير آنجا 
آقاى كفاش زاده كه مرا مى شناخت آمد از من عذر خواهى كرد و ميكروفن آورد، 
ــتند كه نمى خواهند من  ولى من ديگر صحبت نكردم و گفتم اگر عده       اى هس

صحبت كنم، نمى كنم.
ــاتو يك اعالم خطر پنهانى شده بود كه به فرض  گويا با آمدن من به نوفل  لوش
فالنى آمده و مى خواهد اينجا يا بعدها به كمك سوابق خود «امورات!» را در دست 
بگيرد. ما در ايران جزو پيشروها بوديم، مقلد نبوديم بلكه مقلد داشتيم. به نظر 

من آنجا عده       اى آدم هاى مرموز سياسى هم بودند كه نمى خواستند « امورات» 
به دست ديگران بيفتد و در تالش بودند روحانيون مستقل و فعال و باسابقه را از 
امام و از فضا دور نگه دارند و به جاى آنها برخى جوان هاى نامطمئن و يا                        بى              ريشه 
را بگذارند. برخى از آنها كاركشته بودند و اسناد خيانت هايشان بعدها پيدا شد. 
ــاره مى كنم نبايد سوءظن يا  موضوع نوعى توطئه                       پنهانى را كه گاهى به آن اش
خيال بافى تلقى كرد. من اين برخورد را پس از انقالب و به ويژه در جناح خودى 
و معممين و اصحاب جماران و دست پرورده  هاى بعدى آنها به خوبى و روشنى 
مشاهده كردم و هنوز هم مشاهده مى شود. يكى از شايعاتى كه در نوفل  لوشاتو 
عليه من گفته شده بود اين بود كه اين سيد محمد برخالف برادرش هيچ گاه 
ــت. من اين موضوع را  از دوستانى  ــاگرد امام نبوده اس درس امام را نديده و ش
ــنيدم كه آن را طنز و مضحك  كه حدود ده سال با هم درس امام مى رفتيم ش
مى شمردند. در نوفل لوشاتو كتابى را ديدم كه يكى از طالب جوان درباره                        نهضت 
امام خمينى نوشته بود و به مناسبتى نام شاگردان ايشان را  آورده بود، اسم من 
ــم آقاى اخوى و همه  هم دوره ها و حتى برخى كه شايد چند جلسه   نبود و اس

به عنوان         تيّمن و تبّرك به درس امام رفته بودند، در آنجا بود.
خود مؤلف را آنجا ديدم. از او پرسيدم زمانى كه شما در قم بودى و پيش ما هم 
ــرار كرد كه مى رفتم.  ــام مى رفتم يا نمى رفتم؟ اق مى آمدى آيا من به درس ام
ــته حذف كرده  اى و وقتى نام برادرم و  گفتم پس چرا در كتابت اسم مرا دانس
نام خانوادگى او را مى نوشتى به ياد من نيفتادى؟ با اينكه من حدود چهار سال 
بيشتر از ايشان به درس امام رفته  ام. قدرى شرمنده شد و قول داد در چاپ بعدى 
جبران كند، ولى در چاپ هاى بعد هم جبران نشد كه نشد و حقير به سوء القضاء 
اين دوستان هنوز افتخار شاگردى درس امام را نيافته  ام! در نوفل لوشاتو  و حتى 
پيش از انقالب هم چنين ماجراهايى بود. از جمله با  اينكه آن همه  فعاليت هاى 
سياسى و مبارزاتى كه در پرونده داشتم، همان جا گفته بودند كه فالنى (من) 
از عنوان برادرش استفاده مى كند؟ در حالى كه جناب آقاى اخوى در آن مقطع 

هيچ منصب و مقامى رسمى و عنوان اضافى نداشت و در مشهد بود.



خبر خبر 

ــتان  ــب و كار اتاق بازرگانى اس ــيون بهبود فضاى كس رييس كميس
اصفهان گفت: به منظور بهبود فضاى كسب و كار در استان اصفهان، 

مأموريت اتاق در قالب چارت سازمانى بايد مشخص شود.
مرتضى بيشه در هفتمين جلسه كميسيون سياست گذارى و پايش 
ــت: براى جلوگيرى از فعاليت هاى  اتاق بازرگانى اصفهان اظهار داش
ــب و كار،  ــتان اصفهان و به منظور بهبود فضاى كس جزيره اى در اس

مأموريت اتاق در قالب چارت سازمانى بايد مشخص شود.
ــيون هاى  ــاق بازرگانى، كميس ــور محركه ات ــت: موت وى بيان داش
تخصصى اند كه با برگزارى جلسات و نشست هاى تخصصى، خوراك 

اصلى اتاق براى ارائه به تصميم سازان را فراهم مى كنند.
ــتان  ــب و كار اتاق بازرگانى اس ــيون بهبود فضاى كس رييس كميس
ــت: برنامه راهبردى كميسيون هاى تجارت، امور  اصفهان اظهار داش
ــت و به زودى از اين برنامه ها  ــت تهيه اس اجتماعى و معادن در دس

رونمايى مى شود.
ــش ماهه و  ــه و ش ــامل فعاليت هاى س وى اضافه كرد: اين برنامه ش
يك ساله براى كميسيون ها بوده و تمامى فعاليت ها قابل اندازه گيرى 

و پايش است. 
ــخص شدن برنامه هاى  بيشه اعالم كرد: برنامه راهبردى شامل مش
كارى كميسيون و تعريف خدمات اتاق و ارائه پيشنهادات دسته بندى 

شده همراه با ارائه اولويت به مسووالن سه قوه است.
رييس كميسيون سياست گذارى و پايش اتاق بازرگانى اصفهان نيز در 
اين جلسه اظهار داشت: اتاق بازرگانى اصفهان با داشتن 11 كميسيون 
ــتراتژى براى هر يك از كميسيون ها با هدف  تخصصى به تدوين اس

اثربخشى بيشتر و جلوگيرى از موازى كارى، نياز دارد.
مصطفى رناسى تصريح كرد: در اين راستا كميسيون سياست گذارى 
و پايش با به كارگيرى مشاور متخصص، به تدوين استراتژى براى هر 

يك از كميسيون ها روى آورده است.
وى خواستار مشخص شدن اولويت هاى كوتاه مدت و بلندمدت اتاق 
ــاس آنها شد و گفت:  بازرگانى اصفهان و برنامه ريزى فعاليت ها براس
با توجه به افزايش حجم فعاليت هاى اتاق بازرگانى اصفهان، سازمان 

اجرايى اتاق نيز بايد متناسب با فعاليت ها گسترده شود.

مدير عامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان گفت: با آغاز بارش 
ــه بيش از 200 نفر  ــتان اصفهان، ب باران و برف در نقاط مختلف اس

حادثه ديده امدادرسانى شد.
ــت: به دنبال بارش باران و برف در استان  محسن مومنى اظهار داش
ــكان داده  ــالل احمر اس ــط امدادگران ه ــان، 186 نفر توس اصفه

شدند.
ــه به مركز  ــته 18 مورد حادث ــت: در چند روز گذش وى بيان داش
ــتان اصفهان  هماهنگى عمليات اضطرارى جمعيت هالل احمر اس
گزارش شد كه 63 نفر نيروى عملياتى اين جمعيت در قالب 24 تيم 
عملياتى با همراه داشتن تجهيزات الزم امدادى در عمليات هاى ياد 

شده به كارگرفته شدند.
ــان در ادامه اظهار  ــتان اصفه ــت هالل احمر اس مديرعامل جمعي
داشت: 186 نفر از مسافران در راه مانده در پايگاه هاى اين جمعيت 
ــته هاى غذايى اضطرارى در بين آنها توزيع  اسكان داده شده و بس

شد.
ــده در اين مدت، 12 نفر  مومنى گفت: به دنبال حوادث گزارش ش
مصدوم به مراكز درمانى منتقل و يك نفر به صورت سرپايى درمان 
ــط نجاتگران اين جمعيت امدادرسانى  كه در مجموع 13 نفر توس

شدند.
وى اظهار داشت: همچنين توسط امداگران اين جمعيت به 202 نفر 

حادثه ديده امدادرسانى شد.
ــن از آغاز طرح  ــتان اصفهان همچني مدير جمعيت هالل احمر اس
امداد و نجات زمستانى در استان اصفهان خبر داد و اعالم كرد: طرح 
امداد و نجات زمستانى با حضور و مشاركت عوامل انتظامى، پليس 
راهور، راهدارى، آتش نشانى، مركز فوريت هاى پزشكى و جمعيت 
هالل احمر در گستره جاده هاى بين شهرى و بزرگراه هاى استان با 

رژه موتورى عوامل عملياتى آغاز شد.
وى بيان داشت: جمعيت هالل احمر استان اصفهان امسال در اين 
ــتمل بر پايگاه هاى ثابت،  طرح با كمك 43 پايگاه امداد و نجات مش
سيار و موقت، يك پايگاه امداد هوايى، دو پايگاه امدادونجات ساحلى 

و يك  پايگاه امداد كوهستان مشاركت دارد.
ــاركت  ــن طرح عالوه بر مش ــرد: همچنين در اي مومنى تصريح ك
ــتگاه  ــل عملياتى و امدادى، از 45 دس يك هزار و 176 نفر از عوام
آمبوالنس، 22 دستگاه خودرو نجات، يك فروند بالگرد، دو دستگاه 
ــتگاه خودرو كمك دار امدادى استفاده  خودرو ارتباطات و 16 دس

خواهد شد.
ــدار به  ــتان اصفهان با هش ــر اس ــل جمعيت هالل احم مدير عام
ــفر در جاده ها تاكيد كرد:  مردم درباره رعايت نكات ايمنى براى س
ــرورى بپرهيزند و اگر  ــفرهاى غيرض هموطنان در حد امكان از س
ــوخت خودرو را كامل كرده و وسايل  ــت، س ــفر آنها ضرورى اس س
ــته  ــى و مواد غذايى به همراه داش ــى مانند پتو، لباس كاف گرمايش

باشند.      

مأموريت اتاق بازرگانى اصفهان
 براى بهبود فضاى كسب وكار 

امدادرسانى به بيش از
 200 حادثه ديده در اصفهان

شهردار اصفهان گفت: مديريت شهرى اصفهان به دنبال تثبيت جايگاه اصفهان 
در حوزه ميراث فرهنگى و به ويژه ميراث فرهنگى ناملموس؛ پيگيرى هاى الزم 
ــهر به شبكه شهرهاى خالق جهان در دستور كار  را در راستاى پيوستن اين ش

قرار داده است.
ــوان در كنار  ــه مى ت ــن زمين ــرد: در اي ــار ك ــدى جمالى نژاد اظه ــر مه دكت
ــوس نيز نام ــراث فرهنگى ناملم ــدى از مي ــوس و كالب ــراث فرهنگى ملم مي

 برد.
وى با تأكيد بر اهميت و جايگاه ميراث فرهنگى ناملموس در كشور و به ويژه شهر 
اصفهان بيان كرد: اين مهم در بسيارى از شهرهاى كشور به لحاظ اقتصادى و 

كسب و كار نقش به سزايى دارد.
شهردار اصفهان ادامه داد: سبد ميراث فرهنگى ناملموس شهر اصفهان نيز بسيار 
متنوع بوده و در اين راستا مى توان از صنايع دستى، جشن ها و اعياد،  آيين ها و 

عزادارى ها، مقتل خوانى،  يتيم نوازى،  فتوت و ... نام برد.
وى با بيان اينكه مديريت شهرى اصفهان نيز به دنبال تثبيت جايگاه اصفهان 
در حوزه ميراث فرهنگى و به ويژه ميراث فرهنگى ناملموس؛ پيگيرى هاى الزم 
ــهر به شبكه شهرهاى خالق جهان در دستور كار  را در راستاى پيوستن اين ش
قرار داد،  اضافه كرد: اين شبكه جهانى از معتبرترين شبكه هاى جهانى بوده و در 
حال حاضر اصفهان در اين زمينه توانسته است به عنوان نخستين شهر كشور 

به اين شبكه بپيوندد.
جمالى نژاد با بيان اينكه جايگاه هنر و به ويژه صنايع دستى آن طور كه بايد در 
جامعه حفظ نشده، اضافه كرد: در حال حاضر اين صنايع دستى از سبد كااليى 
ــا در خانواده ها  ــده و كمتر به يادگيرى و آموزش اين هنره خانوارها حذف ش

پرداخته شده است.
وى با اشاره به وجود بيش از 300 نوع صنايع دستى شهر اصفهان عنوان كرد: در 
اين راستا شهر اصفهان در دو ماه گذشته به عنوان پايتخت صنايع دستى جهان 
ــازمان هاى جهانى مربوطه دريافت  ــد و جوايز و هدايايى را نيز از س معرفى ش

كرد.
شهردار اصفهان با بيان اينكه با پيوستن شهر اصفهان به شهرهاى خالق جهان 
مى توان از ظرفيت هاى ديگر ورود به شبكه هاى جهانى نيز استفاده كرد، افزود: 
ــگرى  ــهر اصفهان مى توان به گردش ــتا با توجه به ظرفيت هاى ش در اين راس
ــهر اصفهان در بعد بين المللى اقدام  ــبت به توسعه ش خالق توجه داشت و نس

كرد.
وى در خصوص وضعيت ترافيك در سطح شهر اصفهان ادامه داد: اصفهان نيز 
همچون ساير كالن شهرهاى كشور از اين مسأله رنج مى برد و اين در حالى است 
كه با راه اندازى مركز خالقيت و نوآورى در شهردارى اصفهان، نوآورى در اين 

بخش نيز در دستور كار است.
جمالى نژاد همچنين با اشاره به راه اندازى مترو   براى كاهش ترافيك در سطح 
شهر اصفهان تأكيد كرد: همچنين راه اندازى ايستگاه هاى دوچرخه نيز در شهر 
اصفهان اقدام ديگرى است كه مى تواند در كاهش ترافيك   به ويژه در محدوده 
ــد كه البته نبايد از فرهنگ سازى نيز در اين راستا  مركزى شهر تأثيرگذار باش

غافل باشيم.
ــيكلت هاى برقى به جاى  وى همچنين اجراى طرح جايگزين كردن موتورس
ــان براى مهار  ــهر اصفه ــيكلت هاى دودزا را نيز از ديگر برنامه هاى ش موتورس

آالينده ها و كاهش ترافيك در اين كالن شهر اعالم كرد.

دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، مركز بهداشت و آموزش وپرورش اين استان 
با هماهنگى هاى الزم و طرح غربالگرى كه در بازديد از مدارس انجام داده 
بيمارى شپش را كه در فصل سرما مهمان ناخوانده شده به صورت ضربتى 

كاهش و كنترل كرده اند.
ــپرى نمى كند، ازيك طرف  ــالمت روزهاى خوبى را س اين روزها بخش س
ــرما  ــا با افزايش فصل س ــت كه اين روزه ــپش مهمان ناخوانده اى اس ش
ــار وجود كرده  ــان داده و اظه ــتى وبلندى ها خودى نش ــان اين پس در مي

ــد يك غربال گرى كلى از تمامى مدارس و  ــبب ش است؛ مسأله اى كه س
ــكوك به شپش و  ــتان انجام شود و موارد مش ــطح اس مهدكودك ها در س
ــوند. اين در حالى است كه  ــتند، شناسايى ش افرادى كه اين عامل را داش
ــالمتى فرزندان خود  ــيارى از خانواده ها  از اين بابت نگران وضعيت س بس

هستند.
شپش در مدارس اصفهان در حال كنترل است

ــت: در  ــان گف ــرورش اصفه ــوزش  وپ ــت آم ــاون بهداش ــيان مع عباس
ــا كمك  ــت كه ب ــارى را داش ــن بيم ــك دانش آموز اي ــه، ي ــد مدرس چن
ــر كل مدارس  ــال حاض ــده و در ح ــرف ش ــت اقدام برط ــبكه بهداش ش
ــدارس  ــوزان م ــى دانش آم ــتند و تمام ــرى هس ــال غربال گ در ح
ــت معاينه و همچنين معاينه بهداشتى  ــط مركز بهداش در اين طرح توس

هرساله انجام مى شود.
از سوى ديگر احتشامى، مدير مركز بهداشت شماره يك اصفهان با اشاره 

ــپش گفت: تمامى مدارس را بازديد  به نظارت در مدارس براى كنترل ش
كرده ايم و به افرادى كه مبتال به شپش بوده اند آموزش هاى الزم را داده  و 
يك سرى جزوه آموزشى در اين مورد بين اوليا و مربيان مدارس و والدين 

توزيع شده است.
ــده كه  ــتى، هماهنگ ش ــزود: در بازديد از مهدكودك هاى بهزيس وى اف
ــد با  ــوددارى كنند. همچنين قرار ش ــدارى لباس ها بر روى هم خ از نگه
هماهنگى سازمان ورزش و جوانان از استخرها و كمدهايى كه لباس در آن 

نگه مى دارند بازديد شده و اگر نياز به سم پاشى داشته اقدام كنند.
ــپش  ــامى تصريح كرد: در حال حاضر تعداد محدودى مبتال به ش احتش
ــود شيوع پيدا  ــت و اگر كنترل نش ــده كه در حال كنترل اس مشاهده ش

مى كند.
ــاله از اين گونه موارد  داريم و اصوال در فصل سرما و  وى گفت: البته هرس
هواى سرد چون استحمام كمتر مى شود و افراد پوشاك روى هم مى پوشند 

اين اتفاق مى افتد  و مسأله حادى نبوده و شيوع شپش گسترده نيست، اما 
امسال حساسيت ما در اين مورد بيشتر شده است.

رعايت نكات بهداشتى از شيوع شپش جلوگيرى مى كند
ــت نكات  ــد رعاي ــرح كرده ان ــان مط ــه كارشناس ــه نكاتى ك ــه ب با توج
ــور را  ــپش در كش ــيوع ش ــت كه ش ــواردى اس ــه م ــتى از جمل بهداش
ــرد، در  ــن مى ب ــى آن را از بي ــات ضربت ــك عملي ــش داده و در ي كاه
ــگاه علوم  ــردار دانش ــاى واگي ــا بيمارى ه ــارزه ب ــاون مب ــورد مع اين م
ــد، بايد  ــپش ديده ش ــر در خانواده اى ش ــكى اصفهان بيان كرد: اگ پزش
ــا را  به  ــت كه لباس ه ــكار ديگر اين اس ــاند و يا راه كل لباس ها را جوش
ــه آن ها نخورد  ــته بگذارند تا هوا ب ــتيك دربس مدت 25 روز داخل پالس
ــرود و بانوان  ــه ن ــه آلودگى دارد به مدرس ــوزى در مدرس و اگر دانش آم
ــر خارج  ــن عامل از س ــد تا اي ــانه بزنن ــاى خود را ش ــز در حمام  موه ني

شود.

اصفهان، مركز سنگ و فرآورى 
سنگ هاى تزئينى كشور است

راه اندازى 16 خانه سالمت 
در مناطق 15 گانه 

شاخصه هاى حقوق بشر را 
بايد از اديان گرفت

نشست پااليشگاه اصفهان
 با مشتريان « وكيوم باتوم»

ــيون معادن اتاق بازرگانى اصفهان گفت: وجود دو هزار واحد  نايب رييس كميس
ــتان به عنوان مركز سنگ و فرآورى  سنگبرى در اصفهان، سبب شده كه اين اس

سنگ هاى تزئينى كشور شناخته شود .
ابوالقاسم سرتيپى در نشست روش هاى نوين آناليز مواد معدنى و كنترل داده هاى 
آزمايشگاهى اظهار داشت: استان اصفهان با 600 معدن فعال در بخش كانى هاى 
فلزى و غير فلز، همواره به عنوان يكى از مراكز مهم معدنى كشور به شمار مى آيد و  
وجود تعداد زياد واحد سنگبرى در استان اصفهان سبب شده كه اين استان مركز 

سنگ و فرآورى سنگ هاى تزئينى كشور  هم شود .
ــت را  ــيون معادن اتاق بازرگانى اصفهان برگزارى اين نشس نايب رييس كميس
عاملى موثر در افزايش توان علمى مهندسان معدن در بخش هاى مختلف دانست 
ــى در اختيار معدن كاران قرار  و بيان كرد: هر چقدر روش هاى نوين آناليز معدن
گيرد سبب افزايش بهره ورى توليدات معدنى در معادن استان اصفهان مى شود.

مدير عامل آزمايشگاه زرآزما در اين نشست با تشريح روش هاى كنترل داده هاى 
آزمايشگاهى از سوى صاحبان معادن گفت: دقت و صحت آزمايش در كنار سرعت 

و قيمت به عنوان مولفه هاى اصلى آزمايشگاه مواد معدنى است .
ــوزش روش هاى نوين آناليز  ــان معادن با آم صالح صلح دل تصريح كرد: مهندس
ــاى داخلى و خارجى  ــت و مورد نياز بازار ه معدنى مى توانند محصوالت با كيفي

را ارائه كنند.
ــركت هاى فوالد مباركه ، ذوب آهن و  ــت مديران آزمايشگاه هاى ش در اين نشس
ــيون معادن و نظام مهندسى معدن استان  120 مهندس و معدنكار عضو كميس

اصفهان شركت داشتند.

ــهردارى اصفهان گفت: تاكنون مديرعامل سازمان فرهنگى – تفريحى ش
 16 خانه سالمت در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان راه اندازى شده است.

 على اكبر بقايى با اشاره به ورود ويژه و هدف دار شهردارى اصفهان در ترويج 
ــت: به منظور جلوگيرى از  ــال 93 اظهار داش فرهنگ سالمت از ابتداى س
ــكى و مراكز بهداشت در سطح  ــگاه علوم پزش هرگونه موازى كارى با دانش
شهر، سند سالمت شهر اصفهان تدوين و پس از تصويب در شوراى اسالمى 

شهر به اجرا در آمد.
ــالمت شهر، مبتى  ــهردارى اصفهان در حوزه س وى با بيان اينكه نقش ش
ــت، اضافه كرد:  ــده اس ــگيرى برنامه ريزى ش ــد بر پيش بر آموزش و تاكي
ــهردارى هايى  ــد از معدود ش ــا بازدي ــهردارى اصفهان ب ــاس ش بر اين اس
ــا و رفع  ــه الگوى آنه ــد و با مطالع ــالمت ورود پيدا كردن ــوزه س كه در ح
ــندى را تدوين كرد كه  چالش هاى موجود و بومى سازى در اين الگوها، س
ــكى قرار گرفته  ــت، درمان و آموزش پزش امروز مورد توجه وزارت بهداش

است.
ــهردارى اصفهان با بيان اينكه با  مديرعامل سازمان فرهنگى – تفريحى ش
ــهردارى اصفهان، اجراى  راه اندازى ساختار ادارى براى كميته سالمت ش
ــرد: بر اين  ــتور كار قرار گرفت، اضافه ك ــالمت محور در دس برنامه هاى س
اساس و پس از تشكيل اين ساختار ادارى، راه اندازى خانه هاى سالمت در 
ــهر اصفهان بدون تحميل هيچ هزينه اى و با استفاده از  مناطق 15 گانه ش

ساختمان هاى شهردارى در مناطق 15 گانه انجام شد.
ــالمت در مناطق 15 گانه شهر اصفهان  وى با اشاره به تشكيل 16 خانه س
ابراز داشت: همچنين به موازات تشكيل اين خانه ها در محالت و به صورت 
ــاجد و خيريه ها و با همكارى  ميانگين بين 10 تا 15 كانون سالمت در مس
مردم راه اندازى شده كه شهردارى براى اين كانون ها نقش نظارتى و تامين 

محتوا براى آموزش و پيشگيرى را دارد.
ــرد خالق محورانه در  ــهرى، رويك بقايى با تاكيد بر اينكه در رخدادهاى ش
دستور كار كميته سالمت شهردارى قرار دارد، افزود: بسيارى از برنامه هاى 
ــهروندان ــتقبال ده ها هزار نفرى ش ــوى اين كميته با اس ــده از س تهيه ش

 رو به رو شده  است.

ــالمى استان اصفهان گفت: براى مانايى  مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اس
و دوام حقوق بشر، شاخصه ها را بايد از اديان گرفت و به فكر انسان محدود 

نبود.
حجت االسالم حبيب رضا ارزانى در همايش « اسالم، حقوق بشر، معنويت و 
عدالت» گفت: اصفهان سزاوار نشست هاى اين چنينى در راستاى گفت وگو 
ــال قبل در اصفهان سقاخانه اى  اديان و حقوق بشر است، چرا كه 114 س

وجود داشته كه از اديان مختلف به بحث و تبادل نظر مى پرداختند.
ــهيد مطهرى از افرادى چون ژان ژاك   وى افزود: در ابتدا، همان طور كه ش
ــكيو تقدير مى كند كه به مسأله حقوق بشر پرداخته و براى  روسو و مونتس
ــده اند؛ من هم ارزش قائل مى شوم براى تالش هايى كه  انسان حق قائل ش

در غرب به ويژه از قرن 17 به بعد در زمينه حقوق بشر انجام گرفته است.
ــتان اصفهان منظور از حق در  ــاد اسالمى اس مديركل اداره فرهنگ و ارش
حقوق بشر را حق اعتبارى خواند و ادامه داد: وقتى حقى ثابت مى شود در 
مقابل تكليف به وجود مى آيد؛ مانند حقى كه پدر در قبال فرزندش دارد و 

در مقابل تكاليفى كه برعهده اوست.
ــان  ــر تصريح كرد: انس ــاره به لزوم پرداخت به مقوله حقوق بش وى با اش
موجودى اجتماع محور است و طبيعى  است كه جامعه نياز به قوانين دارد؛ 
ــت كه منبع اخذ قوانين و تعيين حقوق  سوالى كه مطرح مى شود اين اس

كجاست.
وى انسان را موجودى عينى دانست، نه ذهنى و تاكيد كرد: از طرف ديگر 
وجود انسان مستقل نبوده و وابسته به معبود واجب الوجود است؛ پس در 
تمام شئون زندگى و حيات محدود به فيضى است كه از طرف خداوند در 

اختيارش قرار گرفته است.
مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى خاطرنشان كرد: وقتى فرشته عدالت 
ــيم كنند، او را با  ترازويى در يك دست و شمشيرى در  را مى خواهند ترس
دست ديگر نشان مى دهند و براى نمايش صلح، پرنده اى با شاخه اى زيتون 
را به تصوير مى كشند؛ اما تعبير اسالم و قرآن (در سوره حديد) اين است كه 
ــه چيز در كنار هم جامعه را به امنيت مى رساند يكى كتاب قانون، يكى  س

ترازوى عدالت و ديگر سالح آهنى است.

بازاريابي و فروش فرآورده هاي نفتي شركت پااليش نفت اصفهان با هدف دريافت 
ــهيل در فرآيند توليد، فروش، تحويل و خدمات پس از فروش  نقطه نظرات، تس

محصول وكيوم باتوم ؛ نشستي  با مشتريان اين فرآورده برگزار نمود. 
در اين جلسه كه با حضور مشترك معاون اجرايي و پشتيباني، مديرمالي، رييس 
ــووالن و كارشناسان مربوطه  ــاير مس بازاريابي و فروش فرآورده هاي نفتي و س
ــركت هاي خريدار محصول وكيوم باتوم  تشكيل شد،  ــگاه و  مديران ش پااليش
مصطفي الهي معاون اجرايي و پشتيباني پااليشگاه اصفهان  با بيان اينكه ايجاد  
تعادل براي فروش محصوالت به متقاضيان از دغدغه هاي اين شركت بوده، اظهار 
داشت: هدف ما  از يك سو كمك به بستر سازي روند مناسب فروش به مشتريان  و 
از سوي ديگر انتظار از فعاليت مطلوب آنان است تا از اين طريق چرخه صنعت كشور 
در مسير رشد حركت نمايد. پس از آن خريداران وكيوم باتوم  نظرات و پيشنهادات 
خود را  ارائه نمودند كه كاهش بروكراسي، تسهيل و تسريع فرآيند تحويل فرآورده 
ها، انعطاف در نحوه تسويه وجوه و فروش و اعطاء تسهيالت، نظم بخشي بيشتر 
در عرضه و تقاضا  و سيستم بارگيري از جمله پيشنهادات آنان بود.گفتني است 
كه اداره بازاريابي و فروش فرآورده هاي نفتي شركت پااليش نفت اصفهان پس از 
ــتريان  ــاد ارزش براي مش ــدف خلق و ايج ــركت با ه ــازي اين ش خصوصي س
ــت و عرضه در  ــب ترين قيم خريدار محصوالت نفتي با بهترين كيفيت، مناس
ــطه گري، ايجاد روابط پايدار بين مشتري و سازمان  ــب، حذف واس زمان مناس
ــوم، انواع  ــوم بات ــون وكي ــا، محصوالتي همچ ــال ه ــن س ــدازي و در اي راه ان
ــازمان بورس (بورس انرژي) به فروش  ــايكل را  از طريق س حالل ها وآيزوريس

مي رسد.
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مسووالن بهداشت در تكاپوى پيشگيرى 
از شيوع « شپش» در مدارس اصفهان

شهردار  اصفهان:

شهردارى به دنبال تثبيت 
جايگاه اصفهان در حوزه 

ميراث فرهنگى است



ــت ماه مانده به رقابت هاى المپيك 2016  كشتى ايران در فاصله هش
ــازى ورزشكاران خود براى حضور  برزيل عالوه بر تالش براى آماده س
ــختى را از نظر ديپلماسى ورزشى  ــرايط س ــابقات مهم، ش در اين مس

پيش رو دارد.
 كشتى با توجه به شرايط اين روزهاى ورزش كشور و روند آماده سازى 
و مدال آورى ورزش ايران در تاريخ المپيك ها، جزء رشته هايى است 
كه مى توان از آن به عنوان شانس نخست مدال آورى در ريو، آن هم 

در دو رشته آزاد و فرنگى نام برد.
ــتى المپيك، انتخابات هيأت  ــابقات كش ــت چند روز قبل از مس درس
ــتى در ريودوژانيرو برگزار مى شود و نامزد  ــه اتحاديه جهانى كش رييس
ــال در هيأت  ــانس را دارد كه ايران را پس از بيش از 6 س ايران اين ش
ــه اتحاديه جهانى (فيال سابق) صاحب كرسى نمايد و در كنار آن  رئيس
ــت پرده ديگر در  ــايل پش بحث قضاوت ها و داورى ها و برخى از مس

المپيك ريودوژانيرو وجود دارد.
ــور مارتينتى رييس  ــران در المپيك 2012 و در زمان حض ــتى اي كش
ــت سه مدال طال در لندن  وقت فيال، با درايت كادر فنى فرنگى توانس
به دست بياورد و در مجموع 6 مدال شامل سه مدال طال، يك نقره و 
دو برنز از مجموع 4 مدال طال، 5 نقره و سه برنز، كاروان ايران متعلق 

