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 نخستین کانون 
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اصفهان تشکیل شد

افشاگری وزیربهداشت  
درباره  احتکارکنندگان 
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محمدباق��ر نوبخت س��خنگوی دولت، در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اظهارات اخیر اس��حاق جهانگیری 

معاون اول رییس جمهور درباره...

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
درباره طرح تغییر نرخ بنزین بر اس��اس اس��تفاده از 

کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت...

اس��تان چهارمحال وبختیاری با وجود پتانسیل های 
بی شمار، فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در حوزه 

صنعت، کشاورزی، گردشگری دارد...

عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس، معتقد 
 اس��ت که افزایش مالیات بر س��یگار تولی��د داخل،

 مصرف کنندگان را به سمت سیگارهای قاچاق...

اجرایی  شدن برجام
 سال ها طول می کشد

 بنزین 1200 تومانی 
تنها در حد حرف است

سـازمان مبـارزه با مفاسد 
اقتصـادی تاسیس می شود

بام ایـران؛ مستعد بـرای 
سرمـایه گـذاری

نهفته های اصفهان با پیوستن 
به شهر خالق، شکوفا می شود

 مضرات سیگار قاچاق
 پنهان است

رییس کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار کرد: مؤلفه های شهر خالق بر مبنای 

دانایی محوری است، از این رو ایجاد...

 در نشست علنی  مجلس نمایندگان تقاضای رسیدگی 
 به طرح تش��کیل س��ازمان مبارزه با مفاس��د اقتصادی

 براس��اس اصل۸۵ قانون اساس��ی را مورد بررس��ی قرار 
دادند.

 اگر طرح یا الیحه ای بر اس��اس اصل ۸۵ قانون اساسی 
در مجلس مورد رس��یدگی قرار بگیرد، طرح یا الیحه به 
کمیسیون مربوطه و پس از تصویب مستقیما به شورای 
نگهبان ارجاع می ش��ود و دیگر به صح��ن علنی نخواهد 
رفت. در جریان بررسی این تقاضا، محمد دهقان به عنوان 
طراح طرح مذکور، بیگل��ری و تأمینی به عنوان موافقان 
و دواتگری و قاس��م جعفری به عنوان مخالفان تقاضای 

اصل۸۵ در صحن علنی سخنرانی کردند.
 این طرح در نهایت م��ورد تایید نمایندگان پارلمان قرار 
گرفت. نماینده طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی 
و قضائی مجلس در جریان ارائه تقاضای بررس��ی طرح 
مذکور طبق اصل۸۵ قانون اساسی گفت: وضعیت مبارزه 

با فساد اقتصادی در کشور ما مناسب نیست...
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تمام مؤلفه های مثبت در قطعنامه بسته شدن» پی ام دی «؛

آژانـس، فقـط نظـارت می کنـد

روز نانوی ایران در روسیه و مالزی؛

به زودی ژاپن را پشت سر می گذاریم

امام خمینی)ره(:
 ام��روز یک��ی از ض��روری تری��ن

تشکل ها بسیج دانشجوو طلبه است. 
طالب عل��وم دینی ودانش��جویان 
دانش��گاه ها باید با تمام توان خود 
درمراکزش��ان ازانق��الب واس��الم 
دفاع کنند.امروز دانش��گاه وحوزه 
ازهرمحلی بیشتربه اتحاد ویگانگی 

احتیاج دارند.
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سيد عباس عراقچى، معاون وزيرخارجه گفت: اين قطعنامه بسيار 
ــت زيرا پرونده را مى بندد و فصل نوينى را در  محكم و با اقتدار اس
همكارى ايران و آژانس تدوين مى كند كه به طور كامل با ماهيت 
ــت، همانطور كه در قطعنامه شوراى  ــته متفاوت اس تعامل گذش
ــت. اين قطعنامه مى گويد كه يك تغيير بنيادين  امنيت آمده اس
ــته اى ايران رخ داده و در روابط هم  رخ خواهد داد  در موضوع هس
بنابراين فكر مى كنم كه اين، قطعنامه كامال محكم و خوبى است.
بسته شدن پى ام دى؛ يك گام مهم در اجراى برجام

ــتاد پيگيرى برجام در وزارت امور خارجه تصريح كرد: با  رييس س
بسته شدن پى ام دى،گام مهمى در اجراى برجام  برداشته شده زيرا  
يكى از تعهدات  مهم  طرف مقابل اين  بود كه بعد از تكميل  شدن 
نقشه راه بيايند و يك قطعنامه اى را با هدف  بسته شدن پى ام دى 
به شوراى حكام ارائه دهند و تالش كنند براى تصويب آن. كه آنها 

اين كار را انجام دادند و قطعنامه با مشورت ايران تهيه و ارائه شد.
وى افزود : يكى از تعهدات كليدى آنها انجام شده است  و ما هم در 
ــن آنها  را موكول كرده  برجام تعهداتى داريم  كه دو تا از مهم تري
بوديم به  بسته شدن پى ام دى، يكى از آنها بحث اراك و ديگرى در 

خصوص  ذخاير اورانيوم غنى شده است.
ــروع كرديم و حاال آنها را  عراقچى گفت : بقيه تعهدات را از قبل ش
كامل و پيش بينى مى كنيم در دو تا سه هفته آينده  تكميل شود، 
ــران و تاييد آنها چند  ــتى آزمايى اقدامات اي آژانس هم  براى راس

روزى زمان  نياز دارد.
معاون وزير امور خارجه  با اشاره به  نشست خبرى آمانو گفت : آمانو 
در كنفرانس مطبوعاتى اش اعالم كرد كه  يك مقدار زمان احتياج 
دارد براى راستى آزمايى  اقدامات نهايى و حداكثر سه هفته تا يك 

ماه، براى روز اجرايى شدن برجام، زمان نياز است.

برداشتن تحريم هاى مرتبط به هسته اى در روز اجراى 
برجام

ــاى مرتبط به  ــدن  برجام تحريم ه ــزود : در روز اجرايى ش وى اف
هسته اى برداشته مى شود.  دستورات لغو اين تحريم ها  روى كاغذ 
ــدن  ــده ولى تاريخ  عملياتى آنها  موكول به روز اجرايى ش ارائه ش

برجام  شده است.
ــه گفت : يك  ــتاد پيگيرى برجام در وزارت امور خارج رييس  س
ــن  اين قطعنامه  از طرف جامعه بين المللى  حمايت از  پيام  روش
برجام و استقبال از بسته شدن  پرونده  پى ام دى است. بسته شدن 
ــانه آن است كه در  اين پرونده وقتى با اجماع صورت مى گيرد نش
ــر صلح آميز بودن   ــن المللى گواهى مى دهد ب حقيقت  جامعه بي

برنامه هسته اى ايران.
ــرا كه تمام  ــورد اهميت بود چ ــراى ما  م ــى ام دى ب وى افزود: پ
ــورت گرفت و ــد و تبليغاتى كه عليه ما ص ــارهايى كه به ما آم فش

 تحريم هايى كه بر ما شد  هم به استناد همين پى ام دى بود.
عراقچى  گفت : آنها  بر اساس پى ام دى بر ساختن يك نظر جهانى 
نسبت به ايران و معرفى ايران  به عنوان  يك مخل  صلح بين الملل  
ــود كه در طول  ــك بناى كاذبى ب ــد  و پى ام دى ي كار كرده بودن

سال ها ساخته بودند .
معاون وزير امور خارجه  خاطرنشان كرد: البته اين روند بر اساس  
ــمت ما بود  و  ــتباهات و بعضى از بى تجربگى ها  از س يكسرى اش
ــرد دو جنبه اى  ــتفاده از بعضى از قطعاتى كه كارك همچنين  اس
ــد كه  آنها  آمدند و با جعل  داشت  و اين مجموعه عوامل باعث ش
سند، ايران را  به عنوان كشورى كه به دنبال بمب اتم است  معرفى 
ــاختند كه براساس آن  پى ام دى  ساخته شد كه  كردند و بنايى س

امروز با بسته شدن اين پرونده همه آن بنا فرو  ريخت.

غرب بايد بين برجام و پى ام دى يكى را  انتخاب كند
وى افزود : علت پافشارى ما بر بسته شدن پى ام دى همين اتهامات 
واهى عليه ايران بود كه  اين اتهامات كنار گذاشته شود و اين پرونده  
بسته شود  و ما  نشان داديم اصرارى  كه داشتيم بر اين موضوع به 
حق بوده است به خصوص در نامه معروفى كه  رهبر معظم انقالب 
در تاييد برجام نوشتند و شروطى كه گذاشتند اين شرط نيز  آمده 
بود كه ما هم  همانگونه اعالم كرديم كه غرب بايد بين برجام و پى 
ــام را انتخاب كردند و اين  ام دى يكى را انتخاب كند  كه آنها برج
نشان مى دهد كه سياست هاى ما امروز منجر به اين دستاورد شده 
است. عراقچى با اشاره به اينكه پى ام دى به عنوان  تنها دستاورد 
اطالعاتى آمريكا و غرب عليه ايران است گفت: اين قطعنامه  بدون 
شك يك شكست اطالعاتى براى غرب و آمريكاست چرا كه تمام 
سرويس هاى جاسوسى و اطالعاتى جهان غرب به كار گرفته شد 
كه بتواند  ثابت كند ايران برنامه هسته اى غير قانونى دارد. ادعاهاى 
ــه نتيجه آن 12 پرونده  واهى در كنار مصاحبه با  افراد مختلف  ك

آمانو عليه ايران شد كه در سال 2012 ارائه گرديد.
ــاره به  ــام در وزارت امور خارجه با اش ــتاد پيگيرى برج رييس  س
گزارش آمانو گفت: ما اين گزارش را  مثبت مى بينيم حتى وقتى 
ــال 2003 مطالعات  ــل از س ــى گويد ايران قب كه  اين گزارش م
غير متعارفى  داشت  و ما در چند روز آينده گزارشى را براساس اين 

گزارش آمانو تهيه مى كنيم  و آن را ارائه خواهيم كرد.
ظالمانه خواندن تحريم ها در طى چند سـال گذشته 

عليه مردم ايران
ــته  تحريم هاى  عراقچى گفت: ما همواره در طول يك دهه گذش
ظالمانه و غير عادالنه  تحمل كرديم كه اين كار شوراى حكام  صحه 
ــد  كه در آينده   ــذارد  و اين راه را باز مى كن بر ادعاى ايران  مى گ
ــود  بعد از اجراى برجام حقوقدانان ما كار كنند  كه چگونه مى ش
ــال گذشته  حق مردم ايران را در تحمل تحريم ها در طى چند س

پيگيرى كنيم.
ــترى  در  ــه در خصوص موضوعات خاكس معاون وزير امور خارج
ــرى هم  گفت  كه در  صحبت هاى آمانو گفت: آمانو در جاى ديگ

مورد گذشته نمى توان تصميمات قطعى گرفت.
وى گفت: آمانو اگر بخواهد گزارش حرفه اى بدهد بايد از ابهامات 
صحبت كند و در زمانى كه  در خصوص 12 پرونده گذشته توضيح 

مى دهد   اينطور  صحبت مى كند.
رييس  ستاد پيگيرى برجام در وزارت امور خارجه افزود: آمانو يك 
جنبه بينابينى را  در گزارش خود حفظ كرده و در هر 12 مورد  يك 
ارزيابى كلى ارائه مى دهد و مى گويد وقتى اين پازل را مى چيند 
ايران  يك فعاليت هايى كرده  ولى از حدو مرز قانونى  فراتر نرفته 
است و من فكر مى كنم همين خاكسترى بودن گزارش آمانو  جنبه 