به ورزش ملى كشور بود.
اما پس از المپيك لندن، زمزمه حذف كشتى از المپيك شنيده شد و 
البته در مدت كوتاهى خبر آن رسمى شد. پس از آن اختالفات عميق 
ــوى ديگر با كميته  ــى رييس وقت فيال و روس ها و از س ــن مارتينت بي
ــد كه مارتينتى در سال 2013 در جلسه  بين المللى المپيك باعث ش
پوكت تايلند از رياست فيال كنار برود و اللوويچ صرب با حمايت كامل 
روس ها رييس فيال شد و چند ماه بعد به طور رسمى حكم خود را در 

مسكو پايتخت روسيه دريافت كرد.
ــيار نزديكى با  از آن پس اللوويچ كه به عنوان يك تاجر، ارتباطات بس
ــيه به تجارت  ــهر ديگر روس ــكو و چند ش روس ها دارد و حتى در مس
ــعار اصالحات در كشتى و حفظ اين رشته در المپيك  مى پردازد؛ با ش
ــن نهاد بين المللى  ــر را در تمامى قوانين و مقررات اي ــرات مدنظ تغيي
ــان فيال را پس از سال 1952 در سال 2014 به  ايجاد كرد و نام و نش
ــر داد كه اين تغييرات نه اصالحات همچنان ادامه دارد،  UWW تغيي
ــورها  ــه اين روند باوجود مقاومت و حضور جدى و موثر برخى كش البت
ــتر روس ها و با حمايت برخى  ــر ايران و آمريكا با اعمال نظر بيش نظي
ــه اتحاديه به نفع آن ها پيش مى رود، هرچند اين  اعضاى هيأت رئيس
حضور جدى آمريكا و ايران برخى قدم هاى روس ها از جمله اصالحات 
ــتى فرنگى را به پس از المپيك 2016 موكول  ــى در قوانين كش اساس

كرده است.
به هرحال روس ها در چند سال اخير به هر دليل كه مهم ترين آن را 
مى توان خطر مدال آورى و رقابت پاياپاى كشتى ايران با اين كشور در 
ــتى آزاد و همچنين كسب سه مدال طالى بى نظير كشتى فرنگى  كش
ــه خوب در دنياى  ــت اين روزهابا وجود رابط ــك2012 دانس در المپي

سياست، در دنياى كشتى با ايران سر صلح ندارند.
از عدم حضور تيم هاى اين كشور در مسابقات بين المللى ايران تا عدم 
ــال دعوتنامه حضور تيم هاى كشورمان در رقابت هاى داخلى اين  ارس
ــور گرفته تا دخالت هاى پنهان در حضور نيافتن برخى كشورهاى  كش
متحد خود در دنياى كشتى مانند تركيه (على رغم اختالفات سياسى 
ــابقات ايران از جمله جام  ــور) بالروس و قزاقستان در مس بين دو كش
ــترده خبر دوپينگ اخير دو نماينده  ــگاه هاى جهان و بازنشر گس باش
كشورمان در رسانه هاى اين كشور، با وجود رسوايى بزرگ دوپينگ در 

دوميدانى اين كشور، مى توان به اين اختالفات نظر گسترده پى برد.
ــى گاه اتحاديه  ــت هاى گاه و ب ــاره ديگر برگزارى نشس نقطه قابل اش
ــتى در كشور روسيه و نمونه مهم و آخر آن نشست كميته  جهانى كش
ــوچى روسيه براى تعيين داوران قضاوت  اجرايى اتحاديه جهانى در س

كننده در المپيك 2016 برزيل است.
ــا در اين ميان  ــود، ام ــت ماه ديگر برگزار مى ش ــك كمتر از هش المپي
ــه مدال طال،  ــتى ايران كه براى تكرار مدال آورى المپيك قبل، س كش
يك نقره و دو برنز كار دشوارى را دارد و در عمل كسب افتخارات لندن 
ــى  ــه مانند يك رويا مى ماند، با خطر جدى در بعد ديپلماس ــو ب در ري
ــأله اى كه گويا به نظر دولتمردان و حتى  ــت. مس روس ها روبه رو اس
ــيدگى به آن  ــى دولت نمى آيد و يا فرصتى براى رس ــووالن ورزش مس

ندارند.
ــا كه از حمايت جدى والدمير پوتين رييس جمهور خود بهره  روس ه
ــورهاى قدرتمند و حتى  مى برند، در فاصله كوتاه تا المپيك برخى كش
ــورهاى آمريكايى التين با پرداخت هزينه  ــف (آفريقا و برخى كش ضعي
ــراه كرده اند و ايران على رغم  ــابقات و ...) را با خود هم حضور در مس
ــه كار برده و  ــورهاى دنيا ب ــى كه در ارتباط با كش ــى تالش هاي تمام
ــدم همراهى  ــه دليل ع ــته؛ اما ب ــه جلويى كه برداش ــاى رو ب ــدم ه ق
ــه  ــا ب ــه قطع ــان ك ــكا و آذربايج ــه آمري ــورها از جمل ــى كش برخ
ــووالن رده باالى  ــت مس ــتند و حماي ــود هس ــى خ ــع مل ــر مناف فك
ــراه دارند،  ــه هم ــچ ب ــا اللووي ــا ب ــاط آن ه ــود را در ارتب ــور خ كش

تنهاست.
ــت. جدا  ــتى ايران در اين برهه از زمان با خطر جدى روبه رو اس كش
ــه اتحاديه جهانى كه راه  از بحث نامزدى نماينده ايران در هيأت رئيس
دشوارى را براى كانديداى ايران متصور مى سازد؛ زنگ خطر مشكالت 
ــتى و  ــابقات مهم از جمله المپيك به كش ــواره در مس ــه هم داورى ك
ــروز به گوش  ــت از ام ــران ضربه جدى زده اس ــدال آورى ورزش اي م
ــد، خطرى كه بسيار جدى است و آنقدر اهميت دارد كه بتوان  مى رس

براى آن حداقل به اندازه مشكل چمن ورزشگاه آزادى وقت گذاشت.
ــته و  ــد دولتمردان بايد در اين راه جدى تر قدم برداش به نظر مى رس
ــتى (UWW)، فراتر از آن  ــد بين المللى با اتحاديه جهانى كش در بع
ــورهاى صاحب نفوذ  ــاى جمهور كش كميته ملى المپيك و حتى روس
ــى ايران در رقابت هاى المپيك 2016  ــته ورزش دنيا، پر اميد ترين رش

را يارى نمايند.
المپيك يك رويداد فرهنگى و اجتماعى صرف نيست بلكه يك رويداد 
ــورها در آن نشان دهنده  ــت كه موفقيت يا شكست كش ــى اس سياس
ــت، پس  ــر معيارهاى مختلف در دنياس ــرفت آن ها از نظ ميزان پيش
بى شك رسيدگى و توجه به مشكالت ورزشى كه شانس اصلى كسب 
ــد كم اهميت تر از  مدال طال و مدال آورى در المپيك برزيل مى باش
ــوع فيفا و يا حتى خروج  ــرمربى، ديدار با رييس مخل ــرارداد آقاى س ق
ــور نمى باشد و مى توان براى آن هم زمانى  ــت از كش بانوان فوتساليس

در نظر گرفت و وقتى گذاشت.
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سيرى در دنياى ورزش

ديپلماسى گسترده روس ها مقابل تنهايى 
كشتى ايران در آستانه المپيك ريو

ــان نمى داند كه  ــايد عرف ــوش هندبال ايران گفت: ش ملى پ
بيجارى و مسائلى و رجبى و ساير ملى پوشان چه بازيكنانى 
ــيون كه آنها را  ــتند، اما مهدوى به عنوان رييس فدراس هس

مى شناسد.
ــتكى كه عضو تيم مون پليه است و هم اكنون در   اله كرم اس
فرانسه به سر مى برد در مورد حواشى جديد تيم ملى هندبال 
ــتن بازيكنانى مانند بيجارى، رجبى، مسائلى،  و كنار گذاش
ــماعيالگيچ،  ــتور عرفان اس ــم ملى به دس ــى و ... از تي كيان
سرمربى تيم ملى اظهار داشت: عرفان نمى داند كه بيجارى 
و مسائلى و رجبى و ... چه بازيكنانى هستند، اما مهدوى به 
ــيون كه آنها را مى شناسد و مى داند كه  عنوان رييس فدراس
ــى كرده و چه افتخاراتى  همين بازيكنان چه كارهاى بزرگ

براى هندبال ايران كسى كرده اند.
ــرمربى يا رييس  ــه نمى خواهم در كار س ــا بيان اينك وى ب
فدراسيون دخالت كنم، ادامه داد: بازيكنانى كه كنار گذاشته 
ــده اند مهره هايى هستند كه به درد تيم ملى مى خورند و  ش
ــاس پيش رو به داد تيم  ــابقات مهم و حس مى توانند در مس
ــند. عرفان هم مانند خيلى از مربيان ديگر مى آيد  ملى برس
ــد رفتارى كند كه بازيكنان  ــد از مدتى مى رود، اما نباي و بع
مستعد ايرانى نابود شوند. عرفان با تيم ملى ايران افتخاراتى 
ــته را كسب مى كند و بعد از مدتى مى رود،  كه تاكنون نداش
پس چه بهتر است كه مسووالن به فكر بازيكنان سرشناس 

و مطرح ايرانى باشند. 
ــى كه از  ــان كرد: بازيكنان ــران خاطرنش ــر هندبال اي لژيون
ــده اند و حتى ملى پوشان كنونى  ــته ش تيم ملى كنار گذاش
بازيكنانى هستند كه قيد زندگى را زده اند، به عشق هندبال 
ــتى تالش مى كنند تا پرچم ايران  ــم داش و بدون هيچ چش
ــفانه رفتارهاى بدى را از سوى  ــود، اما متاس ــته ش برافراش
مربيان تيم ملى و مسووالن مى بينند كه همين رفتارها تمام 

بازيكنان را دل سرد مى كند.

استكى با بيان اينكه اين رفتار در قبال ملى پوشان با تجربه 
ــر بازيكنى مانند رجبى  ــت، گفت: مگ تيم ملى صحيح نيس
ــيده كه حاال بايد اين گونه با  كم براى تيم ملى زحمت كش
ــود؟ عرفان در كل چند ماه بيشتر نيست كه  وى برخورد ش
وارد هندبال ايران شده  و بعيد مى دانم توانايى اين را داشته 

ــناختى از بازيكنان  ــد كه در اين مدت بتواند آنچنان ش باش
ــى بازيكنان را از تيم  ــد كه بخواهد به همين راحت پيدا كن

ملى كنار بگذارد.
ــليقه هاى شخصى باعث  ــوال كه چرا س وى با طرح اين س
ــابقات  ــود كه تيم ايران هر دوره تغيير كند و در مس مى ش

ضربه بخورد، ادامه داد: حتى اگر بحث جوانگرايى باشد بايد 
ــان كه خط  ــن موضوع را بدانيم كه برخى از اين ملى پوش اي
خوردند تنها 26-27 سال سن دارند و نمى توان به اين بهانه 

كه سن آنها باال رفته است روى نام آنها خط قرمز كشيد.
لژيونر هندبال ايران، بازيكنان اين رشته را مظلوم دانست و 
ــى ما به عنوان بازيكن حرفى مى زنيم و گاليه اى  افزود: وقت
ــل ما قرار  ــاالرى مقاب ــعار بازيكن  س ــم آقايان با ش مى كني
ــان  ــرايط كنونى من و خيلى از ملى پوش ــد. در ش مى گيرن
ــتند.  ــرمربى با بازيكنان ناراحت هس ديگر از نوع برخورد س
ــوم كه چرا اينگونه رفتارها رخ مى دهد و  من متوجه نمى ش
همه اين رفتارها را در آينده براى خودشان متصور هستند.

اله كرم استكى اظهار داشت: اگر كمى از سياستى كه مدنظر 
ــويم خيلى راحت كنار گذاشته  ــت خارج ش ــووالن اس مس
ــويم؛ به نظر من اين مشكل بايد مديريت شود و تنها  مى ش
ــخص مهدوى، رييس  ــى كه مى تواند آن را حل كند ش كس

فدراسيون است البته به شرطى كه بخواهد!
ــت كه بخواهد براى هندبال  وى گفت: عرفان در حدى نيس
ــى كه به صورت  ــت ها تصميم بگيرد؛ من زمان و هندباليس
ــدم كه او چه شرايطى  ــتقيم با وى كار كردم متوجه ش مس
ــابقات جام  ــد كه كار ايران در مس ــا مى گوين دارد. خيلى ه
ــت، اما اگر تيم ملى با مهره هاى  ــان اس ــيا آس ملت هاى آس
ــكل  ــه طور حتم با مش ــابقات نرود ب ــه مس ــى خود ب اصل

روبه رو خواهد شد.
ــايل هست  ملى پوش هندبال ايران با بيان اينكه خيلى مس
ــوان كرد: ما  ــت، عن ــت مطرح كردن آنها نيس ــه حاال وق ك
ــتيم براى اين است كًه  ــر هم هس ــت س هندبالى ها اگر پش
ــتيم. اين رسم مردى  ــرايط زندگى همديگر باخبر هس از ش
ــفانه برخى ها براى حفظ جايگاه  ــت؛ متاس و مردانگى نيس
ــيون  ــه گوش رييس فدراس ــاى غلطى را ب ــود صحبت ه خ

مى رسانند.

براى حفظ جايگاه شان حرف هاى غلط به گوش مهدوى مى رسانند؛

شايد عرفان، ملى پوشان را نمى شناسد، 
اما رييس فدراسيون چطور؟

بعد از گذشت يك ماه از استعفاى محمدعلى شجاعى از خزانه دارى كميته ملى 
المپيك و انتظار هيات اجرايى كميته ملى المپيك براى برگزارى جلسه با وزارت 
ــر ورزش و جوانان موضع اين وزارتخانه را  ــره محمود گودرزى وزي ورزش، باالخ
مشخص كرد. وزير ورزش و جوانان در حاشيه سمپوزيوم توانمندسازى ورزش در 
زنان مبنى بر اينكه كميته ملى المپيك براى استعفاى شجاعى منتظر برگزارى 
ــتند، گفته بود كه اين موضوع در حيطه اختيارات  ــه اى از طرف شما هس جلس

كميته ملى المپيك است و در آن دخالت نمى كنيم.
ــه زمين كميته ملى المپيك افتاد تا هيات  ــا اين صحبت گودرزى، علنا توپ ب ب
اجرايى تكليف اين قضيه را در فاصله 8 ماه باقى مانده به المپيك مشخص كند.
ــت  ــا خزانه دارى كميته ملى المپيك، رياس ــجاعى كه همزمان ب محمدعلى ش
فدراسيون تيراندازى با كمان را نيز برعهده دارد؛ بعد از مشخص شدن انتخابات 
ــوى وزارت ورزش، از خزانه دارى استعفا كرد، اما استعفاى او از  ــيون از س فدراس
سوى هيات اجرايى هنوز مورد موافقت قرار نگرفته، اگرچه شجاعى مدعى است 

ديگر خزانه دار نيست و به كميته ملى المپيك نمى رود.
ــوى شجاعى مطرح مى شود كه اكنون در آستانه  اين صحبت ها در حالى از س
المپيك قرار داريم و ورزشكاران متعددى در اعزام هاى مختلف شركت مى كنند 
و حتى برخى مديران ارشد ورزش كشور به دليل اهميت المپيك بايد سفرهاى 
ــته باشند، حال سوال اساسى اينجاست كه چك هاى  برون مرزى متعددى داش

اين اعزام ها با امضا چه كسى صادر مى شود؟!

ــپوليس در اظهارنظرهايش مى توان  ــرمربى پرس ــاس چرخش س براس
كاپيتان سابق پرسپوليس را نخستين خريد اين تيم در نيم فصل دانست.

ــود. اوضاع بد  ــده ب ــايعه خريد محمد نورى مطرح ش از چندى قبل ش
ــگاه به فكر جذب چند  ــده بود كه مديران اين باش ــيمير باعث ش المس

بازيكن باكيفيت به جاى بازيكنان گران قيميت شان كنند.
 همچنين تيم تهاجمى پرسپوليس هم نياز به تقويت دارد. هر چند كه 
در چند نوبت اين صحبت ها تكذيب شد و حتى برانكو ايوانكوويچ گفته 
ــت، پس حرفى در مورد او ندارد. از سوى  بود نورى بازيكن تيمش نيس
ــنيده شده بود كه بازيكنان تيم هم با بازگشت آقاى كاپيتان به  ديگر ش
هيچ وجه موافق نيستند و معتقدند او جلوى فوتبال سرعتى را مى گيرد. 
ــخص است برانكو رضايت داده. پروفسور  ولى در نهايت اين طور كه مش
در آخرين اظهار نظر بيان داشته:« نورى بازيكنى است كه كاپيتان تيم 
ما بوده است، او از آن دسته بازيكنانى است كه در تمام پست هاى ميانى 
مى تواند بازى كند. طبيعى است كه بازيكنى اينچنينى براى هر تيمى 

مى تواند مثمر ثمر باشد. 
ــان در حال  ــت اين بوده كه ايش البته چيزى كه در اين رابطه مطرح اس
حاضر در ليگ قطر قرار دارد و بايد ديد چه پيش مى آيد و چه وضعيتى 
پيش رو خواهيم داشت.» با اين خريد پرسپوليس صاحب يك پنالتى زِن 

تخصصى هم مى شود.

ــتان و استقالل اهواز دست به دست هم، روزهاى سخت و  تيم هاى فوالدخوزس
نگران كننده اى را در قعر جدول سپرى مى كنند.

ــتقالل اهواز و استقالل  ــه نماينده استان(فوالدخوزستان، اس ــال حضور س امس
ــور، نويد روزهاى پرطمطراق فوتبال خوزستان را  ــتان) در ليگ برتر كش خوزس
در كشور مى داد. ولى برخالف انتظارها، انگار روزهاى خوش از فوتبال خوزستان 
رخت بر بست و گرد نا اميدى بر آن نشست. مردم خوزستان كه در فصل جارى 
ليگ برتر كشور خود را براى قهرمانى مجدد فوالد آماده كرده بودند، با فوتبالى 
ــدند. سرخ پوشان اهوازى پس از گذشت 14 هفته از  ضعيف از اين تيم مواجه ش
ــر مى برند. با اين روند  رقابت هاى ليگ برتر، در عين ناباورى در قعر جدول به س
خيلى زود صداى اعتراضات فوتبال دوستان خوزستانى به گوش رسيد. كادرفنى 
ــم رضايت ندارند و  ــز از اتفاقات رخ داده براى اين تي ــگاه ني و هيات مديره باش
ــبت به وضعيت فوالد و برگشتن آن به روزهاى  ــتان نيز هر روز نس مردم خوزس
ــواز، تيمى با قدمتى  ــتند. آبى هاى اه ــته، نااميدتر از روز قبل هس طاليى گذش
ــد  ــور؛ با كش و قوس هاى فراوان و در دقيقه 90، ليگ برترى ش ــيار در كش بس
ــيه رفت و در حالى كه تنها پنج هفته از بازى هاى  اما از همان ابتدا تيم به حاش
ليگ مى گذشت، تغيير بختيارى زاده سرمربى اين تيم، نويد روزهاى بد را داشت.
ــتقالل اهواز و نبود مديريت الزم و باتجربه و  ــامانى موجود در اس ــايد نابه س ش
تصميم گيرى هايى خارج از چارچوب كارى، از همان ابتدا مى توانست نشانه هايى 

از سردرگمى استقالل اهواز در ليگ برتر كشور باشد.

چك هايى كه بدون مسوول 
امضا مى شوند!

اولين نفر در ليست برانكو كسى است كه 
به پرسپوليس پشت كرد؟

فـوالد و استقـالل اهـواز 
در نـاكجـا آبـاد!

لژيونر ملى پوش فوتبال كشورمان با پيشنهادى چشمگير از ليگ چين مواجه شده است.
 باشگاه «تيانجين تدا» چين همچنان پيگير تمديد قرارداد مرتضى پورعلى گنجى 

و ادامه حضور وى در ليگ حرفه اى اين كشور است.
ــووالن اين باشگاه  ــوپر ليگ» چين و بقاى «تيانجين تدا»، مس بعد از پايان «س
ــابقات  به دنبال تدارك تيمى قدرتمند براى حضورى موفق در فصل آينده مس
ــرد مرتضى  ــه از عملك ــران «تيانجين تدا» ك ــل مدي ــتند. به همين دلي هس
ــنهاد تمديد قرارداد به او را دادند كه اين  ــتند؛ پيش پورعلى گنجى رضايت داش

مسأله  در حال حاضر با مخالفت مدافع ملى پوش ايرانى مواجه شده است.
ــون دالر  ــر 1/2 ميلي ــنهادى بالغ ب ــل جديد پيش ــراى فص ــن تدا» ب «تيانجي
(4 ميليارد تومان) به پورعلى گنجى داده كه تاكنون مورد تاييد اين مدافع قرار 
نگرفته است. پورعلى گنجى كه 26 بازى براى« تيانجين»  انجام داد و در طول 
2160 دقيقه حضور در زمين دو گل نيز به ثمر رساند، مدعى است كه قصد دارد 

فوتبال خود را در ليگ هاى معتبر اروپا دنبال كند.

طبق آخرين ارقامى كه سايت معتبر ترانسفرماركت درباره ارزش كنونى ستارگان فوتبال منتشر 
ــاى فوتبال را  ــكل از گران قيمت ترين بازيكنان دني ــت، تيم رويايى متش كرده اس
مى توان انتخاب كرد. تيمى با آرايش 3 – 4 – 3 كه در مجموع حدود 810 ميليون 
يورو قيمت گذارى مى شود كه البته گردآوردن آن از عهده ثروتمندترين باشگاه هاى 

دنيا و حتى شيوخ عرب نيز خارج است. 
دروازه بان : مانوئل نوير( بايرن مونيخ ) 45 ميليون يورو

ــروم بواتنگ  ــورو، ج ــخ ) 45 ميليون ي ــرن موني ــا (باي ــد آالب مدافعـان : داوي
(بايرن مونيخ ) 40 ميليون يورو،گرت بيل ( رئال مادريد) 80 ميليون يورو

هافبك ها : پل پوگبا ( يوونتوس ) 55 ميليون يورو، خامس رودريگز ( رئال مادريد) 
80 ميليون يورو،كوين دى بروين ( منچسترسيتى )60 ميليون يورو، توماس مولر 

(بايرن مونيخ ) 75 ميليون يورو
مهاجمان : نيمار ( بارسلونا ) 100 ميليون يورو، كريستيانو رونالدو( رئال مادريد) 

110 ميليون يورو، ليونل مسى( بارسلونا ) 120 ميليون يورو .

پيشنهاد 4 ميليارد تومانى به لژيونر ملى پوش گران قيمت ترين تركيب كنونى دنياى فوتبال

برنامه هاى تيم ملى واليبال ايران با نام «راه المپيك ريو» براى 
كسب سهميه المپيك تدوين شد كه با ورود لوزانو در 29 آذرماه 

به تهران آغاز مى شود.
 لوزانو سرمربى تيم ملى واليبال، 29 آذرماه وارد تهران مى شود 
ــرارداد همكارى با  ــن امضاى ق ــه روز اقامت خود ضم و در س
فدراسيون واليبال ايران، برنامه هاى آمادگى تيم ملى را نهايى 
خواهد كرد. سفر لوزانو به تهران چندين محور دارد كه نخستين 
ــرمربى  ــيون واليبال با اين س ــرارداد فدراس محور آن عقد ق
آرژانتينى است. دومين محور برنامه تيم ملى واليبال تا المپيك 
2016 برزيل است كه در آن زمان بندى تشكيل اردوها، نحوه 
ــايل  انتخاب بازيكنان، برنامه ديدارهاى تداركاتى و ديگر مس
است كه در مجموع برنامه «راه المپيك» خوانده خواهد شد، 
ــرمربى جديد تيم ملى واليبال معتقد است  نهايى مى شود. س
كه برنامه بدنسازى ملى پوشان بايد از ابتداى ژانويه آغاز شود 
ــان پس از نهايى  ــازى ملى پوش و به همين دليل برنامه بدنس
ــگاه هاى ليگ برتر اعالم مى شود تا  شدن در سفر لوزانو به باش
حتى االمكان باشگاه ها در آماده سازى بازيكنان همكارى الزم 

را با تيم ملى انجام دهند.
لوزانو دو دستيار خارجى و چندين دستيار ايرانى خواهد داشت 
ــتيار و يك مربى بدنساز او را همراهى  كه سيچلو به عنوان دس
ــز در دو محور براى همكارى با  خواهند كرد. مربيان ايرانى ني
لوزانو مد نظر فدراسيون هستند. مربيانى كه وى را در تمرينات 

لوزانو، يكم دى ماه رو در روى خبرنگاران قرار مى گيرد
راه المپيك ريو، تدوين شد

ــابقات روى نيمكت  ــد و مربيانى كه در مس همراهى مى كنن
دستيار وى خواهند بود.

فهرستى از مربيان ايرانى كه اغبلب در ليگ برتر فعال هستند، 
ــده  كه همراه با مشخصاتى از جمله  براى اين منظور آماده ش
مدرك بين المللى، تحصيالت، ميزان آشنايى با زبان انگليسى و 
ديگر عوامل تاثيرگذار همانند سابقه همكارى با تيم ملى است تا 
مسووالن فدراسيون واليبال و رائول لوزانو سرمربى تيم ملى در 

اين خصوص تصميم گيرى كنند.
ــاس برنامه هاى واليبال ايران در مسير صعود به المپيك  بر اس
ريو، قرارداد لوزانو و مربى بدنساز تا پايان المپيك 2016 برزيل 
ــود، اما قرارداد  ــورت رضايت تمديد مى ش خواهد بود و در ص
سيچلو در صورت توافق طرفين تحت شرايطى دو ساله خواهد 
بود تا براساس سياست هاى بلندمدت فدراسيون براى بازى هاى 
آسيايى 2018 و المپيك 2020 بتوان جوانگرايى را در تيم ملى 
ــاالن پس از المپيك ريو آغاز كرد. فدراسيون واليبال  بزرگس
بسته اى شامل فيلم ديدارهاى تيم ملى واليبال ايران در چند 
سال اخير، فيلم مسابقات ليگ برتر امسال، گزارش هاى آناليز 
ــال اخير تيم ملى و اطالعات ديگرى آماده كرده است  چند س
ــبت به انتخاب بازيكنان براى اردوى  تا لوزانو با بررسى آنها نس

تيم ملى اقدام كند.
ــيچلو پس از امضاى قرارداد براى مشخص كردن  همچنين س
وضعيت زندگى خانواده اش به قطر مى رود و پس از چند روز به 
ايران باز مى گردد و از نزديك شاهد مسابقات ليگ برتر واليبال 
ــى اردوى تيم ملى  ــروع مرحله مقدمات مردان خواهد بود. ش
واليبال بعد از مشخص شدن چهار تيم صعود كننده به مرحله 
نهايى ليگ برتر آغاز مى شود كه در آن بازيكنان برتر تيم هاى 
صعود نكرده ليگ برتر شركت مى كنند. اردوى اصلى تيم ملى 
نيز از پنجم فروردين ماه با دعوت از تمام بازيكنان انتخاب شده 

توسط كادر فنى تيم ملى آغاز خواهد شد.
ــدوم تيم ملى  ــراى بازيكنان مص ــركات اصالحى ب تعيين ح
ــاى راه المپيك  ــه ه ــى از برنام ــك تيم مل ــورت پزش با مش
ــان  ــت بازيكن ــكالت مصدومي ــدن مش ــرف ش ــراى برط ب

است.
 حضور تيم ملى واليبال 10 روز زودتر از آغاز مسابقات انتخابى 
ــا تيم ملى كره  ــترك ب المپيك در ژاپن و برگزارى اردوى مش
جنوبى قبل از مسابقات انتخابى المپيك، از ديگر برنامه هاى 
راه المپيك است كه در زمان سفر لوزانو در تهران در مورد آن 

تصميم گيرى نهايى خواهد شد.
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بازی های محلیراز موفقیت

افراد ثروتمند و ميليونر خود ساخته باهوش تر و برتر از شما نيستند. اما 
آنها از يك سري اسرار ويژه براي ثروتمند شدن بهره گرفته اند كه شما 

نيز مي توانيد با پيروي از آنها حداقل كسب و كار خود را رونق بخشيد.
1- روياهاي بزرگي در س��ر داشته باش��يد. افكار بزرگ زندگي شما را 

متحول خواهد ساخت.
2- يك تصوير خاص از مقصد مسير خود در ذهن تان ترسيم كنيد. هر 
اندازه اين تصوير مشخص تر و خاص تر باش��د امكان دستيابي شما به 

آن بيشتر خواهد بود.
3-  به گونه اي رفتار كنيد كه گويي شما مالك كسب و كارتان مي باشيد. 
ولو آنكه براي شخص و ش��ركت ديگري كار مي كنيد. اين نگرش شما 

بذرهاي موفقيت و استقالل شغلي را در سرنوشت شما خواهد كاشت.
4- شغل خود را دوست داشته باشيد. چنانچه به آن عالقه مند نيستيد 
 آن را رها كني��د. با »نه« گفتن به ش��غلي كه تنها ب��راي پول انجامش 
مي دهيد شغل دلخواه خود را همچون آهن ربا جذب خود خواهيد كرد.

5-  يك گروه خوش فكر تشكيل دهيد. با افرادي كه متعهد به ايجاد يك 
شغل بزرگ هستند جلسه تشكيل دهيد. انديشه ها و ايده هاي خود را با 

يكديگر در ميان بگذاريد و از يكديگر پشتيباني كنيد.
6- همواره ضوابط اخالق كاري را رعايت كنيد.

7-  پيشرفت و بهبودي دائم و بي وقفه در شغل خود را سر لوحه اعمال 
خود قرار دهيد. هميشه به علم خود بيفزاييد.

8- به شغل خود به عنوان يك خدمت رساني بنگريد. ياري رساندن به 
ديگران كسب و كار شما را رونق خواهد بخشيد.

9-  از تمام جزئيات و ريزه كاري هاي شغل خود آگاهي يابيد. اين پيشه 
شماست.