حرفه اى آن است.
ــى اين گزارش  ــوراى حكام وقت ــت كه ش وى افزود : مهم اين اس
ــترى را مى بيند  مى گويد آقاى آمانو ممنون خداحافظ و  خاكس
ــت كه  ــن كن پس مهم نيس ــترى را روش نمى گويد نقاط خاكس
گزارش  چگونه است مهم اين است كه  نهاد تصميم گير  بر اساس 

اين گزارش  پرونده را بسته است.
ــدن  پرونده  ــته نش وى  در خصوص بعضى از ابهامات مبنى بر  بس
ــت  كه همه  ــخص اس پى ام دى گفت : پى ام دى يك موضوع مش

آن بسته شده  و اينكه در آينده و در اجراى برجام  آژانس بخواهد  
ــد  كامال براساس  ــى و بازرسى داشته باش طبق پروتكل دسترس
پروتكل است وهيچ نشانه اى از پى ام دى نيست و امكان ندارد  كه 

پنجره اى از پى  ام دى باز مانده باشد.
آژانس از االن به بعد بر اجراى برجام نظارت مى كند

عراقچى افزود:  آژانس از االن به بعد بر اجراى برجام نظارت مى كند  
ــاهده كرد بايد گزارش بدهد اين موضوع  و هر موقع تخلفى را مش
معطوف به آينده است  و به مدير كل ماموريت مى دهد كه گزارش 

تخلف را بدهد.
وى گفت : مدير كل آژانس در حيطه اختيارات و در حيطه برجام  
ــد  و از روز اجرا ما به طور  ــت همكارى كن فقط مى تواند  درخواس
ــا در چارچوب   ــى را  اجرا مى كنيم و تنه اختيارى پروتكل الحاق
ــت دسترسى داشته  ــده مى تواند درخواس برجام كه مشخص ش

باشند.
وى افزود : هدف ما  اين بود كه پى ام دى به طور كامل بسته شود  
ــه راه نمى  ــت كه مديركل آژانس ديگر نقش و موضوع مهم اين اس
ــتور كار بسته   دهد  و از ايران انتظار هيچ همكارى را ندارند و دس
ــوراى حكام آنچه را كه مدنظر ايران بود  شده و فكر مى كنم كه ش

انجام داده است.
عراقچى در خصوص مراحل اجراى برجام گفت: ما در برجام  چند 
ــان مى دهد بعد از اينكه  روز داريم كه مراحل مختلف برجام را نش
ــا به خانم  ــد م ــورها طى ش مراحل تاييد  و تصويب برجام در كش
موگرينى  اطالع داديم كه مراحل در ايران طى شد  و آمريكا و اروپا 

هم اطالع داده بودند.
ــترك دادند و اعالم  وى افزود : دكتر ظريف و موگرينى  بيانيه مش
ــت و روزى بود كه  غربى ها   ــروز روز مرحله بعدى اس كردند كه ام
ــروع به  فرامين  لغو تحريم ها را اعالم كردند و ما و طرف مقابل ش
ــدن پى ام دى بود.   ــته ش انجام تعهدات كرديم  كه يكى از آنها بس
ــتيم مثل اراك كه وقتى اينها تمام شد   البته ما  هم  تعهداتى داش

مى رسيم به روز اجرايى شدن.
دوباره در آن روز آاقاى ظريف و خانم موگرينى در بيانيه مشتركى 
اعالم خواهند كرد كه روز اجراست و اميدواريم آن  روز از اوايل  تا 

اواسط  ژانويه باشد.
در نطنز و فردو، تعدادى از سانتريفيوژها جمع شد

ــه در نطنز و فردو گفت :   عراقچى در خصوص اقدامات انجام گرفت
ــانتريفيوژها كه بايد برداشته مى شد   درنطنز و فردو، تعدادى از س
ــد كه انجام آنها  موكول به پى ام دى نبود و بنا داريم تا دو  جمع ش
ــه تعداد  5 هزار و 60  هفته آينده  به مبناى مورد نظر در برجام ك

سانتريفيوژ در نطنز و 1044 عدد در فردو  است برسيم.
وى گفت: كار تبادل  مواد غنى شده و كيك زرد با روس ها موكول به  
بعد از بسته شدن پى ام دى بود كه ما به عنوان فروشنده  مواد غنى 
شده سه و هفت دهم درصدى و خريدار مواد  كيك زرد از روس ها 
هستيم. مواد ما تحويل داده نشده بود تا امروز كه  پى ام دى بسته 

شد  و تا چند روز آينده اميدواريم اين مواد ارسال شود.
ــه  قراردادها و امضاى   وى در خصوص اراك گفت: در اراك  مرحل
ــد و كارهاى مقدماتى به پايان رسيد  و در چند روز  اسناد انجام ش

آينده كارهاى مذاكراتى شروع  خواهد شد.
ــى نيفتاده و تنها ــرد: در اراك  هيچ اتفاق ــان ك عراقچى خاطر نش

 گفت وگوها  انجام شده است.
ــت تفاهم  امضا شده   كه  بر اساس  وى افزود : در 1+5 يك يادداش
ــكارى خواهند كرد و در كنار  آن گروه كارى  با ايران  در اراك  هم
ــد كه 1+5 تعهد خود را بر ــند ديگرى امضاء ش ــند يك س اين س
ــازى اراك بر طبق جدول زمان بندى در پنج سال اعالم  مدرن س
ــت و آنها كمك مى كنند  كردند در حالى كه مالك پروژه ايران اس
ــد و گواهينامه  ــى گذارن ــار ايران م ــوژى الزم را در اختي و تكنول
بين المللى ساخت و طراحى را در اختيار ما مى گذارند كه اين مورد 

تضمين كننده ايمنى و ساخت است.
رييس  ستاد پيگيرى برجام در وزارت امور خارجه تصريح كرد:يك 
ــى گيرد كه در آن  ــكل م همكارى بين المللى بين ايران و 1+5 ش
شش كشور گفته اند چه مسووليتى را متعهد مى شوند و يك سند 
ــرى  مذاكرات با شركت هاى چينى  با ارزش حقوقى امضا و يكس

انجام شد اما  هنوز  هيچ اقدامى در اراك صورت نگرفته است.
ــيار مهمى را پشت  ــان كرد: يك مرحله بس وى در پايان خاطرنش
سر گذاشتيم كه نتيجه پايدارى ملت ايران و كوتاه نيامدن از حق 

خود است.
قطعنامه شوراى حكام با اجماع كامل تصويب شد

ــع بندى و صحبت هاى  معاون وزير امور خارجه گفت: بعد از جم
اعضا در جلسه شوراى حكام، قطعنامه جديد  با اجماع كامل و بدون 

راى گيرى تصويب شد.
سيد عباس عراقچى افزود: يك مرحله جديدى را از اجراى برجام  
پشست سر گذاشتيم  و موضوع پى ام دى بسته و به تاريخ  سپرده 

شد.
وى افزود : جلسه شوراى حكام  يك دستور كار بيشتر نداشت و آن  

بررسى  قطعنامه پيشنهادى 1+5 بود.
عراقچى خاطرنشان كرد: در اين جلسه  حدود 37 كشور ابراز عالقه 
ــخنرانى كنند و اين  مهم ترين  كردند در خصوص اين موضوع  س

علت طول كشيدن  جلسه شوراى حكام بود.
وى در خصوص محتواى سخنرانى نمايندگان كشورهاى مختلف 
ــانى كه صحبت كردند  در تاييد  قطعنامه   گفت : تقريبا  همه كس
ــتاد پيگيرى برجام در وزارت امور  و موضوع جلسه بود. رييس  س
خارجه گفت : قطعنامه نقطه  منفى ندارد و كليت  قطعنامه و مؤلفه 
هاى اصلى آن در جهت خواسته هاى ماست. وى تصريح كرد : در 
ــده و بر خالف  12  ــتفاده نش هيچ جاى قطعنامه عبارت منفى اس
قطعنامه قبلى در هيچ جاى آن  از موضوعى ابراز نگرانى نگرديده و 

از ادبياتى سازنده استفاده شده است.
نقشه راه بين ايران و آژانس تكميل شده است

ــته شدن پرونده  عراقچى گفت: در مؤلفه هاى قطعنامه  موارد بس
آمده  و اشاره مى كند كه  نقشه راه بين ايران و آژانس تكميل شده 

و از همكارى ايران  با آژانس نيز تقدير مى كند.
ــن قطعنامه تمام قطعنامه هاى  وى تاكيد كرد: در جاى ديگرى اي
ــته اى ايران  و از موضوع پى ام دى   ــته كه از ابعاد برنامه هس گذش
ــد ودر حقيقت همه ــو مى كن ــود  همه را لغ ــراز  نگرانى كرده ب اب

 ماموريت هاى گذشته آژانس لغو مى شود.
عراقچى در خصوص ماموريت  جديد آژانس و دستور كارش گفت: 
دستور كار آژانس كه تا به حال نگاه به گذشته بود از اين به بعد نگاه 

به آينده و چگونگى اجراى برجام است.

تمام مؤلفه هاى مثبت در قطعنامه بسته شدن« پى ام دى » ؛

آژانس، فقط نظارت مى كند
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محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت ، در پاسخ به سوالى مبنى 
بر اظهارات اخير اسحاق جهانگيرى معاون اول رييس جمهور 
درباره اينكه نبايد توقع مردم را پس از اجرايى شدن برجام باال 
ــك برجام فرصت مناسبى در كشور  برد، اظهارداشت: بى ش
ايجاد مى كند، دولت اكنون از منابع خود استفاده مى كند كه با 
محدوديت روبه رو است و ما حق صادرات يك ميليون بيشتر 
ــته شود،  نفت خام را نداريم كه اگر اين محدوديت ها برداش

هرچه هر قدر بخواهيم مى توانيم انجام دهيم.
وى با بيان اينكه با اجرايى شدن برجام، محدوديت ها برداشته 
ــروش نفت را  ــى پول ف ــان كرد: از طرف ــود، خاطرنش مى ش
نمى توانيم استفاده كنيم چراكه بانك مركزى تحريم است و 
در كل با مشكالت فراوانى روبه رو هستيم كه با اجرايى شدن 
برجام و لغو تحريم ها، محدوديتها برداشته مى شود و فرصت 

بسيار مناسبى به وجود مى آيد كه بايد از آن استفاده كنيم.
ــرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى  نوبخت به آثار مثبت س
ــدن برجام  ــس از اجرايى ش ــرد: پ ــان ك ــاره و خاطرنش اش
سرمايه گذارى هاى خوبى در كشور شكل مى گيرد و بى شك 

همه از آثار مثبت سرمايه گذارى به خوبى واقف هستند.
ــخنگوى دولت ادامه داد: براى مثال فرض كنيد هم اكنون  س
100 ميليارد دالر بر روى ميز خود داشته باشيم، اينكه بتوان 
ــگان بتوانند از اين  ــرايط را به نحوى مديريت كرد كه هم ش
ــتفاده كنند زمان مى برد تا آثار  ــته اس فرصت به نحو شايس
اقتصادى 100 ميليارد دالر ظاهر شود، بنابراين اينكه گفته 
شود اكنون پرونده PMD بسته شد و برجام اجرايى شد و چرا 
نتايج آن را مشاهده نمى كنيم بايد بگوييم اجرايى شدن نتايج 

برجام چند ماه تا چند سال طول مى كشد.
ــان كرد: نظر آقاى جهانگيرى نيز بر همين  نوبخت خاطرنش
امر استوار بود كه نبايد توقع زيادى را براى مردم ايجاد كنيم 
چراكه پيشرفت و توسعه كشور با تالش صورت مى گيرد و اگر 
ــرايط غير از تحريم نيز بوديم كشور بدون صرف انرژى  در ش
فراوان و تالش زياد خود به خود درست نمى شود و بايد فرصتى 

بدهيم تا آثار آن را در كشور ببينيم.
به تازگى جهانگيرى به چند نكته مهم درباره شرايط پساتحريم 
اشاره كرده بود و گفت: يكى از اين نكات انتظارات انباشته مردم 
در سال هاى گذشته است كه اين انتظارات به سرعت باال رفته 
و مردم انتظار دارند بعد از لغو تحريم، گام هاى بلندى براى رفع 

مشكالت اقتصادى برداشته شود.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: دولت مصمم است 
ــيرينى لغو  ــردارد اما عده اى براى اينكه ش گام هاى بلندى ب
تحريم به كام مردم ننشيند تالش مى كنند سقف انتظارات باال 
برود اما دولت هم تمام تالش خود را خواهد كرد و بايد كوشش 

كنيم انتظارات در حد امكانات افزايش يابد.

سخنگوى دولت:
اجرايى  شدن برجام

 سال ها طول مى كشد

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

ــالمى ايران گفت: حركت  فرمانده سپاه پاسداران انقالب اس
ــت، در حالى كه بُعد  انقالب اسالمى در داخل كشور كند اس
ــورهاى  ــالمى الگويى براى كش خارجى و بيرونى انقالب اس

ديگر به شمار مى رود.
ــدار محمد على جعفرى در مجمع عالى  سردارسرلشكر پاس
ــهد افزود: نگرانى از بابت عقب ماندگى پيرامون  بسيج در مش

ــالمى ايران در داخل كشور در عرصه هاى  حركت انقالب اس
ــى، اجتماعى و اقتصادى وجود دارد  مختلف فرهنگى، سياس

كه با كمك نيروى هاى بسيجى مرتفع شود.
وى خاطرنشان كرد: اقشار مختلف بسيج در مجامع مختلف، 
ــتان ها مى توانند اين عقب ماندگى را از  ــتان ها و شهرس اس

بين ببرند.
ــكرجعفرى بيان كرد: اين در حالى است كه بُعد  سردار سرلش
خارجى انقالب اسالمى به خوبى يپش مى رود و امروز اقتدار 
و عظمت جمهورى اسالمى در جهان مديون حركت انقالب 

اسالمى در بُعد بيرونى آن است.
ــالمى گفت: به  ــاره به اقتدار و رمز بقاى انقالب اس وى با اش
فرمايش مقام معظم رهبرى، انقالب اسالمى، تنها انقالب در 
ــيدن به قدرت و حاكميت از مسير  جهان است كه بعد از رس

خود منحرف نشده است.
ــكرجعفرى ادامه داد: درحالى كه انقالب ها در  سردار سرلش
ــد از پيروزى و به  ــكل گرفته بع جهان كه با عقايد مختلف ش

قدرت رسيدن به انحراف رسيدند .
ــالمى خاطر نشان كرد:  ــداران انقالب اس فرمانده سپاه پاس
دشمنان ايران اسالمى بدانند كه با توطئه و اختالف بين شيعه 

و سنى نمى توانند به اهداف خود دست يابند.
به گفته وى، هم اكنون جوانان اين مرزو بوم مشتافانه در مسير 
انقالب اسالمى براى دفاع از حريم واليت و دفاع از واليت فقيه 
ــوريه و عراق، نقش بسزايى دارند و  ــريفين در س و حرمين ش

اينگونه عاشقانه به جانبازى مى پردازند.
ــالمى و رخداد و  ــدار جمهورى اس ــد كرد: امروز اقت وى تاكي
دستاوردهاى انقالب اسالمى كه در تاريخ بى نظير است زبانزد 
خاص و عام بوده و دشمنان نيز به اين اقتدار و عظمت و شكوه 

اقرار دارند.
ــمنان و شيطان  ــمنى دش ــردار جعفرى با بيان اينكه دش س
بزرگ هيچگاه از بين نخواهد رفت گفت: هدف دشمن تغيير 
پيدا نكرده اما روش هاى دشمنان عوض شده و امروز آنان با 
ــال تضعيف و جلوگيرى از  روش هاى جديد و پيچيده به دنب

توسعه نظام اسالمى هستند.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: عزت، عظمت و 
اقتدار انقالب به خاطر اسالمى بودن آن است و بديهى است كه 
اگر ماهيت اسالمى را از اين انقالب بگيريم آن چيزى نيست 

كه اسالم و قرآن مى گويد.
سردار جعفرى با اشاره به داليل ديگر رمز بقا، اقتدار و استمرار 
انقالب اسالمى افزود: اين انقالب با برخوردارى از يك نعمت 
ــالمى هدايت و  بزرگ الهى واليت فقيه و با رعايت اصول اس
راهبرى مى شود كه انقالب هاى ديگر از اين ويژگى برخوردار 

نيستند.

ــتادگى در برابر  ــم انقالب روش ايس به گفته وى، رهبر معظ
ــمن را به ما ياد دادند و پيروزى از فرمامين معظم له رمز  دش
بقاى انقالب اسالمى است . سردار جعفرى گفت: مقابله با نظام 
سلطه و استكبار ستيزى و اقتدارى كه امروز نصيب جمهورى 
اسالمى ايران شده به خاطر پيروى از دستورات رهبرى است.

به گفته وى، هر جامعه اى كه با درس گرفتن از انقالب اسالمى 
و مردم ايران و عبرت آموزى از دوران هشت سال دفاع مقدس 
ــته  ــتادگى كرده، توانس ــلطه ايس ــمنان نظام س در برابر دش
دشمنان را شكست دهد و برنامه هاى آنها را نقش بر آب سازد.
به گفته سردار جعفرى، كشورهاى لبنان، سوريه، عراق و ليبى 
اكنون با الگوگيرى از انقالب اسالمى، راه مبارزه و استقامت را 

ادامه دادند و موفقيت براى آنها تضمين شده است .
ــالمى با بيان اينكه نقش  ــداران انقالب اس فرمانده سپاه پاس
ــالمى است،  ــبرد انقالب اس ــيج، كمك به پيش محورى بس
ــكل هاى مردمى و فكرى مى تواند  گفت: بسيج از طريق تش
ــالمى كمك كند و در مقاطع مختلف  به پيشرفت انقالب اس
مقام معظم رهبرى نسبت به نقش بسيج و بسيجى در كمك 
ــالمى در عرصه هاى مختلف تاكيد  ــرفت انقالب اس به پيش

كرده اند.
ــالمى افزود:  ــالب اس ــاى انق ــاخص ه ــه ش ــاره ب وى با اش
ــووالن، تالش و كار مجدانه  عدالت طلبى، ساده زيستى مس
ــتادگى در برابر دشمنان ــجاعت و ايس و سلطه ستيزى و ش

 مهم ترين شاخص ها در اين زمينه است .

فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى:

حركت انقالب اسالمى در داخل كشور،كند است

وزير امور خارجه انگليس با استقبال از تصويب قطعنامه شوراى 
حكام براى بستن موضوع ابعاد نظامى احتمالى گفت: ما منتظر 

تكميل فعاليت هاى باقيمانده ايران هستيم.
ــار بيانيه اى  ــور خارجه انگليس با انتش فيليپ هاموند وزير ام
ــرژى اتمى در خصوص  ــس بين المللى ان از ارزيابى  نهايى آژان
ــر اهميت تصويب  ــتقبال و ب ــته اى ايران اس ظرفيت هاى هس

قطعنامه در شوراى حكام براى بستن اين موضوع تاكيد كرد.
هاموند در بيانيه خود آورده است: اين يك روز مهم براى تعامل 
ما با ايران است. چهار سال تحقيقات درباره  ابعاد نظامى احتمالى 
ــد و اكنون آژانس بين المللى  ــته ش ــته اى ايران بس برنامه هس
ــارت بر توافق  ــتى آزمايى و نظ انرژى اتمى مى تواند روى راس
ــد، تمركز ــه در ژوئيه حاصل ش ــته اى تاريخى با ايران ك هس

 كند.
ــالوه همكارى ايران با فعاليت هاى  اجراى كامل اين توافق به ع
راستى آزمايى و بازرسى بيشتر، موثرترين راه براى اطمينان در 
اين است كه ايران به دنبال برنامه هسته اى نظامى نيست. اين 
مسأله به تضمين امنيت منطقه كمك مى كند و به ايران اجازه 

مى دهد دوباره با جامعه جهانى وارد تعامل شود.
ــور خارجه  ــانى وزارت ام ــگاه اطالع رس ــاس گزارش پاي براس
ــر تكميل  ــرد: ما منتظ ــد در ادامه تصريح ك ــس، هامون انگلي
ــوى ايران پيش از روز اجراى  فعاليت هاى باقيمانده الزم از س
ــتيم و در اين صورت تحريم ها مى تواند  ــته اى هس توافق هس

لغو شود.
ــح آميز برنامه   ــان از ماهيت صل ــى درباره  اطمين غرب در حال
ــات ايران  ــى آورد كه مقام ــته اى ايران صحبت به ميان م هس
همواره تاكيد مى كنند برنامه هسته اى كشورمان ماهيت كامال 
صلح آميز دارد و سالح هسته اى در دكترين دفاعى ايران هيچ 

جايگاهى ندارد.
ــرژى اتمى نيز در  ــر كل آژانس بين المللى ان يوكيا آمانو و مدي
بيانيه آغازين خود در نشست شوراى حكام تاكيد كرد كه آژانس 
هيچ اسناد معتبرى دال بر انحراف مواد هسته اى ايران در ابعاد 

نظامى احتمالى به دست نياورده است.

ــه گفت وگوى ويژه  ــى در برنام ــازمان انرژى اتم رييس س
ــه شنبه هفته جارى  خبرى شبكه دو اعالم كرد كه روز س
تماس تلفنى مفصلى با رؤساى سازمان انرژى اتمى درباره 

بازطراحى رآكتور اراك داشتم.
على اكبر صالحى گفت: 190 هزار سو براى تامين سوخت 
نيروگاه اتمى بوشهر و اراك و تهران نياز است. ما اين برنامه 
ــوراى نظارت بر برجام  ــته ايم و در ش را تنظيم كرده و نوش
ــى مى شود. اما ما  ــوراى عالى امنيت ملى نيز بررس و در ش
مى توانيم بالقوه تا حدود يك ميليون سو برسيم چون ما در 

نطنز دو سالن داريم.
ــازمان  وى گفت كه امروز تماس تلفنى مفصلى با رييس س
ــاره بازطراحى رآكتور اراك  انرژى اتمى چين و آمريكا درب

داشته است..
ــازى رآكتور اراك ميان  صالحى گفت كه كارگروه مدرن س

ايران و چين و آمريكا تشكيل شده است.
وى افزود: حتى در صورت عدم حضور آمريكا و چين نيز به 

مدرن سازى رآكتور اراك خواهيم پرداخت.
ــتيم كه چين و آمريكا  صالحى اضافه كرد: به دنبال آن هس

فعاليت ما در اراك را تاييد كنند.
ــال 13 نخواهيم  ــى افزود: تا س ــازمان انرژى اتم رييس س
ــيم اما در سال 15 در شرايط  توانست به 190 هزار سو برس

خوبى قرار خواهيم داشت. 

در سال 15 مى توانيم حداقل 190 هزار سو و حداكثر يك 
ميليون سو داشته باشيم.