10-  مترصد فرصت ها باشيد. هر لحظه ممكن است بر در شما بكوبد. 
آيا شما آماده هستيد؟

11-  تناس��ب اندام خود را حفظ كنيد. ذهن توانمند جسم نيرومندي 
پديد مي آورد. ب��دن ضعيف معلول ذهن ضعيف ميباش��د. س��المت 

جسماني و رواني شما اساس موفقيت شما در زندگي مي باشد.
12- زندگي خود را اولويت بندي كنيد. ابتدا كارهاي مهم تر را به انجام 

رسانيد.
13- بيش از آنچه مش��تري انتظار دارد به وي خدمت ارائه دهيد. اين 

عمل اعتماد سازي كرده و مشتريان شما را افزايش مي دهد.
14- فرد منضبط��ي باش��يد. زندگي خ��ود را از فعاليت ه��ا و افرادي 
 كه موجبات پيش��رفت و بالندگي ش��ما را فراهم مي آورن��د، پر كنيد. 
فعاليت هايي كه بر زندگي ش��ما اث��ر منفي مي گذارن��د را از خود دور 

سازيد.
15- نخس��ت به خودتان پرداخت كنيد. اين نخستين قانون متموالن 

است. پس انداز را هيچگاه فراموش نكنيد.
16-  هر از چند گاهي تنهاي��ي را تجربه كنيد. در زمان تنهايي به نداي 
درون و انديش��ه هاي ذهن خود گ��وش فرا دهي��د و برنامه ريزي هاي 

خالقانه كنيد.

روزی يكی از دوس��تان 
بهلول گفت : ای بهلول! 
من اگر انگور بخورم آيا 

حرام است؟
بهلول گفت : نه!

پرس��يد : اگ��ر بع��د از 
خ��وردن انگ��ور در زير 
آفت��اب دراز بكش��م آيا 

حرام است؟
بهلول گفت : نه!

پرسيد : پس چگونه است كه اگر انگور را در خمره ای بگذاريم.
و آن را زير نور آفتاب قرار دهيم و بعد از مدتی آن را بنوش��يم حرام 

می شود؟
بهلول گفت : نگاه كن! من مقداری آب به صورت تو می پاش��م. آيا 

دردت می آيد؟
گفت : نه!

بهلول گفت : حال مقداری خاک نرم بر گونه ات می پاشم آيا دردت 
می آيد؟
گفت: نه!

سپس بهلول خاک و آب را با هم مخلوط كرد و گلوله ای گلی ساخت 
و آن را محكم بر پيشانی مرد زد!

مرد فريادی كشيد و گفت : سرم شكست!
بهلول با تعجب گفت : چرا؟ من كه كاری نكردم!

اين گلوله همان مخلوط آب و خاک اس��ت و تو نبايد احساس درد 
كنی

 اما من س��رت را شكس��تم تا تو ديگر ج��رات نكنی اح��كام خدا را 
بشكنی …

شعرحکایت

باز هم در كوچه فريادم كنيد
همكالسی های درس و رنج و كار

بچه های جامه های وصله دار
بچه های دكه خوراک سرد
كودكان كوچه اما مرد مرد

كاش هرگز زنگ تفريحی نبود
جمع بودن بود و تفريقی نبود

كاش می شد باز كوچك می شديم
الاقل يك روز كودک می شديم

ياد آن آموزگار ساده پوش
ياد آن گچ ها كه بودش روی دوش

ای معلم نام و هم يادت به خير
ياد درس آب و بابايت به خير

ای دبستانی ترين احساس من
باز گرد اين مشق ها را خط بزن

***********
ياد دارم در غروبی سرد سرد

می گذشت از كوچه ما دوره گرد
داد می زد كهنه قالی می خرم
دست دوم جنس عالی می خرم
كاسه و ظرف سفالی می خرم
گر نداری كوزه خالی می خرم

اشك در چشمان بابا حلقه بست
عاقبت آهی كشيد، بغضش شكست
اول ماه است و نان در سفره نيست

ای خدا شكرت ولی اين زندگيست؟
بوی نان تازه هوشش برده بود

اتفاقا مادرم هم روزه بود
خواهرم بی روسری بيرون دويد
گفت آقا سفره خالی می خريد؟

کاریکاتور)آلودگی هوا(

جواب سودوکو  شماره 1752سودوکو  شماره 1753

جواب معما 1752 معما 1753
قارون در ادبيات فارس��ی كنايه از كس��ی اس��ت كه 
در اندوختن م��ال و ثروت اف��راط ورزد و در راه خدا 
ديناری صرف نكند.مقصود از گنج قارون در اصطالح 
عاميان��ه به اموال بی قياس��ی اطالق می ش��ود كه از 
طريق ناصواب به دست آيد و بالمآل نسبت به صاحب 
مال و ثروت وفا نكند.اين ضرب المثل در جای ديگر 
هم به كار می رود وآن موقعی اس��ت كه از ممسك و 
بخيلی طلب مال و اعانت و امداد شود و او برای آنكه 
متقاضی را از س��ر خويش باز كند ج��واب می دهد: 
»مگر گن��ج ق��ارون دارم؟«.اكنون باي��د ديد قارون 
كيس��ت و گنج قارون تا چه ميزان و مبلغ بوده و چه 
فرجامی  برای صاحبش داش��ته اس��ت.قارون كه به 
 لغت عبری او را ق��اروج می گويند به روايتی عموزاده 

حضرت موسی بوده و صورتی زيبا داشت: »آن قارون 
كان من قوم موسی«در اوايل كار غاشيه اطاعتش را بر 
دوش می كشيد به قسمی كه در حفظ و قرائت تورات 
از بيشتر بنی اسرائيل مقدم بود. صنعت كيميا را كه 
تا آن زمان غير از حضرت موسی هيچ كس ندانسته 
بود از حضرتش بياموخت و بدان وسيله ثروتی عظيم 
جمع آوری كرد ك��ه به قولی چهل ش��تر كليدهای 
خزائن��ش را می كش��يدند.به قولی ديگ��ر: »چندان 
زينت داش��ت كه چهل مرد كليد در گنج ها بر دوش 
می كشيدند.«به روايت ديگر: »وی را هفتاد هزار ديگ 
 رويين بود پرزر كرده و در خانه ها نهاده، و هر خانه ای

 را كليدی بود زرين و قفل نيز زرين. هر كليدی يك 
مثق��ال و چندانی كليد ب��ود كه نه مرد ق��وی به كار 
بايستی آن را از جای برداشتی...چون وی را مال جمع 

شد در عوض شكر نعمت علم بی نيازی افراشت.«

توی يه ش��ركت طال سازی سه ش��مش ساز در 
 س��ه اتاق مختلف كا می كردند.يكی از اين س��ه

 شمش س��از از روی هر ش��مش 10 گرم برای 
خودش بر می داشت يعنی می دزديد.

بعد از چند وقت دزدی اين ش��مش ساز معلوم 
ميشه يك سوم از شمش های ساخته شده توسط 
اين شركت »ساخت هر سه شمش ساز« 10 گرم 
كم اند.بعد از چند روز يه بازرس می ياد تا بفهمه 
كدوم يك��ی دزد ه، ولی به خاطر ك��م بودن وزن 
دزديده شده از طال بايد با ترازو های دقيق اندازه 
گيری بش��ه ، اين ترازو هم در دست هست ولی 

بازرس فقط يه بار ميتونه با اين ترازو وزن كنه .
چه جوری وزن كنه تا بتونه شمش های هر سه 

وزن بشه و معلوم بشه كدوم دزده؟

آرزو كند كه:
مادرش نوه ی شوهر پولدارشو ببينه.

اين جواب درسته شما ميتونين به اين 
جواب با فكر كردن برسين وقتی جواب 
اصليشو از سايت خوندم خندم گرفت.

به ذهن من كه نرسيد ش��ايد به ذهن 
شما رسيده باشه نميدونم خخخ

جواب اصليش:
آرزو كند كه: مادرش بچه ی دخترشو 

تو تخت طال ببينه.

معما
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گنج قارون دارد!!

داستان

شل کن، سفت کن
يك نفر را به عنوان اس��تاد انتخاب می كنن��د و بازيكنان اطراف پارچه 
 ضخيم را می گيرند. اس��تاد به آنها می گويد: كار ما مثل كار ديو است. 
می گويم شل كن، سفت كن. می گويم س��فت كن، شل كن. بازيكنان 
بايد عكس گفته استاد عمل كنند. اگر كسی طبق گفته استاد عمل كرد، 

سوخته است و از بازی كنار می رود.

راز میلیونرهاي خودساخته

 يكی از بازيكنان خم می شود و به ديوار تكيه می كند و بازيكن ديگر سوار او 
می شود و چشم های بازيكن ديگر را با دست می گيرد و از او می پرسد: »آش 
جو خورده با ماس و خيار عمو يادگار خوابی يا بيدار؟«س��پس يا چشم های 
خود را می بندد يا هر دو را باز نگه می دارد يا يكی را باز و ديگری را بسته نگه 
می دارد. بازيكنی كه چشم های آن بسته است بايد حدس بزند و مثال بگويد، 
خواب يا بيدار يا خواب و بيدار. يك نفر هم بر بازی نظارت می كند؛ اگر حدس 

او درست بود جاها با هم عوض می شود.

ابتدا دايره ای كشيده و هريك از بازيكنان چند گردو در داخل آن می گذارند. 
آن گاه هركدام در فاصله چند قدمی از دايره، جايی را مش��خص كرده و از 
آنجا با گردويی درشت و گرد به نام تيله )tilleh( )گردوی بزرگ مغزدار و 
سنگين را تيله می گويند(، گردوهای داخل دايره را هدف می گيرند، اگر 

گردويی از دايره خارج شود، بازيكن برنده است وگرنه می بازد.

ابتدا دايره ای روی زمين می كش��ند و هريك از بازيكنان تعدادی سنگ 
داخل آن می گذارد. آن گاه خطی را مشخص می كنند و هريك از بازيكنان 
از آن محل سعی می كند با لپر خود، سنگ های داخل دايره را نشان كرده و 
آنها را از دايره خارج كند. بازيكنی كه تعداد بيشتری سنگ را از دايره خارج 

كرده باشد، برنده بازی است.

اس��تاد بازی كه خود شماره يك اس��ت برای همه بازيكنان شماره ای می 
گذارد كه بايد به خاطر بسپارند. آن گاه استاد رو به بازيكنان كرده و به طور 
مثال می گويد: يك مرغ دارم 9تا تخم می كند. بازيكنی كه ش��ماره آن 9 
 است بايد بالفاصله بگويد: چرا 9تا؟ استاد می پرسد: پس چندتا؟ شماره 9 
می گويد: مثال 11تا، اين بار شماره11 اعتراض كرده و مانند شماره 9 عمل 
می كند و هر شماره ای را كه مايل بود می گويد. هر بازيكنی كه شماره خود 
را بشنود ولی اعتراضی نكند و يا درجواب پس چندتا؟ شماره ای را بگويد كه 
قبال سوخته باشد، می سوزد. به جای شماره، نام اشخاص يا اجناس را هم 

می توان روی بازيكنان گذاشت )حسن ميگه حسين(.

عمو یادگار

گردوبازی )گلپایگان(

لََپربازی

یک مرغ دارم چند تا تخم می کنه؟

شهريار كوچولو گفت: – سالم!
پيله ور گفت: – سالم.

اين بابا فروش��نده ی َحب های ضد تشنگی بود. 
خريدار هفته ای يك حب می انداخت باال و ديگر 

تشنگی بی تشنگی.
شهريار كوچولو پرس��يد: – اينها را می فروشی 

كه چی؟
پيله ور گف��ت: – باعث صرفه جوي��ی ُكلّی وقت 
است. كارش��ناس های خبره نشس��ته اند دقيقا 
حس��اب كرده ان��د كه با خ��وردن اي��ن حب ها 
 هفته ای پنجاه و س��ه دقيقه وق��ت صرفه جويی 

می شود.

– خب، آن وقت آن پنجاه و سه دقيقه را چه كار 
می كنند؟

� هر چی دل شان خواست...
ش��هريار كوچولو ت��و دل��ش گفت: »م��ن اگر 
پنجاه و س��ه دقيقه وقِت زيادی داش��ته باش��م 

خوش خوشك به طرِف يك چشمه می روم...«

موالنا و شمس

ای دبستانی ترین احساس منبهلول و آب انگور 

 م��ی گوين��د:روزی موالنا ،ش��مس تبري��زی را به 
خانه اش دعوت كرد.

شمس به خانه ی جالل الدين رومی رفت و پس از 
اين كه وسائل پذيرايی ميزبانش را مشاهده كرد از او 

پرسيد: آيا برای من شراب فراهم نموده ای؟
 موالنا حي��رت زده پرس��يد: مگر تو ش��راب خوار

هستی؟!
شمس پاسخ داد: بلی.

موالنا: ولی من از اين موضوع اطالع نداشتم!!
� حال كه فهميدی برای من شراب مهيا كن.

� در اين موقع شب ،شراب از كجا گير بياورم؟!
� به يكی از خدمتكارانت بگو برود و تهيه كند.

- با اين كار آبرو و حيثيتم بين خدام از بين خواهد 
رفت.

- پس خودت برو و شراب خريداری كن.
- در اين شهر همه مرا می شناسند،چگونه به محله 

نصاری نشين بروم و شراب بخرم؟!
� اگر ب��ه م��ن ارادت داری بايد وس��يله راحتی مرا 
هم فراهم كنی چون من ش��ب ها بدون ش��راب نه 

می توانم غذا بخورم ، نه صحبت كنم و نه بخوابم.
 مولوی به دليل ارادتی كه به شمس دارد خرقه ای 
به دوش می اندازد، شيشه ای بزرگ زير آن پنهان 
می كند و به سمت محله نصاری نشين راه می افتد.

 تا قبل از ورود او به محله مذكور كس��ی نسبت به 
مولوی كنجكاوی نمی ك��رد اما همين كه وارد آنجا 
شد مردم حيرت كردند و به تعقيب وی پرداختند. 
 آنه��ا ديدند ك��ه مولوی داخ��ل ميكده ای ش��د و 
شيش��ه ای ش��راب خريداری كرد و پس از پنهان 

نمودن آن از ميكده خارج شد.

 هن��وز از محله مس��يحيان خ��ارج نش��ده بود كه 
گروهی از مسلمانان س��اكن آنجا، در قفايش به راه 
افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادش��ان افزوده شد 
تا اينكه مولوی به جلوی مس��جدی ك��ه خود امام 
 جماعت آن بود و مردم هم��ه روزه در آن به او اقتدا

 می كردند رسيد. در اين حال يكی از رقيبان مولوی 
كه در جمعيت حضور داش��ت فرياد زد: ای مردم! 
شيخ جالل الدين كه هر روز هنگام نماز به او اقتدا 
می كنيد ب��ه محله نصاری نش��ين رفته و ش��راب 
خريداری نموده است. آن مرد اين را گفت و خرقه را 

از دوش مولوی كشيد. چشم مردم به شيشه افتاد.
 مرد ادامه داد: اين منافق كه ادعای زهد می كند و 
به او اقتدا می كنيد، اكنون شراب خريداری نموده 
و با خود به خانه می برد! سپس بر صورت جالالدين 
رومی آب دهان انداخت و طوری بر س��رش زد كه 
دستار از س��رش باز ش��د و بر گردنش افتاد. زمانی 
كه مردم اي��ن صحنه را ديدند و ب��ه ويژه زمانی كه 
مولوی را در حال انفعال و سكوت مشاهده نمودند 
يقين پيدا كردند كه مولوی يك عمر آنها را با لباس 
زهد و تقوای دروغين فريب داده و درنتيجه خود را 
آماده كردند كه به او حمله كنند و چه بسا به قتلش 
رسانند. در اين هنگام شمس از راه رسيد و فرياد زد: 
ای مردم بی حيا! شرم نمی كنيد كه به مردی متدين 
و فقيه تهمت شراب خواری می زنيد، اين شيشه كه 
می بينيد حاوی سركه است زيرا كه هر روز با غذای 

خود تناول می كند.
 رقي��ب مولوی فرياد زد: اين س��ركه نيس��ت بلكه 

شراب است.
 ش��مس در شيش��ه را باز كرد و در كف دست همه 
ی م��ردم از جمل��ه آن رقيب ق��دری از محتويات 
شيشه ريخت و بر همگان ثابت شد كه درون شيشه 
چيزی جز سركه نيس��ت. رقيب مولوی بر سر خود 
 كوبيد و خود را به پای مولوی انداخت، ديگران هم 

دس��ت های او را بوس��يدند و متفرق ش��دند.آنگاه 
مولوی از شمس پرس��يد:برای چه امشب مرا دچار 
اين فاجعه نم��ودی و مجبورم كردی ت��ا به آبرو و 

حيثيتم چوب حراج بزنم؟
ش��مس گفت: برای اين كه بدانی آنچ��ه كه به آن 
می نازی جز يك سراب نيس��ت، تو فكر می كردی 
كه احترام يك مش��ت عوام برای تو سرمايه ايست 
ابدی، در حالی كه خود ديدی، با تصور يك شيشه 
شراب همه ی آن از بين رفت و آب دهان به صورتت 
انداختند و بر فرقت كوبيدند و چه بسا تو را به قتل 
می رساندند. اين سرمايه ی تو همين بود كه امشب 

ديدی و در يك لحظه بر باد رفت.
پس به چيزی متكی باش ك��ه با مرور زمان و تغيير 

اوضاع از بين نرود.