صالحى درباره برنامه تحقيق و توسعه و ادامه آن اضافه كرد: 
تحقيق و توسعه ما متوقف نبوده و هم اكنون نيز ادامه دارد 
ــت  فقط پس از برجام محدوديتى را كه پذيرفته ايم اين اس
ــار ما بيش از 30 عدد نشود. ما با  كه در طول 10 سال آبش
ــار 30 عدد بيش از 85 تا 90 درصد مشخصات  همين آبش
مورد نياز ماشين را مى توانيم به دست بياوريم و پس از سال 

دهم مى توانيم آن 15 درصد را تكميل كنيم.
وى گفت: ما االن 5060 عدد ماشين داريم و هر كدام يك 
ــال دهم به عنوان توليدكننده  سو دارند و اين 5060 تا س
ــين در بخش تحقيقات  باقى مى مانند و ما يك سرى ماش
داريم كه آنها با اين تعداد حساب نمى شوند. تا 10 سال اين 
تعداد باقى مى مانند و پس از 10 سال با يك شيب افزايش 
مى يابد و ما مى توانيم تا 300 كيلو اورانيوم را در ايران نگه 
ــتيم كه هر زمان به  داريم. صالحى اضافه كرد: ما قادر هس

سرعت روتور سانتريفيوژها را توليد كنيم.
ــرى در حفط صنعت  ــان گفت: نقش معظم رهب وى در پاي
هسته اى و در مديريت مذاكرات هسته اى فوق العاده بوده 
است. فرمايشات ايشان در نقشه راه كه منجر به بسته شدن 
پى ام دى شد بسيار موثر بوده  و بر اساس نظرات مقام معظم 

رهبرى در نقشه راه عمل شد.

استقبال هاموند از قطعنامه شوراى حكام ايران، چين و آمريكا، كارگروه مدرن سازى رآكتور اراك را تشكيل دادند
خبر
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ــى درباره طرح  ــراورده هاى نفت ــركت ملى پخش ف مديرعامل ش
ــخصى  ــوخت ش ــتفاده از كارت س ــاس اس تغيير نرخ بنزين بر اس
ــوز در حد  ــن طرح ها هن ــگاه داران گفت: اي ــوخت جاي يا كارت س
ــخص  ــدن آن اصال مش ــت و احتمال اجرايى ش صحبت مطرح اس

نيست. 
ــت بنزين به  ــرح افزايش قيم ــر اينكه ط ــجادى با تاكيد ب ناصر س
ــوخت شخصى،  ــتفاده از كارت س 1200 تومان درصورت عدم اس
ــكل قانون به خود نگرفته است و اظهار كرد: هنوز اين صحبت ها ش

ــود، زمانى اين طرح ها جدى  در حد همين صحبت ها مطرح مى ش
ــوى دولت اجرايى  ــد كه مصوبه هيات دولت بوده و از س خواهد ش

شود.
ــان داده كه در روزهاى اخير  ــجادى در حالى اين واكنش را نش س
اين گونه مطرح شده بود كه به زودى رانندگان در جايگاه هاى سوخت 
براى سوختگيرى در صورت استفاده از كارت سوخت شخصى هزار 
ــوخت جايگاه داران 1200  ــتفاده از كارت س تومان و در صورت اس

تومان پرداخت خواهند كرد. 
ــركت ملى پخش فراورده هاى نفتى با تاكيد براينكه  مديرعامل ش
ميزان مصرف بنزين از هر جايگاهى در حال حاضر مشخص است، 
ــته شدن سهميه ها،  درباره آينده كارت هاى سوخت پس از برداش
عنوان كرد: استفاده ديگر از كارت هاى سوخت در حال حاضر همين 
ــت وديگر طرح ها تنها  بحث پرداخت الكترونيك با اين كارت ها اس

در حد صحبت مطرح شده و قطعى نيست.
ــاره به اينكه مصرف  ــركت ملى پخش همچنين با اش مديرعامل ش
ــبت به مدت  ــته نس بنزين طى تعطيالت چهار روزه دو هفته گذش
ــته، تصريح كرد: حتى مصرف  مشابه سال قبل تغيير چندانى نداش

در اين مدت كمتر از سال گذشته نيز بوده است. 
ــدن بنزين و برداشته شدن  ــجادى افزود: از زمان تك نرخى ش س
ــور كاهش ــور كلى در كش ــرف بنزين به ط ــهميه ها ميزان مص س

يافت. 
ــتفاده از آن  ــهميه اى كه مهلت اس وى با تاكيد بر اينكه از بنزين س
ابتداى دى ماه به پايان رسيد تنها حدود 300 ميليون ليتر در كارت 
ها باقى مانده و در اين مهلت استفاده نشده است، گفت: اين ميزان 
نيز عمدتا مربوط به خودروهاى دولتى و انتظامى بوده است كه اينها 
از ابتداى اجراى طرح هدفمندى اجازه استفاده از سهميه را نداشتند 
ــهميه بنزين  و بنزين 1000 تومانى مصرف مى كردند و بنابراين س

آنها باقى مانده است.
ــادى كه در  ــراد ع ــال تعداد اف ــن ح ــرد: با اي ــان ك وى خاطر نش
ــتفاده نكرده اند  ــهميه اى خود اس ــده از بنزين س مهلت تعيين ش
ــتفاده  ــهميه بنزين خود اس ــت و عمده مردم از س ــيار كم اس بس

كرده اند.

ــورهاى اروپايى در  پس از پيگيرى چند ماهه مذاكرات ايران با كش
تهران، حاال نوبت به كشورهاى منطقه رسيده كه شانس خود را براى 
حضور در فضاى پسا تحريم ايران امتحان كنند و در اين ميان شانس 
ــران آنها به ايران آمده و مقدمات را طى كرده اند  كشورهايى كه س

بيشتر است. 
ــرى معاون اول  ــحاق جهانگي پس از انجام مذاكرات تهران بين اس
رييس جمهور ايران و عبدالمالك سالل نخست وزير الجزاير، وزير 
راه و شهرسازى به الجزاير سفر كرده تا مقدمات نهايى شدن برخى 

قراردادهاى مشترك اقتصادى رافراهم كند
ــر جنبه مقدماتى  ــه هاى آخوندى در پايتخت الجزاي هرچند جلس
ــفر جهانگيرى به  ــت قراردادهاى نهايى در جريان س داشته و بناس
اين كشور و در قالب جلسه كميسيون عالى مشترك همكارى هاى 
ــايد حضور آخوندى بتواند بخش  ايران و الجزاير منعقد شود، اما ش
ــى از محورهاى اصلى توافقات آينده  حمل و نقل ايران به عنوان يك

مطرح كند.
ــور مى توان  ــگاه اقتصادى دو كش ــبى جاي ــه به نزديكى نس با توج
ــت اما  ــطح هاى مختلف اميد داش ــا در س ــترش همكارى ه به گس
موقعيت مناسب دريايى الجزاير باعث شده دو طرف روى باال بردن 

همكارى هاى دريايى و بندرى حساب ويژه باز كنند.
ــان مذاكرات آخوندى  ــازى اعالم كرده در جري وزارت راه و شهرس
ــده اما عدم وجود خط  با طرف مقابل بحث هاى مختلفى مطرح ش
ــهيالت بندرى به  ــتيرانى و عدم ارائه خدمات و تس ــتقيم كش مس
ــتى هاى الجزايرى جزئى از  ــتى هاى با پرچم ايران همانند كش كش
ــور الجزاير است كه تالش  ــكالت و موانع همكارى ايران با كش مش
مى شود درباره آن تصميم گيرى هايى صورت گيرد. نگاه مثبت دو 
طرف به بهبود شرايط و افزايش همكارى ها كار خواهرخواندگى دو 
ــده  ــران و الجزاير را نيز پيش انداخته تا جايى كه اعالم ش بندر از اي
«برنامه اجرايى يادداشت تفاهم خواهرخواندگى بنادر امام خمينى 

(ره) و بجايا» نيز در طول اين سفر نهايى خواهد شد.
ــزام اور اقتصادى ندارد اما  ــرارداد خواهرخواندگى جنبه ال اگرچه ق
ــمى دو طرف به نزديكى  ــدن قرارداد آن نشان از اعالم رس بسته ش
ــان دارد و اين يعنى الجزاير در آينده  منافع و البته اهداف آينده ش
مى تواند به عنوان كشورى مهم در عرصه حمل و نقل دريايى ايران 

شناخته شود.
ــادى همكارى ها  ــدن قراردادها و حجم اقتص  هرچند تا نهايى نش
نمى توان اظهار نظر دقيقى درباره چگونگى نقشه راه مشترك ايران 
و اين كشور آفريقايى داشت اما شايد سخن وزير راه وشهرسازى از 
احتمال انعقاد چند قرارداد همكارى در دل اين سفر بتواند به معنى 
اين باشد كه در كنار كشورهاى بزرگ جهان از نظر جايگاه اقتصادى، 
ديگر كشورها نيز شانس اين را دارند كه در برخى حوزه ها در اقتصاد 

پسا تحريم ايران فعال شوند.

مديرعامل شركت ملى پخش:

بنزين 1200 تومانى تنها 
در حد حرف است

خواهرخوانده بندر ايرانى
 از الجزاير مى آيد

 در نشست علنى مجلس نمايندگان تقاضاى رسيدگى به 
ــازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى براساس  طرح تشكيل س
اصل85 قانون اساسى را مورد بررسى قرار دادند. اگر طرح يا 
اليحه اى بر اساس اصل 85 قانون اساسى در مجلس مورد 
ــيدگى قرار بگيرد، طرح يا اليحه به كميسيون مربوطه  رس
ارجاع مى شود و پس از تصويب مستقيما به شوراى نگهبان 
ارجاع مى شود و ديگر به صحن علنى نخواهد رفت. در جريان 
بررسى اين تقاضا، محمد دهقان به عنوان طراح طرح مذكور، 
ــم  ــوان موافقان و دواتگرى و قاس بيگلرى و تأمينى به عن
جعفرى به عنوان مخالفان تقاضاى اصل85 در صحن علنى 
سخنرانى كردند. اين طرح در نهايت مورد تاييد نمايندگان 

پارلمان قرار گرفت.
دنبال يك مركز كشف فساد اقتصادى هستيم

ــيون حقوقى و  ــاران و عضو كميس ــه و چن نماينده طرقب
قضائى مجلس در جريان ارائه تقاضاى بررسى طرح مذكور 
ــارزه با ــت: وضعيت مب ــى گف ــق اصل85 قانون اساس طب
ــور ما مناسب نيست، مقامات ارشد   فساد اقتصادى در كش
قوه قضائيه بسيار اصرار دارند كه با فساد اقتصادى برخورد 
ــيدگى به برخى  ــته باشند اما در رس كارآمد و بهترى داش
فسادهاى اقتصادى اين اتفاق نيفتاده است. محمد دهقان 
ــه در بحث مبارزه با  افزود: مقامات قوه قضائيه معتقدند ك
ــه مبارزه با ــد اقتصادى خألهاى قانونى داريم چراك مفاس
ــتلزم كار پليسى-  ــاد اقتصادى در همه جاى دنيا مس  فس
قضائى است. قبال دو بار تالش كرديم كه بتوانيم نهادهاى 
قضائى را به اين جايگاه برسانيم تا مجموعه جديدى براى 
مبارزه با فساد اقتصادى ايجاد نكنيم اما نتوانستيم. وى ادامه 
ــاد اقتصادى كالن در اين مملكت به  داد: هيچ پرونده فس
نتيجه نرسيده مگر اينكه رياست قوه قضائيه يا دادستان كل 
كشور خودشان وارد موضوع شدند، بدون پشتيبانى مقامات 
ارشد قضائى نمى توانيم پرونده هاى كالن فساد اقتصادى را 
به نتيجه برسانيم چراكه مفسدين اقتصادى كسانى هستند 
كه افراد صاحب قدرت و ذى نفوذ از آنان حمايت مى كنند 
و به دستگاه قضائى فشار مى آورند و قاضى پرونده را تحت 
ــار قرار مى دهند بنابراين بدون ورود مقامات ارشد قوه  فش
قضائيه نمى توان با مفسدان كالن اقتصادى مبارزه كرد. عضو 
ــه مجلس تصريح كرد: در اين طرح ما به دنبال  هيات رييس

ايجاد يك مركز كشف فساد اقتصادى هستيم.
سيستم هوشمند مبارزه با فساد نداريم

ــقز و بانه در مجلس كه در دفاع از طرح تشكيل  نماينده س
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى سخن مى گفت نيز يادآور 
ــاد اقتصادى جالب نيست  شد: وضعيت امروز مبارزه با فس
ــازمانى مثل سازمان مبارزه با مفاسد  بنابراين الزم است س

اقتصادى براى حل اين مشكل تشكيل شود. محسن بيگلرى 
افزود: در حال حاضر سيستم هوشمندى تعبيه نشده است 
و بسيارى از افراد به راحتى مرتكب فساد اقتصادى مى شوند 
و برخى صاحبان قدرت با بهره مندى از وكالى با تجربه به 
راحتى از طرق قانونى از زير فسادى كه مرتكب شده اند شانه 
خالى مى كنند. وى خاطرنشان كرد: يكى از اهداف تشكيل 
سازمان مبارزه با فساد اقتصادى، دارا بودن يك نهاد مقتدر 

براى مبارزه با فساد اقتصادى است.
تالش هاى مقابله با فساد سازماندهى نشده

ــازمان مبارزه با مفاسد  ــكيل س يكى ديگر از مدافعان تش
ــت كه روى طرح  ــال و نيم اس اقتصادى هم گفت: يك س
ــازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى كار شده است.  تشكيل س
الزم بود اين سازمان تشكيل شود تا دست مفسدان اقتصادى 
ــن تأمينى ليچائى  ــود. حس ــور قطع ش از دارايى هاى كش
تصريح كرد: اگر تاكنون ثروت هاى ملى كشورمان درست 
ــور طالكوب بود اما  توزيع شده بود تمام آسفالت هاى كش
با اين حال هر روزه شاهديم قوه قضائيه درگير پرونده هاى 
ــود. وى افزود: الزم است كارى  چند هزار ميلياردى مى ش
ــازمان  ــاختار س ــردم باال رود چرا كه س كنيم تا اعتماد م
ــفانه  ــاد اقتصادى را داريم اما متأس براى جلوگيرى از فس

سازماندهى نشده اند و با هم هماهنگ نيستند.
تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد خالف است

نماينده مراغه و عضو كميسيون امنيت ملى مجلس نيز در 
جلسه علنى روز گذشته بهارستان به عنوان اولين مخالف 
تقاضاى رسيدگى به طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادى طبق اصل 85 قانون اساسى به سخنرانى پرداخت. 
مهدى دواتگرى گفت: مخالفت با مبارزه با مفاسد اقتصادى 
نيست بلكه مخالفتم با اعمال اصل 85 قانون اساسى است. 

وى افزود: تجربه نشان داده كه اين گونه قوانين از قوت الزم 
برخوردار نيستند. قضات ما توانايى مبارزه با فساد اقتصادى 
را دارند اما متأسفانه در مقام رسيدگى به پرونده هاى قضائى 
بيشترين اعمال فشار را از درون دستگاه قضائى داريم. ايجاد 
تشكيالت موازى در كنار دستگاه قضائى مغاير قانون است 
و همه شاهد بوديم كه قوانين آزمايشى مانند قانون مجازات 
ــد: ايجاد  ــتند. وى يادآور ش ــكالتى داش اسالمى چه مش
تشكيالت الزم در دادگسترى از اختيارات رييس قوه قضائيه 
است، پيش از اين نيز شاهد تشكيالت سازمان هايى مانند 
ديوان عدالت ادارى و يا سازمان بازرسى كل كشور توسط 
رئيس قوه قضائيه بوده ايم، بنابراين تشكيل سازمان مبارزه 

با مفاسد اقتصادى خالف قانون است.
اين طرح به همه نمايندگان مربوط است

نماينده بجنورد در مجلس به عنوان مخالف ديگر تقاضاى 
رسيدگى به طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادى 
طبق اصل 85 قانون اساسى گفت: وضع سالمت اقتصادى 
جامعه بحرانى است كه ما را به چنين تدبيرى واداشته است. 
ــود چرا سازمان هاى  ــم جعفرى افزود: بايد بررسى ش قاس
ــور كارايى  ــتگاه هاى مختلف در كش قضائى و نهادها و دس
الزم را نداشتند كه امروز به اين فكر افتاديم كه بايد سازمان 
جديدى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى تشكيل شود. وى 
ــيار باالست و  ــد اقتصادى بس ــوء مفاس ادامه داد: اثرات س
نيازمند ستاد فرماندهى است، اما سوال اينجاست كه آيا بايد 
طرح به اين مهمى در كميسيون مربوطه بررسى شود يا در 
صحن علنى مجلس با عقل 290 نفر از نمايندگان به تصويب 
برسد؟  اين طرح در نهايت با 126 راى موافق، 43 مخالف و 6 
ممتنع از 197 نفر نمايندگان حاضر در جلسه روز سه شنبه 

مجلس تصويب شد.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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آگهى دعوت به ارزيابى كيفى فراخوان نخست مناقصه
 يك مرحله اى شماره 43/94/9

اداره كـل راه آهن اصفهـان  

ــبت به ارزيابى كيفى  ــاده 12 قانون برگزارى مناقصات نس ــر آيين نامه اجرايى بند ج م اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد بناب
پيمانكاران واجد شرايط و داراى صالحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

ــبك، راهبرى اتوبوس و كاميون جرثقيل دار در محدوده اداره كل ــائط نقليه س 1-شـرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات سرويس دهى با وس
 راه آهن اصفهان 

2- مدت و محل انجام كار:يكسال شمسى در محدوده اداره كل راه آهن اصفهان و خارج از استان
*داشتن گواهى تاييد صالحيت و گواهى صالحيت ايمنى از اداره كل كار و امور اجتماعى و مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت (مندرج در اساسنامه) 

با موضوع مناقصه فوق الزامى است.
3- مهلت و محل دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى: متقاضيان مى توانند حداكثر تا ساعت 13/30 روز چهارشنبه مورخ 94/10/02 با در 
ــانى: اصفهان – جاده شيراز – بعد از ترمينال صفه – ايستگاه راه آهن – تداركات  دست داشتن معرفى نامه كتبى جهت دريافت اسناد ارزيابى به نش

و قراردادها مراجعه نمايند.
4- مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 13/30 روز پنج شنبه مورخ 94/10/17 به نشانى: دبيرخانه امور ادارى.

5- هزينه اسناد ارزيابى كيفى: مبلغ 200/000ريال
 HTTP://IETS.MPORG.IR  6- دريافت اسناد ارزيابى از طريق پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
ــب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل  پس از انجام ارزيابى كيفى، از پيمانكاران داراى صالحيت كه حداقل امتياز الزم را كس

خواهد آمد.

مجلس تصويب كرد :

سـازمان مبـارزه با مفاسد اقتصـادى تاسيس مى شود

معاون ارزى بانك مركزى با بيان اينكه برنامه يكسان سازى نرخ ارز در حال تهيه 
ــزى تنها با راه اندازى  ــت، در خصوص راه اندازى بورس ارز، گفت: بانك مرك اس
بازار محصوالت مشتقات ارزى موافقت كرده است. غالمعلى كامياب در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه بانك مركزى در حال تهيه برنامه يكسان سازى نرخ ارز 
است، درخصوص نرخ مورد نظر بانك مركزى براى ارز تك نرخى، اظهارداشت: 

فعال نمى توانم در اين مورد پاسخ دهم.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك هاى خارجى درخواستى براى همكارى با 
نظام بانكى ايران در پساتحريم داشته اند، گفت: تعداد درخواست هاى همكارى 
بسيارزياد است. اين درخواست ها از سوى بانك هاى بزرگ كشورهاى اروپايى 
و تعدادى نيز از سوى كشورهاى آسيايى بوده است؛ البته برخى ازاين تقاضاها 
ــت. معاون ارزى بانك مركزى گفت:  ــوربوده اس ــعبه دركش نيزبراى ايجاد ش
ــاب، ايجاد روابط كارگزارى، انجام عمليات بانكى، گشايش اعتبار  افتتاح حس
اسنادى، ضمانت نامه، حواله و غيره هم در دستور كار است، اما در نهايت با ايجاد 
روابط كارگزارى، همه اين مراحل و پرداخت ها امكانپذيرمى شود. وى در پاسخ 
ــى درباره راه اندازى بورس ارز و اينكه مسووالن بورس اعالم كرده اند  به پرسش
در صورت تك نرخى نشدن ارز، باز اين بورس راه اندازى مى شود، تصريح كرد: 
بانك مركزى تنها با راه اندازى بازار محصوالت مشتقات ارزى موافقت كرده است.
ــدارم زيرا ــورس ن ــدازى اين ب ــان راه ان ــى درباره زم ــزود: اطالع ــاب اف كامي
ــازمان بورس بايد آن را راه اندازى و آماده كند اما بانك مركزى برنامه آن را   س

آماده كرده است. معاون ارزى بانك مركزى در مورد پيمان هاى پولى دوجانبه 
ــيه، تركيه و عراق نيز گفت: اين پيمان هاى پولى  ــورهايى همچون روس با كش
ــخ به اين پرسش كه «شنيده  دوجانبه را همچنان ادامه مى دهيم. وى در پاس
شده در سفر اخير پوتين به تهران، مسائل و مشكالتى درباره پيمان هاى پولى 
مطرح شده است» افزود: ايران و روسيه قراردادى را در اين زمينه منعقد كرده اند 
و موضوع نهايى شده است؛ به زودى اين برنامه عملياتى مى شود و هيچ مشكلى 
وجود ندارد. كامياب در ادامه درباره وضعيت بازار ارز و گرانى دالر و اقدامات بانك 
مركزى براى تعادل بخشى به قيمت ها از طريق افزايش تزريق ارز نيز گفت: بانك 

مركزى روى بازار ارز كار مى كند.
ــوول بانك مركزى درخصوص جمع آورى ضربتى دالالن ارزى از بازار   اين مس
در يك هفته اخير و اينكه آيا اين همان گام چهارم بانك مركزى و شوراى امنيت 
ــر عمليات ارزى را ــت؟ گفت: بانك مركزى مقررات ناظر ب ملى در بازار ارز اس
ــراى اين مقررات  ــته ابالغ كرده و اقدام اخير در بازار ارز براى اج ــال گذش  س
ــت. كامياب در مورد معامالت فردايى و واكنش بانك مركزى به اقدام  بوده اس
تعدادى از دالالن در فضاى مجازى كه معامالت فردايى انجام مى دهند، گفت: 
معامالت فردايى مورد تاييد بانك مركزى نيست و تا آنجا كه بتوانيم جلوى آن را 
مى گيريم و برخورد مى كنيم. وى در پاسخ به اينكه آيا بخشى از افزايش قيمت 
ــود؟ گفت: معامالت فردايى به طور عمده ارز به معامالت فردايى مربوط مى ش

 معامالت سورى براى متاثر كردن بازار و براى سوء استفاده سفته بازان است.