شازده کوچولو – قسمت بیست و یکم

ایستگاه ضرب المثل



 دعواي كودكانه دو پس��ر دانش آموز در مدرس��ه به سناريوي 
آدم ربايي گره خورد. پسر ربوده شده در ماجراي پليسي موفق 
ش��د پدرش را از ماجرا باخبر كند و دو آدم ربا را تحويل پليس 

دهد.
دو هفته قبل مرد ميانس��الي سراسيمه به كالنتري ای در غرب 
تهران رفت و گفت دو مرد ناشناس پسر 12 ساله اش را ربوده اند.

 شاكي در توضيح ماجرا گفت: لحظاتي قبل از تلفن همراه پسرم 
پيامكي مشكوك براي من ارسال شد. پيامك نوشته شده بود 
»مرا دو مرد ناش��ناس ربوده اند مرا نجات بدهيد« در حالي كه 
خيلي نگران پس��رم بودم با تلفن همراه��ش تماس گرفتم، اما 

جواب نداد.
 بنابراين بالفاصله ب��ه طرف كالنتري راه افت��ادم تا از مأموران 
كمك بگيرم كه در ميانه راه دوباره با تلفن همراه حميد تماس 
گرفتم، اما اين بار حميد با صداي آرام گفت: دو نفر او را ربوده اند 
و به خانه اي در نزديكي خانه مان منتقل كرده اند. حميد پس از 

اينكه آدرس خانه را داد، تلفنش قطع شد.
 پس از طرح اين ش��كايت تيمي از مأموران كالنتري به همراه 
شاكي به آدرس داده شده اعزام شدند. مأموران پس از رسيدن 
به خانه مورد نظر پسر ربوده شده را كه در يكي از اتاق ها حبس 
شده بود، نجات دادند، و دو پسر جوان گروگانگير را دستگير و 

به اداره پليس منتقل كردند.
 حميد درباره اين حادثه به مأموران پليس گفت: ساعتي قبل در 
حال برگشت از مدرسه به خانه مان بودم كه در كوچه اي خلوت 
اين دو پسر جوان با موتورسيكلتي راه را بر من سد كردند. ابتدا 
فكر كردم آنها زورگير هس��تند بنابراين از دام آنها فرار كردم و 
وارد كوچه ديگري ش��دم و بالفاصله پول ها و تلفن همراهم را 
داخل جورابم پنهان كردم تا سارقان موفق به زورگيري نشوند، 
اما آنها كه با موتورس��يكلت در تعقيبم بودند، به من رسيدند و 

مرا گرفتند.
 به آنها گفتم كه دانش آموزم و چيزي همراه ندارم، اما دو پسر 
خش��ن با تهديد چاقو مرا سوار موتورس��يكلت و تهديد كردند 

هيچ حركتي نكنم تا اينكه چند كوچه آن طرف تر مرا به داخل 
خانه اي بردند.

التماس كردم مرا ره��ا كنند و حتي گريه ك��ردم، اما فايده اي 
نداش��ت. آنها گفتند كه از مرد ديگري دس��تور دارند مرا اينجا 
به زور نگه دارند و منتظر او هستند. پس از اين شنيدم كه يكي 
از آنها با مردي به نام س��عيد تلفني حرف مي زد و مي گفت كه 
گروگان را در خانه حبس كرده اند و منتظر او هستند و همچنين 
فهميدم كه آنها نيت شومي در س��ر دارند تا اينكه وقتي از اتاق 
بيرون رفتند و در را روي من قفل كردند، بالفاصله گوشي تلفن 
همراهم را كه داخل جورابم پنهان كرده بودم، بيرون كش��يدم 
و پيامكي به گوشي پدرم فرستادم و او را از ماجرا باخبر كردم. 

 وي در ادامه گف��ت: وقتي نام س��عيد را از يك��ي از آدم ربايان 
شنيدم، خيلي براي من آشنا بود تا اينكه فهميدم برادر بزرگ 
يكي از همكالسي هايم س��عيد نام دارد. همان لحظه يادم آمد 
كه چند روز قبل با همكالسي ام درگيري داشتم و او مرا تهديد 
كرده بود، به همين خاطر احتمال مي دهم برادر او اين دو پسر 

جوان را اجير كرده تا مرا بربايند و مورد آزار و اذيت قرار دهند.
پس از اين مأموران دو متهم را م��ورد بازجويي قرار دادند. آنها 
در نخستين بازجويي ها جرم خود را انكار كردند و مدعي بودند 

انگيزه آدم ربايي نداشته اند. 
يكي از آنها گفت: من و دوستم پسر دانش آموز را مي شناسيم. 
ساعتي قبل او را داخل كوچه ديدم و خواستيم با ما به اين خانه 
بيايد تا با هم بازي كامپيوتري انجام بدهيم اما او از ما ش��كايت 

آدم ربايي كرد.
با طرح اين ش��كايت متهمان براي تحقيقات بيشتر به دستور 
قاضي س��يفي، بازپرس شعبه چهارم دادس��راي جنايي تهران 
در اختي��ار كارآگاهان پلي��س آگاهي قرار گرفتن��د. متهمان 

در تحقيقات تخصص��ي لب به اعتراف گش��ودند و اقرار كردند 
با گرفتن يك ميليون تومان از مردي به نام س��عيد دس��ت به 

آدم ربايي زده اند. 
 يكي از متهمان گفت: چند روز قبل س��عيد به س��راغ ما آمد و 
پيشنهاد داد با گرفتن يك ميليون تومان پسر 12 ساله را برباييم 
و به خانه يكي از اقوامش ببريم. او به ما گفت كه پسر دانش آموز 
چند روز قبل برادر كوچك ت��ر از خودش را هنگام بازي فوتبال 
در مدرسه به شدت كتك زده است و همين موضوع باعث شده 
برادرم پيش دوس��تانش حقير ش��ود. او گفت كه برادرم وقتي 
موضوع را براي من تعريف كرد، به او قول دادم انتقام سختي از 

پسر دانش آموز بگيرم.
پس از اين سعيد ما را به محل آورد و از دور حميد را به ما نشان 

 داد و بعد ه��م كليد خانه يكي از بس��تگانش را داد و قرار ش��د
 پس از آدم ربايي او را به آنجا منتقل كنيم. ما طبق نقشه سعيد 
عمل كرديم و پس��ر دانش آموز را ربوديم و ب��ه خانه مورد نظر 
برديم و منتظر س��عيد بوديم كه زيركي پس��ر دانش آموز ما را 

به دام انداخت.
 متهم ديگر هم در بازجويي ها با تأييد حرف هاي همدس��تش 
گفت: حميد مرا ب��ا 500 هزار تومان فري��ب داد. او مدعي بود 
نقشه آدم ربايي اش حساب شده است، اما آخرش در دام پليس 

گرفتار شديم.
دو متهم براي تحقيقات بيشتر به دستور قاضي سيفي در اختيار 
مأموران پليس آگاهي قرار گرفتند. تحقيقات براي شناسايي و 

دستگيري سعيد از سوي پليس ادامه دارد.
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اخبار کوتاه

عامل قتل يك زن دامدار در نوشهر اعدام شد.
دادستان نوش��هر از اجرای حكم اعدام جوانی خبر داد كه دو سال پيش يك زن 
40 ساله كجوری را به قتل رسانده بود. علی اكبر عليزاده گفت: جوان 20 ساله كه 
فروردين ماه سال 92 زنی را در يكی از گاوداری های منطقه كجور به قتل رسانده 

بود، به دار مجازات آويخته شد.
  وی افزود: مأموران پليس آگاهی نوش��هر به محض وقوع اي��ن جرم در كمتر از

 48 س��اعت در يك اقدام غافلگيرانه قاتل را در يكی از روستاهای بخش كجور 
دستگير كردند و وی را پس از تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايی منطقه دادند.

دادستان نوش��هر گفت: حكم اعدام اين قاتل پس از سير مراحل قانونی و تأييد 
 ديوان عالی كش��ور با حضور شماری از مس��ووالن قضائی، نظامی و انتظامی در 

مأل عام در شهر نوشهر اجرا شد.

ماموران ايس��ت و بازرسي ش��هيد »ش��رافت« نائين در بازرس��ي از دو دستگاه 
كاميون، 48 تن برنج قاچاق به ارزش دو ميليارد و 800 ميليون ريال را كش��ف 

و توقيف كردند.
سرهنگ نبي اهلل س��وادكوهي فرمانده انتظامي شهرستان نائين گفت : ماموران 
مستقر در ايست و بازرسي شهيد شرافت حين كنترل خودروهاي عبوري به دو 

دستگاه كاميون مشكوك و آنها را متوقف كردند.
وي اظهار داشت: در بازرس��ي از اين دو خودرو يك هزار و 160 كيسه برنج 40 
كيلويي فاقد هرگونه مجوز گمركي كش��ف و توقيف شد. سرهنگ سواد كوهي 
ارزش محموله ها را دو ميليارد و 800 ميليون ريال عنوان كرد و گفت : در اين دو 
عمليات محموله هاي قاچاق به اداره گمرك منتقل و دو راننده جهت سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضائي شدند.

پدر و نامادری بی رحم امريكايی به جرم قتل پس��ر 7 ساله شان بازداشت شدند.
مايكل با همدستی زنش »هدر جونز« پسر 7 ساله خود را تا حد مرگ كتك زده 

و بعد از مرگ كودك جسدش را پنهان كردند.
  مايكل با ق��رار وثيقه 10 ميلي��ون دالری و هدر جونز )نامادری( ب��ا قرار وثيقه

 5 ميليون دالری راهی زندان شدند.  
پليس می گويد اين زوج 6 فرزند كوچك 2 تا 10 ساله ديگر هم دارند كه پس از 
رسوايی اين پدر و نامادری بی رحم همه شان تحت حمايت دولت قرار گرفته اند 

چون اين زوج ديگر صالحيت نگهداری از فرزندان را نخواهند داشت. 
هر دو متهم پس از دستگيری سعی داشتند قتل پسربچه را انكار كنند اما پليس 
با ارائه مدارك آنها را مجاب به اعتراف كرده است. فرزندان اين خانواده گفته اند 
 پدر وحشی ش��ان به همراه نامادری  باره��ا آنها را تهديد به م��رگ كرده و مورد 

ضرب و شتم قرار داده اند.

قاتل زن دامدار اعدام شد

 توقيف دو ميليارد و 800 
ميليون ريال برنج قاچاق

مرگ کودک 7 ساله به دست 
مردی كه در توطئ��ه زنی خيانتكار، ش��وهر او را در س��ياهكل پدر و نامادری بی رحم

كشته بود پس از محاكمه در دادگاه به قصاص و همسر مقتول و 
همدست ديگرشان به حبس های طوالنی مدت محكوم شدند. 
اين در حالی است كه همس��ر مقتول عالوه بر زندان به سنگسار 

هم محكوم شده است.
س��اعت ۳ بامداد ۳0 بهمن سال گذش��ته، زن جوانی هراسان با 
پليس شهرستان سياهكل تماس گرفت و از قتل شوهرش خبر 
داد. با اين تماس كارآگاهان جنايی برای بررسی موضوع در محل 
جنايت حضور يافتند و با پيكر غرق در خ��ون مرد جوانی به نام 

آرش روبه رو شدند.
با كشف اين جس��د، همس��ر وی برای تحقيقات به اداره جنايی 
پليس آگاهی شهرستان سياهكل منتقل ش��د و در اظهاراتش 
گفت: همراه فرزند 6 س��اله ام در اتاق خوابيده بوديم كه ناگهان 
صدای درگيری شنيدم. از خواب پريدم و به سمت پذيرايی رفتم 

و ديدم كه دو مرد با چاقو همسرم را تهديد می كنند. شوهرم فرياد 
زد كه به اتاق برگردم. مردان ناشناس بعد از درگيری با همسرم، 

چند ضربه با چاقو به او زدند و پا به فرار گذاشتند.
تحقيقات برای رازگش��ايی از اين جنايت ادامه داش��ت تا اينكه 
كارآگاه��ان در بازرس��ی خودروی همس��ر مقتول ي��ك برگه 
دادخواست طالق پيدا كردند. همين سرنخ كافی بود تا وی اسرار 
جنايت را فاش كند. بنابراين زن جوان چند روز بعد با دس��تور 

قضائی بازداشت شد.
متهم زن كه اين بار همه راه های فرار را روی خود بسته می ديد، 
به ناچار سكوت خود را شكست و گفت طراح نقشه قتل شوهرش 

بوده است.
او در اظهاراتش گفت: مدت ها بود با همس��رم اختالف داشتم تا 
جايی كه دادخواست طالق تنظيم كردم و می خواستم به دادگاه 
خانواده ارائه كنم، اما می ترسيدم طالقم ندهد. چند وقت پيش 

در دانشگاه با يكی از همكالسی هايم كه 22سال داشت، ارتباط 
دوستی برقرار كردم و وقتی شنيد با همسرم اختالف دارم قول داد 
برای جدايی از او كمكم كند. اما من می دانس��تم شوهرم طالقم 
نمی دهد برای همين نقشه قتلش را طراحی كردم و از پسر مورد 
عالقه ام خواستم تا آن را اجرا كند. شب حادثه در حالی  كه خود 
را به خواب زده و در را برای ورود پسر مورد عالقه ام و دوستش باز 
گذاشته بودم، آنها در نقش س��ارق وارد خانه ام شده و شوهرم را 
كشتند. پس از آن نيز خانه را ترك كردند و من طبق نقشه ای كه 

كشيده بوديم با پليس تماس گرفتم.
با اعتراف متهم زن، دو مرد كه همدست وی بودند نيز شناسايی 

و دستگير شدند.
آنها در بازجويی  های پليسی به جرايم شان اعتراف كردند. متهمان 
روانه زندان شدند و پرونده آنها به شعبه دوم دادگاه كيفری يك 

مركز استان گيالن ارسال شد و متهمان محاكمه شدند.
چند روز پيش قضات دادگاه وارد ش��ور شدند و رای عامالن اين 
جنايت را صادر كردند. در اين پرونده مردی كه متهم رديف اول 

بود به يك مرتبه قصاص نفس به اتهام مباشرت در قتل عمدی و 
هر كدام از متهمان رديف های دوم و سوم اين پرونده كه يكی از 
آنها همسر مقتول و ديگری مرد جوانی بود، به اتهام معاونت در 
قتل عمدی به تحمل 25 س��ال حبس تعزيری با احتساب ايام 

بازداشت قبلی محكوم شدند.
در ارتباط با اين پرونده عباس پارس��امنش، رييس دادگستری 
شهرس��تان س��ياهكل اعالم كرد: متهمان اين پرونده، به اتهام 
ارتكاب عمل ش��نيع زنا به ترتيب غيرمحصن��ه و محصنه متهم 
رديف اول به تحمل يكصد ضربه شالق حدی و متهم رديف دوم 
به يك مرتبه حد رجم )سنگس��ار( محكوم شدند كه در صورت 
اجرا نش��دن حكم سنگس��ار با پيش��نهاد دادگاه صادره كننده 
 و موافقت رياس��ت ق��وه قضائيه، مته��م زن به اع��دام محكوم 

خواهد شد.
اجرای حكم اين پرونده پس از قطعيت، توسط واحد اجرای احكام 
كيفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سياهكل به مرحله 

اجرا درخواهد آمد.