ــا عنوان ــن بانك ب ــد اي ــول جدي ــت از دو محص ــك مل ــل بان مديرعام
«شهروند كارت ملت» و «برداشت وجه بدون كارت از خودپرداز»رونمايى و 
اعالم كرد: بانك ملت در حوزه خدمات الكتريكى در بين بانكها سرآمد است 
ــتگار  و خدمات بانكى متفاوت و متمايزى به مردم ارائه مى دهد. على رس
ــن بانك با عنوان ــگاه الكامپ، از دو محصول جديد اي در بازديد از نمايش

«شهروند كارت ملت»و«برداشت وجه بدون كارت از خودپرداز»رونمايى 
كرد.

مديرعامل بانك ملت در اين مراسم با بيان اين نكته كه اين بانك در حوزه 
ــت، يادآور شد: بانك ملت  ــرآمد اس خدمات الكترونيك در نظام بانكى س
ــت. وى  ــتريان ارائه داده اس تاكنون محصوالت متعددى را به مردم و مش
ــد: اين  ــك ملت خبر داد و يادآور ش ــى 36 محصول جديد  در بان از طراح
محصوالت در راستاى تكميل زنجيره ارزش خدمات الكترونيك اين بانك 
در حال تكميل و ارائه است. رستگار اظهار اميداورى كرد كه ارائه اين خدمات 
بتواند رضايت حداكثرى مشتريان و مردم را تامين كند. وى با تاكيد بر اين 
نكته كه بانك ملت در تمامى حوزه ها توانسته است عملكرد درخشانى را 
ارائه كند اظهار داشت: تالش كاركنان بانك ملت و زحمات آنان هر روز به 
محصوالت جديد تبديل مى شود و دانش آنان در خدمت مردم و مشتريان 
قرار مى گيرد. رستگار به خدمات بانك ملت درحوزه هاى مختلف از جمله 
انرژى، سالمت و حمل و نقل اشاره كرد و يادآور شد: بانك در اين حوزه ها 

قدم هاى مثبتى را برداشته و خدمات بى بديلى را در اختيار فعاالن اين حوزه 
ها قرار داده است. وى با بيان اين نكته كه امروز بانك ملت در تمامى شاخص 
ها به جز يك شاخص از لحاظ كمى رتبه اول نظام بانكى كشور را در اختيار 
دارد، يادآور شد: اين بانك در پروژه هاى بزرگ ملى نقش مهمى ايفا كرده 
است. مديرعامل بانك ملت به انعقاد تفاهمنامه هاى مختلف با سازمان ها 
ــاره كرد و گفت: به تازگى نيز تفاهمنامه اى با  و وزارتخانه هاى مختلف اش
سازمان تامين اجتماعى منعقد شده و در چارچوب آن 16 هزار ميليارد ريال 
تسهيالت با هدف رفاه بيشتر مردم در حوزه سالمت، در اختيار اين سازمان 

قرار خواهد گرفت.
ــك ملت در حال انجام  ــن قبيل اقدامات هر روز در بان وى تاكيد كرد: از اي
ــتر اين خدمات، بتوانيم سطح  ــعه هرچه بيش ــت كه اميدواريم با توس اس
رضايت مشتريان را از اين بانك افزايش دهيم. كارت شهروندى ملت، كارتى 
الكترونيك است كه عالوه بر داشتن امكانات ساير كارت هاى متمركز، امكان 
ــهرى نظير پرداخت وجه كرايه اتوبوس، مترو،  استفاده از انواع خدمات ش
پاركومتر و ... را براى دارنده كارت فراهم مى سازد. درخدمت پرداخت وجه 
بدون كارت از دستگاه خودپرداز هم مشتريان مى توانند بدون داشتن كارت 
و تنها با داشتن شماره كارت و دريافت شماره حواله از طريق اينترنت بانك، 
ــتگاه هاى خودپرداز  همراه بانك ياUSSDنسبت به دريافت وجه از دس

اقدام كنند.

ــور با اعالم فعاليت 2 هزار و 850 نفر بازرس براى  رييس اتاق اصناف كش
جلوگيرى از تخلفات اصناف در شب يلدا گفت: اصناف متخلف بسته به نوع 
ــى، عدم نصب اتيكت و عدم صدور فاكتور 200 هزار تا  تخلف گران فروش
2 ميليون تومان جريمه مى شوند.على فاضلى با اعالم اين خبر اظهار كرد: 

براى تامين كاالهاى مصرفى شب يلدا هيچ مشكلى نداريم.
وى افزود: برخى از فعاليت هاى صنفى در اين ايام ممكن است براى افزايش 
ــاس نظارت همكاران ما  ــود، اما براس قيمت محصوالت پر تقاضا انجام ش
ــود. اين مقام مسوول  در سازمان هاى نظارتى اين تخلفات كنترل مى ش
ــور گفت: قانونگذار براى جريمه اصناف متخلف، بسته به نوع  اصناف كش
ــخص كرده  ــون تومان جريمه مش ــزار تومان تا 2 ميلي تخلف از 200 ه
ــدور فاكتور و  ــامل عدم نصب اتيكت و عدم ص ــت كه اين تخلفات ش اس
ــد كه گران فروشى هاى اصناف  گران فروشى مى شود. فاضلى متذكر ش

بيشتر در بنگاه هاى بدون مجوز مشاهده مى شود.
رييس اتاق اصناف كشور در ارتباط با ميزان كارايى جرايم شب يلدا گفت: 
قانون نظام صنفى اصناف براى برخورد با تخلفات كارا نيست و بنده معتقدم 
كه جرايم 200 هزار تومانى تاثير مناسبى در كاهش تخلفات ندارد اما ما 

مجرى قانون هستيم.
 فاضلى يادآورشد، باتوجه به مشكالت كمبود نيروى انسانى اتاق اصناف، 
دولت بخشى از بازرسان خود را در اختيار ما قرار داده است تا بتوانيم فعاليت 

بهترى در اين ايام داشته باشيم.

ــته به حدود يك سوم رسيده است   قيمت جهانى نفت طى دو سال گذش
وقيمت نفت ايران همپاى نفت توليدى سايركشورها در بازاركاهش يافته 

وباعث افت شديد درآمدهاى نفتى كشور شده است. بررسى ها نشان
 مى دهد درآمد نفتى كشور با فروش هر بشكه نفت در برابر 33 دالر حتى 

تكافوى پرداخت يارانه هاى نقدى را به مردم نمى دهد.
ــكه ــكه نفت و با قيمت هر بش ــروش روزانه يك ميليون بش با توجه به ف

ــور مى شود كه با ضرب   33 دالر روزانه 33 ميليون دالر درآمد عايد كش
كردن اين رقم در دالر رسمى بانك مركزى هر ماه 2979 ميليارد تومان 
از محل فروش نفت درآمد عايد كشور مى شود. از سوى ديگر با احتساب 
ــاب ــه بگير هر ماه بايد 45500 تومان به حس حذف 3 ميليون نفر ياران
 73 ميليون نفر واريز شود كه رقمى بالغ بر 3321 ميليارد تومان مى شود.

بر اين اساس همه پول نفت صرف پرداخت يارانه به مردم مى شود و حتى 
تامين بودجه يارانه هاى نقدى از محل درآمد نفتى با 342 ميليارد تومان 
كسرى مواجه مى شود.از ابتداى پرداخت يارانه نقدى در 28 آذر 1389 
طى پنجاه و هفت مرحله بيش از 200 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت 
شده است. براساس قانون بودجه امسال، سقف منابع توزيع نقدى يارانه 
ــدود 6ميليون نفر  ــت و دولت موظف بوده ح 39هزار ميليارد تومان اس
ــت مى كنند، حذف كند  ــرى كه يارانه درياف را از مجموع 76ميليون نف
ــور حذف ــر از افراد پُردرآمد كش ــدى 3 ميليون نف كه تا امروز يارانه نق

 شده است.

معاون ارزى بانك مركزى:

بانك مركزى فقط با راه اندازى بازار مشتقات ارزى موافق است
مديرعامل بانك ملت:

رونمايى از دو محصول جديد بانك ملت

جريمه 2ميليون تومانى 
براى متخلفان شب يلدا

درآمد نفتى با يارانه نقدى 
سر به سر شد

  م الف:26589

نوبت اول



یادداشت

خبر

نشس��ت بين المللي آب و هوا در پاريس، با حضور ١٩٥ كش��ور از 
سراسر جهان، ١٢ دسامبر به پايان رسيد،  نشستي با توافقي عادالنه 
و الزام آور كه قرار اس��ت تعهداتي را براي كشورهاي شركت كننده 
ايجاد كند؛  تعهداتي متفاوت براي كش��ورهايي با سهم آاليندگي 
متفاوت. در اين ميان،  س��ران كشورهاي توس��عه يافته و در حال 
توسعه،  در كنار هم،  حاضر شدند تا هركدام بنابر سهمي كه ازانتشار 
گازهاي گلخان��ه اي دارند،  تعهدات��ي را به ناظر بي ط��رف بدهند. 
 تعهداتي كه از سال ٢٠٢٠ شروع مي شود و تا سال ٢٠٣٠ قرار است 
به آن ميزان از كاهش انتشار دست يابند. آماري كه از بزرگ ترين 
توليدكنندگان گازهاي گلخانه اي دنيا در ٢٠١٥ منتشر شده،  نشان 
مي دهد تنها كشورهاي توسعه يافته دستي بر آلودگي هوا ندارند كه 
خيلي از در حال توسعه ها هم در فهرست ١٠ كشور اول آالينده قرار 
گرفته اند. اندونزي،  برزيل،  ايران،  هند و كره جنوبي كشورهايي اند 
كه با قرار گرفتن در ميان اين ١٠ كش��ور برتر آالينده، نشان دادند 
كش��ورهاي در حال توس��عه هم مي توانند با وجود محدوديت ها و 
دور بودن شان از صنعتي بودن كشورهاي پيشرفته، سهم بسزايي در 
آلودگي داشته باشند. چين، با بيش از ٢٨درصد سهم، بزرگ ترين 
آلوده كننده هوا با گاز co٢ محسوب مي شود. اياالت متحده آمريكا 

 با سهمي نزديك به ١٦ درصد در مقام دوم قرار دارد.
ام��ا تفاوتي ميان كش��ورهاي در حال توس��عه و توس��عه يافته در 
اجالسي چون نشست آب و هواي پاريس وجود دارد. تعهداتي كه 
از سوي كش��ورهاي در حال توسعه و توس��عه يافته اعالم و درنظر 
گرفته شده، باهم  تفاوت هايی اساسي دارند. مديرطرح ملي تغيير 
آب و هوا  درخصوص آنچه در پاريس گذشت به طور اجمالي گفت: 
آنچه در اين اجالس فراهم شد،  بستري مناسب براي كشورهاي در 
حال توسعه بود. كشورهاي توسعه يافته تعهدات شان را پذيرفتند 
و در حال توسعه ها هم قرار است در اجالس تكميلي كه در چندماه 

آينده برگزار مي شود،  خود را ملزم به اجراي تعهدات شان كنند.
محسن ناصري،  با اش��اره به ارائه برنامه هاي ايران قبل از برگزاري 
نشست گفت: كشور ما هم برنامه خود را براي كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي، قبل از نشس��ت ارائه كرده بود. از نتايج نشست پاريس 
اين نيست كه كش��ور هاي در حال توس��عه تعهد بپذيرند، اما اين 
تثبيت شدكه جامعه بين الملل متعهد ش��ود كه ميزان اثرگذاري 
گازهاي گلخانه اي را تا يك و نيم يا دو درجه فيكس كنند. اما اينكه 
چيزي به عهده كشور ما گذاشته ش��ود، هنوز اتفاق نيفتاده است. 
اين بحث خاص و ويژه ما نيس��ت، بحث تمام كش��ورهاي در حال 