دانش آموز زیرک از دام آدم ربایان نجات یافت

قصاص، مجازات عامالن جنايت سياهکل
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– خ.رباط – خ.مهديه – خ.بهار بعد بنگاه مسكن سپاهان – ك.وليعصر 
– انتهای.ك اتهام ها: 1- ايراد صدمه بدن��ی غيرعمدی بر اثر تصادف 
رانندگی 2- ايراد صدمه بدنی غيرعمدی ناشی از بی احتياطی در امر 
رانندگی حركت در محل ممنوعه و نداشتن پروانه رانندگی گردشكار: 
دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای 
مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای اشكان قربان فرزندحيدر 
18 س��اله دائر بر بی احتياطی در امر رانندگی با موتورسيكلت منتهی 
به ايراد صدم��ه بدنی غيرعمدی نس��بت به آقای علی نق��ی عابدی با 
وصف نداشتن گواهينامه و حركت در محل ممنوع دادگاه با عنايت به 
كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
و ش��كايت ش��اكی خصوصی و گواهی های صادره از پزشكی قانونی و 
نظريه كارشناس اوليه و هيئت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری 
كه داللت بر تقصير متهم را دارد و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی 
و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابی به وی محرز و 
مسلم بوده و مستندا به مواد 718و717 قانون مجازات اسالمی بخش 
تعزيرات مصوب س��ال 1۳75 و مواد 448و449و569 قانون مجازات 
اس��المی مصوب س��ال 1۳92 متهم را از حيث جنبه عمومی جرم به 
تحمل چهار ماه حبس تعزي��ری و از حيث جنب��ه خصوصی جرم به 
پرداخت هشت درصد ديه كامل بابت شكستگی استخوان ران راست 
كه وضعيت مطلوب التيام يافته است و مجموعا ۳/5 درصد ديه كامل 
بابت ارش آس��يب نسج نرم س��اق پای راست ناش��ی از تعبيه كشش 
اسكلتی و ارش آسيب نسج نرم ران راست ناشی از اقدام جراحی و ارش 
تورم زانوی راست در حق آقای علی تقی عابدی چهلخانه محكوم می 
نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:24۳82 

شعبه 109 دادگاه كيفری دو اصفهان
ابالغ رای 

9409970۳54201198 ش��ماره  9 ش��ماره دادنام��ه: /4۳8
پرونده:9۳09980۳64900221 ش��ماره بايگانی ش��عبه:940689 
ش��اكی: آقای ايمان بختياری فرزند علی به نش��انی خ.امام خمينی – 
شهرك رسالت – رسالت1- جنب پارك ترافيك – بن.زرين متهم: آقای 
اصغر يسليانی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المكان اتهام: صدور چك 
بالمحل رای دادگاه: در خصوص اتهام اصغر يس��ليانی فرزند مرتضی 
مبنی بر صدور يكفقره چك بالمحل به شماره 901/057070117-

1۳9۳/2/15 به مبلغ چهل ميليون ريال تم��ام از توجه به محتويات 
پرونده شرح شكايت شاكی ايمان بختياری فرزند علی گزارش بانك و 
گواهی عدم پرداخت بانك مربوطه عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاعيه 
مناسب بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد ۳و7و11 

قانون صدور چك متهم را به تحمل يك س��ال حبس تعزيری محكوم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين دادگاه و بيست روز از پس آن قابل تجديدنظرخواهی 
در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان می باش��د.م الف:24۳81 شعبه 

116 دادگاه كيفری 2 اصفهان
ابالغ رای 

94099768۳6600199 ش��ماره  9 ش��ماره دادنام��ه: /4۳9
پرونده:9409980۳52500600 ش��ماره بايگانی شعبه:940۳78 
خواهان: خانم مريم اصغرنژاد لس��كوكاليه فرزند وهاب با وكالت خانم 
زهرا متي��ن زاده فرزند قنبر به نش��انی اصفهان – خ.دكتر ش��ريعتی 
– مقابل اورژانس بيمارس��تان ش��ريعتی – س��اختمان خراز – طبقه 
س��وم – واحد۳04 خوان��ده: آقای عليرض��ا عظيمی فرزن��د ناصر به 
نشانی اصفهان – فوالدش��هر – محله آ۳- پاركينگ 4- پ458)فعال 
مجهول المكان( خواسته:طالق به درخواست زوجه گردشكار: دادگاه 
ختم رسيدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مريم اصغر نژاد لسكو كاليه فرزند 
وهاب با وكالت خانم زهرا متين زاده به طرفيت آقای عليرضا عظيمی 
فرزند ناصر به خواسته طالق با استيذال اعمال وكالت به لحاظ تحقق 
بند 2و8و9 از شرط ضمن العقدنكاح دادگاه با توجه به مفاد سند رسمی 
نكاحيه شماره ترتيب 12710 مورخ 84/9/2۳ دفتر ثبت ازدواج شماره 
82-فالورجان وجود علقه زوجيت دائمی بين طرفين را محرز می داند 
نظر به آنكه ت��الش و مس��اعی دادگاه و داوران زوجين جهت اصالح و 
سازش موثر واقع نگرديده است از مجموع مستندات اعالمی و ادعای 
سوء معاش��رت و نيز ترك زندگی خانوادگی و محكوميت كيفری زوج 
دادگاه از توجه به آنكه خوانده مجهول المكان اعالم شده و عليرغم نشر 
آگهی و دعوت از وی حاضر نشده و اليحه ای هم ارسال ننموده است و 
محتويات پرونده كيفری استنادی كالسه 940502 شعبه 114 جزايی 
اصفهان و گزارش محل اش��تغال خوانده مبنی بر ترك كار و گزارش 
مركز مش��اوره و با لحاظ نظر مش��اور محترم قضاي��ی حداقل دادگاه 
تحقق بند 8 از قسمت ب ش��رايط ضمن عقد نكاح يعنی ترك زندگی 
خانوادگی رامحرز دانسته و مستندا به مواد 2۳4و2۳7و1119 قانون 
مدنی دعوی خواهان مبنی بر استيذال اعمال وكالت در طالق را ثابت 
دانسته و به خواهان اجازه می دهد به يكی از دفاتر رسمی ثبت طالق 
مراجعه و با بذل ده مثقال طال از صداق خود به ش��وهرش و قبول بذل 
وكالتا از طرف وی خود را با طالق خلعی مطلقه نمايد و اسناد مربوطه 
به ثبت طالق را امضاء نمايد عده اين طالق از تاريخ وقوع آن سه طهر 
بوده و رعايت شرايط صحت اجرای صيغه طالق به عهده مجری صيغه 
طالق خواهد بود مدت اعتبار اين حكم شش ماه پس از قطعيت دادنامه 
است در خصوص حضانت فرزند مشترك در حق خواهان سابقا اصدار 
حكم شده است لذا دادگاه حق مالقات خوانده را هر دو هفته يكبار روز 
جمعه از س��اعت 10 صبح به مدت 7 ساعت مقرر می دارد رای صادره 
غيابی بوده و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهی درمحاكم تجديدنظر استان 
اصفهان است.م الف:24۳80 شعبه شش��م دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان

فقدان سند مالکیت 
9/440 ش��ماره:1۳94/0۳/147486-1۳94/9/22 رض��ا رحمتی 
احدی از ورثه علی رحمتی به اس��تناد يك برگ استش��هاد محلی كه 
هويت و امضاء شهود رس��ماً گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت 
5 دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالك ش��ماره 40 فرعی از 75 اصلی 
سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 15 دفتر اول سفلی 
امالك ذيل ثبت 1۳14 به نام علی رحمت��ی ثبت و صادر گرديده و بر 
اثر جابجايی مفقود گردي��ده و معامالت متعددی انجام نش��ده چون 
درخواست صدور سند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام 
معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبا با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور 
و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالكيت يا 
سند معامله در صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:824 عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
اخطار اجرایی

9/441 ش��ماره دادنامه:94/07/21/۳۳7 ش��ماره بايگانی:94/24۳ 
مرجع رسيدگی: شعبه دوم ش��ورای حل اختالف خواهان: محمدرضا 
اميرشفيعی به نشانی اردس��تان- خيابان ارونه – كوچه سمت راست 
– پالك6 خوانده: بهزاد كاويانپور به نش��انی مجهول المكان خواسته: 
مطالبه اخطار اجرايی: به موجب رای ش��ماره ۳۳7 مورخ 94/07/21 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اردستان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه بهزاد كاويانپور به نش��انی مجهول المكان محكوم 
 اس��ت به پرداخت مبل��غ 46/۳50/000 ريال بابت اصل خواس��ته و

 مبلغ 4۳5/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ چك )1- شماره 446824 مورخ 78/6/۳0 مبلغ 1/250/000 
ريال و 2- شماره 446826 مورخ 78/6/20 مبلغ 4/000/000 ريال 
و ۳- ش��ماره 446812 م��ورخ 78/5/5 مبل��غ 000/000/ 5 ريال و 
 4- ش��ماره 446810 م��ورخ 78/5/15 مبل��غ ۳/200/000 ريال و
  5- ش��ماره 446808 م��ورخ 78/4/۳0 مبل��غ 2/800/000 ريال و

 6- ش��ماره 575671 م��ورخ 78/5/5 مبل��غ ۳/۳00/000 ري��ال و 
7- 575656 مورخ 77/12/29 مبلغ 1/۳00/000 ريال و 8- شماره 
575672 م��ورخ 78/6/۳0 مبل��غ 1/000/000ري��ال و 9- ش��ماره 
446844 مورخ 78/10/۳0 مبلغ 24/500/000 ريال لغايت اجرای 
حكم در حق محكوم له و پرداخت مبل��غ 2/۳17/500 ريال به عنوان 
نيم عشر هزينه اجرا در حق صندوق دولت می باشد همين كه اجراييه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف 10 روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهند يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارند صريحا اعالم نمايند.م الف:826 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان
فقدان سند مالکیت 

9/442 سيد جالل صميمی به اس��تناد يك برگ استشهاد محلی كه 
هويت و امضاء شهود رس��ماً گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت 

شش��دانگ خانه پالك ش��ماره 6501 فرعی از يك اصلی گرمس��ير 
اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 1 دفت��ر 158 امالك به 
نام س��يد جالل صميمی ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايی مفقود 
گرديده و معامالت متعددی انجام نشده چون درخواست صدور سند 
مالكيت المثن��ی نموده طبق م��اده 120 اصالحی آيي��ن نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود س��ند مالكيت نزد خود می باش��د از تاريخ انتشار 
اين آگهی لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا با 
مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول 
واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در 
صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:825 

عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
احضار متهم 

ش��ماره   941011۳74۳802052 نام��ه: ش��ماره   9 /44۳
پرونده:940998۳74۳800864 ش��ماره بايگانی شعبه:940898 
در پرونده كالس��ه 940898 ش��عبه اول دادگاه عمومی بادرود آقای 
زرتشت مومنی فرزند عزيزا... حسب ش��كايت آقای مجيد صفاريه به 
اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقيب هستند نظر به اينكه متهم 
فوق مجهول المكان می باشد بدينوس��يله به تجويز ماده ۳44 قانون 
آيين دادرسی كيفری و به دستور دادگاه به نامبرده ابالغ می گردد تا 
در مورخه 94/11/08 س��اعت 9 صبح جهت رسيدگی در اين دادگاه 
حاضر شوند در غير اينصورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد.م 

الف:898 شعبه اول دادگاه عمومی بخش بادرود 
ابالغ وقت رسیدگی

9/444 در خصوص پرون��ده كالس��ه 94/2۳4ش4 خواهان مجتبی 
دهقانان زاده فرزند ماش��اا... به نشانی اردس��تان – روستای سهاميه 
منزل شخصی دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفيت طاهره بيگم 
طباطبايی قهساره به نش��انی مجهول المكان تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای روز چهارش��نبه 94/10/۳0 ساعت 8/۳0 صبح تعيين 
گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد نش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه 
واقع در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:827  شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

9/446 خانم ايران رئيس��ی بيدكانی دارای شناسنامه شماره ۳78 به 
شرح دادخواست به كالسۀ 429/94 از اين ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان داود منصوری 
بشناسنامه 401 در تاريخ 1۳90/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورث��ه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- ايران 
رئيس��ی بيدكانی فرزند س��هراب ش.ش ۳78 ت.ت 1۳40 صادره از 
ش��هركرد )مادر متوفی( والغي��ر. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و ي��ا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف 
 يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:996 

شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف لنجان



امام على عليه السالم :
شــريف تريــن هّمــت هــا رعايــت حرمــت ها 

(حق-آبرو-عهد و پيمان)ست.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــفيد 2 و 3/4  پيمانه، كره  مـواد الزم براى تهيه كيـك چـاى سـبز : آرد س
ــرخالى، تخم مرغ بزرگ 4 عدد،  ــكر دانه ريز 2 پيمانه س ــده 1 پيمانه، ش نرم ش
ــورى، ــق چايخ 1 قاش ــل2/ ــق غذاخورى،واني ــبز3 قاش ــاى س ــودر چ پ

شير1 پيمانه،بكينگ پودر2 و 1/2 قاشق چايخورى.
طرز تهيه كيك چاى سبز: كره ، وانيل و شكر را به كمك همزن با يكديگر بزنيد تا 
پفكى شود. تخم مرغ ها را دانه دانه اضافه كنيد و خوب هم بزنيد.آرد، بكينگ پودر 
و پودر چاى سبز را الك كرده، در 3 مرحله به مخلوط كره افزوده و با قاشق هم بزنيد. 
آخر شير را اضافه كنيد و آرام هم زده تا به خورد مواد برود.مخلوط آماده شده را در 
قالب 20 سانتى كه كاغذ گذاشته ايد، ريخته و درون فر 175 درجه سانتيگراد به 

مدت 45 دقيقه يا بيشتر قرار دهيد تا پخته شود.
كيك چاى

ــط ــاى محي ــده در دم ــره آب ش مـواد الزم بـراى تهيـه كيـك چـاى: ك
 1/2 پيمانه، شكر  1/2 پيمانه، تخم مرغ  1 عدد، آرد   1 و 1/2 پيمانه، بكينگ پودر 

1 و 1/2 قاشق چاى خورى، چاى سرد نسبتا غليظ   1 پيمانه سرخالى.
ــدار شود، سپس تخم  ــكر را با همزن زده تا كش  طرز تهيه كيك چاى:كره و ش
ــا يكديگر الك كرده،  ــم. آرد و بكينگ پودر را ب مرغ را افزوده و مخلوط مى نمايي
نصف مخلوط آرد را همراه با نصف چاى به مخلوط تخم مرغ افزوده و با قاشق هم 
مى زنيم تا مواد به خورد هم بروند، سپس مابقى آرد و چاى را اضافه مى كنيم و مواد 
را مخلوط مى نماييم. مخلوط آماده شده را در قالبى به قطر 18 سانتيمتر كه كف 
آن را كاغذ روغنى انداخته ايم، ريخته و در فر از قبل گرم شده با حرارت 180 درجه 
سانتى گراد يا 350 درجه فارنهايت به مدت 30 تا 40 دقيقه قرار داده تا كيك پخته

شود.

ترور يا قتل سياسى، نوعى آدم كشى است كه عمدتا با اهداف سياسى يا 
عقيدتى انجام مى گيرد. فرد كشته شده داراى مقام يا شهرت يا عاليق 
سياسى است و يا به دليل اهانت به يك مرام عقيدتى مانند يك مذهب 

مورد سوء قصد قرار مى گيرد. ضمن اينكه واژه ترور، گاه براى مشروعيت 
بخشيدن به اقدامات تروريست ها استفاده مى شود. در ادامه در جريان 

نمونه هايى از ترورهاى بزرگ تاريخ قرار خواهيد گرفت :
ماهاتما گاندى

ــتعمارى ملت  ــارزات ضد اس ــتان و پدر مب ــور هندوس ــذار كش بنيانگ
هندوستان عليه انگلستان يكى از قربانيان معروف ترور است. او از جمله 
افرادى بود كه معتقد به زندگى آرام گروه هاى مختلف مذهبى در هند 

در كنار يكديگر بود.
ــك جوان هندوى  ــط ي ــامگاه 30 ژانويه 1948 ميالدى توس وى در ش
ــت كه آخرين كلمات  متعصب به ضرب گلوله از پاى درآمد. معروف اس
ــت. «ناتارام گودسه» ضارب  گاندى قبل از جان دادن، آه خدا، بوده اس
ــوول دانستن وى در ضعف  ــتن گاندى را مس گاندى انگيزه خود از كش
ــتان از اين كشور اعالم كرده بود. وى  هندوستان به خاطر جدايى پاكس

اعدام شد.
الكساندر دوم

ــيه از ديگر رهبران معروف در طول تاريخ است كه با ترور  اين تزار روس
پرونده زندگى او بسته شده است. شايد بتوان گفت كه ترور او براى دنيا 

بسيار گران تمام شد.
وى كه در سال 1881 ميالدى توسط گروه هاى آنارشيست ترور شد در 
حقيقت يكى از اولين رهبران طالب تغييرات در روسيه بود كه به سمت 
ــى  ــروطه طلبى و به راه اندازى پارلمان و حاكم كردن قانون اساس مش
ــينان وى راه وى را ادامه ندادند  ــيه پيش رفت. متاسفانه جانش در روس
ــت ها و حوادث طوالنى پس از آن منجر كه به روى كار آمدن كمونيس

شد.

ــد با  ــر ناهي ــارتر» را نش ــل س ــته ى «ژان پ ــو نوش ــى اگ ــاب تعال كت
ترجمه ى«عادل مشايخى» چاپ كرد.

ــى خرده  ــات بر پديده شناس ــِپ افراطى گاهى اوق ــردازاِن چ «نظريه پ
گرفته اند كه گونه اى ايدئاليسم است و واقعيت را در سيالِب ايده ها غرق 

مى كند.
ــويگ باشد، اگر  ــِرّ آقاى برونش ــفه ى بدوِن ش ــم، فلس  اما اگر ايدئاليس
ــش براى هضم و جذِب ذهنى  ــد كه تالش ــفه اى باش ــم فلس ايدئاليس
ــه در آن  ــفه اى ك ــورد، فلس ــى برنمى خ ــِت بيرون ــچ گاه به مقاوم هي
ــيدِن ــِد كند وحدت بخش ــه اى فراين ــنگى و جنگ در گون رنج و گرس

ــت  ــر از اين نيس ــز نامنصفانه ت ــچ چي ــوند، هي ــق مى ش ــا رقي ايده ه
ــت كه  ــت بخوانيم.برعكس، قرن هاس ــان را ايدئاليس ــده شناس كه پدي
ــوده ايم.  ــاهد نب ــت را ش ــه رئاليس ــن پاي ــا بدي ــى ت ــفه جريان در فلس
ــان را غرِق جهان كرده اند و به اضطراب ها و  ــان دوباره انس پديده شناس
ــان را  ــنگينى ش ــورش هايش تماِم س ــه ش ــاى او و همچنين ب ــج ه رن

بازگردانده اند.
متأسفانه، تا وقتى «من» ساختار آگاهى باقى بماند، همچنان مى توان بر 
ــى خرده گرفت كه يك «آموزه-پناهگاه» است و قطعه اى  پديده شناس
از انسان را از جهان بيرون مى كشد و با اين كار توجه را از مسائل حقيقى 

منحرف مى كند.
ــد اگر اگو به هستنده اى   به نظر من اين خرده گيرى ناموجه خواهد ش
ــان ويژگى هاى ذاتِى  ــود كه وجودش هم دقيقا معاصِر جهان تبديل ش

جهان را دارد. »
آن چه خوانديد بخشى از كتاب تعالى اگو بود، گفتنى است كه اين كتاب 
مشتمل بر دوفصل با عناوين «من و خويشتن» و «تقويم اگو»  و بخشى 

ــت كه  ــتى اس ــتى و نيس با عنوان نتيجه گيرى، همراه با مقدمه ى هس
انتشارات ناهيدآن را با قيمت  12 هزار تومان چاپ كرده و به بازار كتاب 

فرستاده است.

كيك  چاى – كيك چاى سبز

تعالى اگو بزرگ تـرين تــــرورهاى تاريـخ

خانه دارى

ــيم، بى نظمى در ــنى نداشته باش ــد ولى هدف روش  وقتى فضا در دسترس باش
ــى  ــان قوانين ــراى خودم ــد ب ــد. باي ــد ش ــم خواه ــان حاك ــزل م من
ــدروز  ــر چن ــل ه ــا حداق ــر روز ي ــد ه ــا باي ــال ميزه ــم مث ــن كني تعيي
ــرار  ــتفاده ق ــه مورداس ــزى ك ــر چي ــوند، ه ــب ش ــز و مرت ــار تمي ــك ب ي
ــرد و …  اگر  ــرار بگي ــود ق ــاى خ ــر ج ــتفاده بر س ــس از اس ــرد بايد پ مى گي

مى خواهيد به خانه تان نظم و ترتيب ببخشيد حتما اين مقاله را بخوانيد. 
قبل از شروع كار به اندازه كافى فكر نمى كنيد

ــروع به  ــه را مرتب كنيم، عجوالنه ش ــى مى خواهيم يك كمد يا قفس معموال وقت
ــرى براى حفظ نظم  ــه كاربرد آن فضا فكر كنيم يا فك كار مى كنيم بدون اينكه ب
ــاد اين بى نظمى  ــدام عادات باعث ايج ــيد ك و ترتيب آن بكنيم. از خودتان بپرس

شده اند، چه كسى از اين فضا استفاده مى كند، و هدف تان چيست.
اهميت پيشگيرى را فراموش مى كنيد

مسلما همه ما تجربه تميز و مرتب كردن يك اتاق يا كمد شلوغ را داريم، ولى اهميت 
پيشگيرى را فراموش مى كنيم. آيا كفش هايى را مى خريم كه به آنها نياز نداريم؟

ــم نگه  ــاز نداري ــا ني ــه آنه ــيم و ب ــى پوش ــر نم ــه ديگ ــى را ك ــاس هاي ــا لب  آي
مى داريم؟ 

ــى خريم؟ قبل از  ــت آن را م ــزى ارزان يا مجانى اس چرا فقط به خاطر اينكه چي
ــود، در مورد آن خوب فكر كنيد.قبل از اينكه  اينكه چيزى وارد فضاى اتاق تان ش
ــراد معموال براى  ــه خريد مى كنيداف ــاز داريد، اقدام ب بدانيد واقعا به چه چيز ني

ــى روند و محصوالتى را  ــگاه هاى موردعالقه خود م ايجاد نظم و انضباط به فروش
ــه، سطل و  مى خرند كه به ايجاد نظم در خانه كمك كند. مثال جاى جوراب، قفس

ساير چيزهايى كه ظاهرا به نظم و ترتيب اتاق كمك مى كند. 

چگونه دوباره مجبور به مرتب كردن خانه نشويم

نگاهي به شهرهايى كه در دل تاريخ گم شده اند(2)
ــاكنان  ــرن از مهاجرت س چند ق
ــى از غارها به  اوليه اين كره خاك

دهكده ها مى گذرد. 
ــه مهاجرت  ــود ك ــس از آن ب پ
ــهرها ــتاها و ش و زندگى در روس

آغازشد. 
بسيارى از اين آبادى ها و شهرها 
ــات تلخ و  ــه خود اتفاق تاكنون ب
ــد و در تاريخ  ــيرينى را ديده ان ش
ثبت شده اند، برخى از آنها هنوز 
هم در نقشه اين كره خاكى وجود 
ــدادى ديگر از اين  دارند اما از تع
ــى در كتاب هاى  ــهرها جز نام ش
تاريخى چيزى باقى نمانده است.

ــر  ــه ذهن كنجكاو بش  از آنجا ك
ــتن رازهاى  هميشه تشنه دانس
ــى از لطف  ــوده، خال ــته ب گذش
ــده  ــاى گمش ــهر ه ــت ش نيس
ــى ــما معرف ــه ش ــخ را ب تاري

كنيم. 
ــهر ها  ــادى از اين ش ــداد زي تع
ــدن  ــى تم ــز اصل روزگارى مرك
منطقه خود بوده اند، اما به داليل 
ــه  ــون از صحن ــى هم اكن مختلف
ــده اند و به غير از  روزگار محو ش
رواياتى كهن از آنها چيزى شنيده 

نمى شود.
 اگرچه بسيارى از ماجراجويان و 
ــهرهاى  تاريخ نگاران روانه اين ش
ــون  ــا تاكن ــته، ام ــده گش گمش
بسيارى از آنها نتوانستند نشانى 

دقيق اين شهرها را بيابند.

 ممفيس شهرى است كه حدود 3100 سال پيش از ميالد تاسيس 
شد. اين شهر افسانه اى را منس(Menes) پادشاهى كه مصر عليا 
و سفلى را با هم متحد نمود، پايه گذارى كرد. پيش از آن ممفيس 
بيشتر به قلعه اى نظامى شبيه بود، جايى كه منس از آنجا منابع آب و 
زمين هاى بين مصر عليا و دلتاى رود نيل را تحت نظر داشت. در طى 
سلسله سوم پادشاهى، ساكارا (بزرگ ترين محل تدفين كشور مصر 
در نزديك ممفيس) به طور قابل مالحظه اى رشد كرده و با اهرام 
شگفت انگيزش حيرت همگان را برانگيخته بود. ممفيس از اين نظر 
با نوبيا، آسيريا، پرسيا و ماكدونيا كه تحت نظر اسكندر كبير بودند 
ــيار مورد  برابرى مى كرد. اين نقطه به عنوان مركزى مذهبى بس
توجه بود تا آنكه با ظهور مسيحيت و به دنبال آن اسالم از شكوه و 
درخشش كاسته شده و پس از آنكه مسلمانان در 640 بعد از ميالد 
مصر را تسخير كردند، متروكه شد. از جمله خرابه هاى برجا مانده 

از ممفيس مى توان معبد بزرگ پتاه (Ptah) را نام برد، همچنين 
كاخ هاى سلطنتى فراعنه و مجسمه بزرگى از رامسس دوم از ديگر 

موارد هستند. در نزديكى اين شهر اهرام ساكارا قرار گرفته اند.

ــل يكى از بزرگ ترين    بابل مركز و پايتخت امپراتورى باب
ــاخته ــه در كنار رود فرات س امپراتورى هاى كهن بود ك

شد.
ــال 1180 پيش از  ــهر در طول هرج و مرج هاى س  اين ش
ميالد رو به زوال و نابودى رفت اما در پى كمك هاى شايان 
ــكوفايى را طى  ــور بار ديگر مسير رشد و ش امپراتورى آش

كرده و در قرن نهم پيش از ميالد از نو سر برآورد.
 رنگ هاى درخشان و تجمل و شكوه بابل مربوط به دوره اى 
ــر فرمانروايى را  ــت كه نبوكد نصر يا همان بخت النص اس
ــاخت باغ هاى معلق  ــت. او بود كه دستور س برعهده داش
ــتان به حساب  معروف را داد كه يكى از عجايب دوران باس
ــهر باستانى باقى  مى آيند. امروز تمام چيزى كه از اين ش
ــاختمان هاى آجرى شكسته  مانده مجموعه اى است از س

ــيع و حاصلخيز  ــه و آوارهايى كه در جلگه وس و فروريخت
ــور عراق  ــاى دجله و فرات در كش بين النهرين بين روده

برجاى مانده اند.

ــده قاره  ــهرهاى گمش ــهر كه يكى از كهن ترين ش  اين ش
ــوپ (Supe) در كشور  آمريكا به شمار مى رود، در دره س

پرو واقع شده بود.
اين شهر در زمره بزرگ ترين شهرهاى تمدن نورته چيكو 

(Norte Chico) جاى داشت. 
كارال از يك محوطه عمومى مركزى و وسيع تشكيل شده 
بود كه 6 سكوى بزرگ خاكريز مانند حول آن قرار گرفته 

بود.
ــابهاتى  ــوپ تش ــده در دره س ــهرهاى گمش ــه ش  هم
با يكديگر دارند هر چند ديگر شهرها سكوهاى كوچك تر 

با دواير سنگى داشتند.
ــه ثقل اين تمدن  ــايد كارال مركز و نقط  با اين توصيف ش

درخشان بوده است. 

ظاهرا مردمان ساكن اين شهر صلح طلب بوده اند چرا كه 
هيچ نشانى از ابزار و ادوات جنگى يا استحكامات نظامى در 

آن مشاهده نشده است.

ــتان و در ناحيه   اين شهر كه در شمال غربى كشور پاكس
پنجاب قرار گرفته يكى از شهرهاى كهنى است كه توسط 
ــاه مقتدر ايران داريوش كبير در 518 پيش از ميالد  پادش

ضميمه خاك ايران شد. 
ــكندر كبير  ــط اس ــهر توس ــل از ميالد اين ش در 326 قب
ــلطه  ــين، تحت س ــط فاتحان جانش ــد. توس محاصره ش
ــم تبديل  ــن مراكز بوديس ــى از بزرگ تري ــد و به يك درآم

شد. 
توماس يكى از شخصيت هاى مسيحى برجسته در قرن اول 
پس از ميالد از آن ديدن كرد. موفقيت عمده اين شهر در 
دوران باستان بيشتر مرهون محل قرار گيرى آن بود چرا 
كه اين شهر محل ارتباط سه مسير تجارى بسيار مهم آن 

دوران بوده است. 

ــز جاذبه و  ــهر ني ــه انحطاط رفتند اين ش ــى آنها رو ب وقت
ــت در قرن پنجم  ــت داد و در نهاي مقبوليت خود را از دس

توسط قوم هون تخريب شد.

بــابـلممــفيـس

تيـكسيـالكــارال
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