توسعه است. اگر ما كشور توسعه يافته اي بوديم، يا جزو كشورهاي 
پيوس��ت يك بوديم، با ما هم با همين ش��رايط برخورد مي كردند. 
اما االن با شرايط در حال توس��عه بودن با ما برخورد مي شود. وی 
با اشاره به بحث سازگاري كه يكي از مباحث اصلي در اين نشست 
بود،  گفت: كش��ورهايي كه عضو كنوانسيون هستند، متعهد بودند 
برنامه هاي خود را براي كاهش انتشار و س��ازگاري قبل از پاريس 
ارائه دهند. ايران هم يك هفته قبل از نشست، برنامه كاهش خود 
را ارائه داد. اين برنامه هم به مباحث سازگاري مثل آب، كشاورزي، 
تنوع زيستي اشاره دارد و هم اقدامات و برنامه كاهش انتشار  ايران 

را ارائه كرده است. 
در اين نشست به نظر مي رسد به سازگاري توجه زيادي شده، در اين 
راستا از كشورها خواسته شده ستادهايي را براي سازگاري تشكيل 
دهند. در واقع، سازگاري و مباحث مرتبط با آن، به نوعي به مسايلي 
چون اثرگ��ذاري در آب، توليد كش��اورزي، بهداش��ت و... مربوط 
مي شود كه اينها جزو معلول هاي انتشار گازهاي گلخانه اي هستند 
و خود اين گازه��ا، در دايره علت ها مي گنجن��د. جامعه بين الملل 
هم علت ها را مي بيند ه��م معلول ها را. تاكنون بس��تر تعهد براي 
كشورهاي توسعه يافته فراهم بود كه انتظار مي رود اين بستر براي 

كشورهاي در حال توسعه هم در آينده نه چندان دور فراهم شود.
حداقل ٤ و حداكثر ١٢ درصد كاهش انتشار

مديرطرح ملي تغيير آب و هوا در س��ازمان محيط زيست،  از كف 
و س��قف برنامه هاي متعهدانه ايران به نشس��ت پاريس اشاره كرد 
و گفت: برنامه اي كه ايران براي كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي 
ارائه داده اس��ت،  روي دو عدد ٤درصد و ١٢درصد بس��ته ش��ده، 
 اعدادي كه نشان از كمترين و بيشترين حد كاهش مي دهد. ناصری 
با تقسيم بندي اين دو عدد به شرايط مشروط و غيرمشروط گفت: 
برنامه كاهش انتش��ار ما در دو برنامه مشروط و غيرمشروط مطرح 
شده است. كاهش ٤ درصدي همان س��طح غيرمشروط ماست و 
برنامه كاهش ١٢درصدي همان كاهش مش��روط. سطح مشروط، 
سطحي است كه به دريافت كمك هاي بين المللي و فناوري وابسته 
و مشروط اس��ت و بدون اين كمك ها، امكان رسيدن به اين حجم 
كاهش امكان پذير نيست. اما سطح غيرمشروط، سطحي است كه 
كشور مي تواند با توان ملي و پتانس��يل هاي مالي اش به اين حجم 
كاهش برس��د. اما يك پوش��ش وجود دارد كه تمام اقدامات ما را 
منوط به حذف تحريم ها و مراودات بين المللي و تجاري آزاد كرده 
اس��ت. به گفته ناصري،  برنامه كشورها براي س��ال هاي ٢٠٢٠ تا 
٢٠٣٠ درنظر گرفته شده و با درنظر گرفتن تحريم هايي كه ايران 
و توان تكنولوژيكش تحت الشعاع آن قرار گرفته،  اميدواريم كه در 
اين بازه زماني اين مسايل به كلي برطرف شود و ايران هم بتواند به 

برنامه اش متعهد باشد.
اما در ميان كشورهاي مختلف با سهم هاي متنوع، تعهدات مختلفي 
به چشم مي خورد. برخي توان بيشتري براي كاهش دارند و برنامه 
منس��جم تري ارائه مي كنند و عدد كاهش ش��ان بزرگ تر اس��ت و 
برخي كوچك تر و كمتر. برخي كشورها زير بار تعهد تا ٣٠درصدي 
كاهش انتشار هم رفته اند و برخي هم هس��تند كه تنها سه درصد 
مي توانند از حجم ورود آالينده هاي ش��ان به ج��و بكاهند. در اين 
 ميان، توان فني و مالي و زيرس��اخت هاي كش��ورها ح��رف اول را 

مي زند.
 ناصري در اين خصوص معتقد است: به طور حتم بايد  سطح تعهد 
كشورهاي توسعه يافته بيشتر باش��د و هست. آنها در اين نشست، 
متعهد شدند ميزان انتش��ار گازهاي گلخانه اي را به زير عددي كه 
در سال ١٩٩٠ وجود داشت، برسانند. با درنظر گرفتن اينكه از دهه 
٩٠ ميالدي تا االن چه توسعه صنعتي در اين كشورها اتفاق افتاده، 
خود نشان از اين مي دهد كه عزم كشورها براي كاهش انتشار جدي 
است و مي خواهند به كيفيت هوا در آن دهه برگردند. اين يك اقدام 
مهندس��ي و عزم ملي جدي را مي طلبد كه اكثر كش��ورها در اين 
نشست،  از وجود آن در برنامه هاي شان خبر داده اند. ناظر بي طرفي 
كه در اين ميان قرار است بر برنامه هاي كاهش انتشار نظارت كند 
و تعهد كشورها را به خاطرش��ان آورد، كنوانسيون آب و هوا است 
كه گروهي را تشكيل مي دهد تا بر برنامه هاي كشورها نظارت كند. 
برنامه هاي خواس��ته شده از كش��ورها، حداقل تا ٢٠٣٠ قرار است 
عملي ش��ود. البته اين موعد مقرر در بعضي كشورها تا ٢٠٥٠ هم 

ادامه مي يابد.

نتايج يك بررس��ی نش��ان می دهد كه تغييرات اقليمی، 
زنجي��ره غذايی درياي��ی در آب های اس��تراليا را تهديد 

می كند.
طی ٣٠ سال گذش��ته جمعيت پالنكتون ها در استراليا 
بيش از ٣٠٠ كيلومتر به س��مت جن��وب حركت كرده  
و اكنون اي��ن نگرانی وجود دارد كه در س��ال های آينده 
زنجيره غذايی در آب های اس��تراليا بي��ش از اين تحت 

تحت تاثير قرار گيرد.
گروهی از كارشناس��ان س��ازمان پژوهش ه��ای علمی 
و صنعت��ی كش��ورهای مش��ترک المنافع در اس��تراليا 
)CSIRO( به بررسی دقيق نقش پالنكتون های كوچك 

اقيانوسی در اكوسيستم دريايی پرداختند.
دكتر »آنتونی ريچاردسون«، نويسنده ارشد اين مطالعه 
گفت: اين وضعيت می تواند بر رژيم غذايی و رفتار و شيوه 
شكار پرندگان دريايی و گونه های ماهی ها در اين منطقه 
تاثير بگذارد. پالنكتون ها در آب های گرم، ريزتر هستند 
و برخی ماهی ها، پرندگان دريايی و پس��تانداران دريايی 

ميلی به خوردن آنها ندارند.
پالنكتون ها غذای اصلی برای ماهی ها هستند و از آنجايی 
كه با گرم ش��دن آب و هوا اين جانوران به سمت جنوب 
نقل مكان كرده اند ش��رايط نامناسبی را برای تخم ريزی 

ماهی ها به وجود آورده است.
ريچاردس��ون همچنين گفت: پالنكتون ه��ا برای درک 
تغييرات اقليمی و تاثير آب و ه��وا روی زندگی دريايی و 
همچنين انسان ها حياتی هستند. يافته های كليدی اين 
است كه پالنكتون ها برای انسان بسياربا اهميت هستند 
و در واكنش به شرايط اقليمی، تغييراتی در آنها در حال 

رخ دادن است.
به گزارش شينهوا، پالنكتون ها در توليد نيمی از اكسيژن 
مصرفی انس��ان ها نقش دارند و وجود آنها برای ش��بكه 

غذايی دريايی ضروری است.

تغییرات   اقلیمی؛ تهدیدكننده 
زنجیره غذایی دریایی

دریچه

دانشمندان می گويند، ذوب شدن يخ های قطبی در اثر باال رفتن دمای زمين سبب كندی 
چرخش كره زمين شده كه نشان دهنده اثرات فراگير تغييرات اقليمی اين سياره است.

محققان اعالم كرده اند عامل اين تغيير كوچك اما قابل مش��اهده در حركت وضعی زمين 
كه به وسيله ماهواره ها و محاسبات نجومی اندازه گيری می شود؛ باال آمدن سطح دريا ها 

و وارد شدن يخ های ذوب شده به درون اقيانوس ها است.
در مناطقی با عرض جغرافيايی باال قرار دارند، هنگامی كه ذوب می شوند به سمت مناطق جری ميتروويكا متخصص ژئوفيزيك دانشگاه هاروارد گفت: از آنجايی كه يخ های قطبی 

با عرض جغرافيايی كم حركت می كنند. اين فرايند باعث كند شدن سرعت چرخش زمين 
می شود.

بنا به نظر محققان، حركت يخ و برف های آب شده همچنين باعث جابه جايی مختصر محور 
زمين، يا قطب شمال می شود. اين پديده به نام انحراف قطبی معروف است.

به گزارش رويترز، اين تحقيق تغييرات در چرخش زمين و جابه جايی محور آن را از منظر 
افزايش سطح آب درياها در قرن بيستم می نگرد كه نتيجه باال رفتن دمای زمين است.

جری ميتروويكا افزود: آب شدن سطوح قطبی و باال رفتن س��طح دريا ها محور چرخش 
زمين، يا قطب شمال، را به اندازه كمتر از يك سانتی متر در سال حركت داده است.

وی ادامه داد: اين امر س��رعت چرخش زمين را كاهش داده و طول مدت روز را حدود يك 
هزارم ثانيه طی قرن ٢٠  افزايش داده است.

جری ميتروويكا اضافه كرد: اين تاثيرات كوچك هس��تند اما نشانه ديگری از نقش عميق 
فعاليت های انسانی بر تغييرات اقليمی زمين محسوب می شود. در هر صورت، اين كاهش 

سرعت چرخش تهديدی برای كره زمين نخواهد بود.
اين دانش��مند تاكيد می كند كه اگر س��طوح يخی قطب با سرعت بيش��تری ذوب شوند، 
همانگونه كه متخصصان پيش بينی می كنند، تاثيرش بر چرخش زمين بيشتر خواهد شد.

 پس از هش��دارهای مكرر دانش��مندان در مورد گرم ش��دن زمين بر اثر انتش��ار گازهای 

گلخانه ای، دولت ها تصميم به شروع همكاری برای مبارزه با پديده تغيير آب و هوا گرفتند.
مذاكرات نشس��ت س��ازمان ملل متحد درباره تغييرات آب و هوايی در پاريس به مرحله 
 مهمی رسيد و بيش از ١٩٠ كشور، نخس��تين قرارداد را در مورد مبارزه با گرمای جهانی 

امضا كردند. 
هدف بلندمدت اين توافق اين اس��ت كه نگذارد دمای زمين بيش از دو درجه س��انتيگراد 
افزايش يابد و در عين حال تاكيد برای محدود كردن اين عدد به ١.٥درجه سانتيگراد است. 
 دمای زمين از دوران پيش از صنعتی ش��دن حدود يك درجه س��انتيگراد افزايش داشته

 است. برای رسيدن به اين هدف، دولت ها متعهد شدند افزايش توليد گازهای گلخانه ای 
را هر چه سريع تر متوقف كنند.

اين توافق می گويد پس از سال ٢٠٥٠ آالينده های گلخانه ای بايد تا حدی كه قابل جذب 
به وسيله جنگل ها و اقيانوس ها باشد كاهش يابد.

افزايش سطح دريا ها بيشتر به داليل مرتبط با گرمای زمين رخ می دهد. طبق آخرين آمار 
ناسا، اندازه گيری های ماهواره ای نشان می دهد سطح متوسط دريا ها در ماه اوت ٢٠١٥ 

نسبت به ماه قبل ٣.٢٤ ميليمتر افزايش يافت و به ٦٦.٩١ ميليمتر رسيد.
در همين زمينه ديلی ميل گزارش داده كه نتايج يك تحقيق نشان می دهد تا سال ٢١٠٠ 
با باال رفتن س��طح آب دريا ها ١٨٠٠ شهر بزرگ دنيا، ش��امل لندن، سيدنی و نيويورک، 

صدمه خواهند ديد.
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مدیرطرح ملي تغییر آب و هواي كشور از نتایج اجالس پاریس مي گوید:

١٢درصد؛حداكثرتعهدايرانبرايكاهشانتشارگازهايگلخانهاي

كند شـدن چرخـش زمیـن با ذوب شـدن یخ هـای قطبـی



خبر 

رییس مرکز رفاه ش��هرداری ته��ران از راه اندازی اولی��ن گرمخانه ویژه 
زنان با ظرفیت ۱۰۰ نفر در تهران خبر داد. فرزاد هوش��یار پارس��یان از 
راه ان��دازی اولین گرمخان��ه برای زن��ان در تهران خب��ر داد و گفت: این 
 مددسرای بانوان با ظرفیت بیش از صد نفر در منطقه 22 راه اندازی شده 

است.
رییس مرکز رفاه شهرداری تهران ادامه داد: گشت های خدمات اجتماعی 
ش��هرداری کیس ها را از س��طح ش��هر جمع آوری و به این مرکز منتقل 

می کنند. 
هوشیار پارسیان با اشاره به اینکه ابتدا دو گرمخانه وجود داشت، گفت: در 
حال حاضر به 8 مددسرای دائمی و در نیمه دوم سال هم ۱۰ مددسرای 
اضطراری ایجاد کرده ایم. به گفته وی، مددس��رای بانوان نداشتیم که با 
حمایت ش��هرداری تهران و با مساعدت ناظر سیس��تم قضایی این مرکز 

راه اندازی شد. 
رییس مرکز رفاه ش��هرداری تهران افزود: 6 مددکار زن، پزش��ک زن در 
این مددسرا حضور دارند و از س��اعت 5 بعدازظهر به بعد زنان و دخترانی 
 که فاقد مسکن هس��تند به این مرکز منتقل می شوند و به آنها یک وعده 

غذای گرم، حمام و لباس داده می شود.
وی یادآور شد که این مددس��را در چیتگر است و با حمایت های مردمی 
راه اندازی ش��ده و بخش عم��ده ای از آن توس��ط خیرین تجهیز ش��ده 
است و قرار اس��ت هیأت امنای آن هم مردمی باش��د. هوشیار پارسیان 
در خصوص مح��ل این مددس��را گفت: س��عی کرده ایم مددس��را را در 
محلی قرار دهیم که در محدوده بافت ش��هری نباش��د اما دسترسی به 
سیس��تم حمل ونقل عمومی داشته باش��د ضمن اینکه گشت های ۱37 
هم کیس ها را از سطح ش��هر جمع آوری و به این مرکز هدایت می کنند. 
وی گفت: بخ��ش عم��ده ای از کارتن خواب های زن معت��اد در وضعیت     
 بدی هس��تند. به گفته وی مراجع��ه به این مرکز به ص��ورت خودمعرف 

است.

جلس��ه 772 ش��ورای عالی انقالب فرهنگی عصر سه ش��نبه به ریاست 
حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی برگزار شد. محمدرضا مخبر 
دزفولی دبیر ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی در خص��وص مصوبات این 
جلسه با اشاره به بررسی موضوع آسیب های اجتماعی در جلسات گذشته 
خاطرنشان کرد: به دنبال جلساتی که در خصوص رسیدگی به آسیب های 
اجتماعی در حضور رهبر معظم انقالب برگزار ش��د و همچنین نکاتی که 
ایشان در جلسات به آن اش��اره فرمودند، ش��ورا با تاکید رییس جمهور با 
 فوریت این موضوع را در دس��تور کار خ��ود قرار داد. دبیر ش��ورای عالی

 انقالب فرهنگی تصریح کرد: دس��تور اصلی جلس��ه سه ش��نبه، گزارش 
آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای تسریع نکات مطرح شده در محضر 
رهبر معظم انقالب در خصوص حل این آسیب ها و چگونگی تصمیم سازی 

شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه بود.
مخبر دزفولی ادامه داد: پس از ارائه گزارش آسیب های اجتماعی در محضر 
رهبر معظم انقالب اس��المی، کارگروهی موظف شدند که ضمن تشکیل 
جلس��ه برای این موضوع، تعبیه موارد آس��یب های اجتماعی و رسیدگی 
برای حل آنها در برنامه شش��م را پیگیری کنند. وی اف��زود: اعضای این 
کارگروه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر کشور، دبیر شورای 
عالی انقالب فرهنگی و چند تن دیگر به دستور رییس جمهور هستند که 

جلسات این کارگروه به صورت منظم تشکیل شده است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه تبصره 4۰ برنامه ششم به 
موضوع رسیدگی به وضع آسیب های اجتماعی اختصاص داده شده است، 
اظهار کرد: پش��تیبانی اعتباری و همچنین اولویت دهی برای رس��یدگی 
و حل این مس��ائل نیز در برنامه ها طراحی ش��ده اس��ت. مخب��ر دزفولی 
خاطرنش��ان کرد: آس��یب های اجتماعی، اعتیاد، حاشیه نشینی، طالق، 
ابتذال و مفاسد اخالقی و همچنین نقاط ویژه که دارای نرخ باالی بیکاری 
و آسیب های مرتبط با آن هس��تند در این برنامه ها به عنوان موارد دارای 

اولویت برای رسیدگی قرار گرفته اند.
وی همچنین با بیان اینکه پنج کارگروه برای برنامه ریزی در حوزه مسائل 
فوق تشکیل شده اس��ت، گفت: یکی از مس��ائل مهم دیگر در این حوزه، 
ارتقای جایگاه ش��ورای اجتماعی کش��ور و همچنین بازنگری در ترکیب 
آن بود که با این ارتقاء، ش��ورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور 
تشکیل خواهد شد و وزیر کشور نیز نایب رییس این شورا خواهد بود. دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف در تغییر 
جایگاه رییس این شورا، این است که مصوبات شورای اجتماعی کشور در 
دستگاه ها از نفوذ بیشتری برخوردار باشد و همچنین ساختار جدیدی در 

کشور ایجاد نشود.
مخبر دزفولی ادامه داد: مقرر شد مرکزی که در وزارت کشور به رسیدگی 
مسائل اجتماعی می پرداخت به یک س��ازمان تبدیل شود که برای ایجاد 
هماهنگی در دستگاه ها، رصد و ارزیابی مستمر آسیب ها، ارائه گزارش به 
دستگاه ها و همچنین حل تنگناهای موجود با استفاده از اختیارات خود 
تالش کند. وی اضافه کرد: رس��یدگی به آسیب های اجتماعی در اولویت 
قرار دارد و به تبع جلساتی که در محضر رهبر معظم انقالب تشکیل شد، 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با حساس��یت بیش از پیش، سیاست های 
جدید را برای پیگیری و رسیدگی به آس��یب ها و برون رفت از آن طراحی 

خواهد کرد.
دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: ش��ورای اجتماعی کشور 
نیز با س��اختار جدید به زودی تشکیل جلس��ه خواهد داد و دستور اصلی 
آن این خواهد بود که به عنوان یک مرکز هماهنگ کننده، تصمیم س��از و 
رصدکننده مس��ائل اجتماعی در خصوص کاهش و رفع آسیب هایی که 

زیبنده جامعه ما نیست، تالش کند.

راه اندازی اولین 
گرمخانه زنان در تهران

مخبر دزفولی خبر داد:

تشکیل شورای اجتماعی کشور 
با ساختار جدید

ش��غل خلبانی همواره یکی از پرطرفدارترین مش��اغل 
دنیا بوده و با همه س��ختی هایی که دارد زنان بس��یاری 
در دنیا دراین حرفه مشغول به کارند. اما تعداد خلبانان 
زن در ایران کم اس��ت. به همین خاطر پای صحبت های 
خودمانی خانم دس��تجردی، خلبان جت بوئینگ ام دی 

نشستیم:
ضمن عرض س�ام خدمت شما و تش�کر از وقتی 
ک�ه در اختیار م�ا قرار دادی�د. لطفا خ�ود را برای 

خوانندگان محترم معرفی نمایید.
من فهیم��ه احمدی دس��تجردی متولد تهران و س��ال 
۱36۰ هس��تم که به عنوان تنها مهندس پرواز زن ایران 
شناخته شدم و حدود 3۰۰۰ ساعت پرواز بر روی هواپیما 
توپولوف ۱54 را به عنوان مهن��دس پرواز را دارم، ضمن 
آنکه هم اکنون به عنوان خلب��ان دوم هواپیمای ام دی 

مشغول فعالیت هستم.
با تشکر، بدون مقمه وارد بحث خلبانی می شویم، 
عم�وم م�ردم اط�اع دارند ک�ه ش�غل خلبانی با 
سختی های بس�یاری همراه است و دس�تیابی به 
مدارج باالی آن کار ساده ای نیست، از سویی دیگر 
شما به عنوان یک خانم قطعا با مسائل دیگری در 
این مسیر رو به رو بوده اید بنابراین در این خصوص 

توضیحاتی را بفرمایید.
اولین مش��کل به نظر بنده، فرهنگ و مس��ائل ناشی از 
آن اس��ت و پس از آن بحث مالی و راه های س��ختی که 
 دوستان همه برای رسیدن به این مرحله طی کرده اند. در 
بعد فرهنگی باید گفت که با وجود  فعالیت ما، دید جامعه 
نسبت به فعالیت خانم ها دید چندان بازی نیست و اینکه 
یک خان��م بتواند کارهای ی��ک آقا را انج��ام دهد، هنوز 
پذیرا نمی باش��ند، هرچند با حضور روز افزون بانوان به 
سمتی می رویم که ان ش��اءهلل به این حقانیت برسیم که 

ما نیزمی توانیم.
به طور کلی یک فرد برای رس�یدن به خلبانی، چه 

مسیری را باید طی کند؟
فرد برای ورود به حرفه خلبانی باید دوره های آموزش��ی 
خاص خ��ود را بگذارن��د که بن��ده مراحل آموزش��ی را 
آکادمیک و در بخش پروازها دوره های آزاد را طی کرده 
ام. عالقه مندان این حرفه می توانند از طریق آموزشگاه 
های آزاد یا کنکور دانشگاه های جامع علمی و کاربردی 
برای خلبانی ثب��ت نام کنند و پ��س از فراگیری دروس 
مرتبط، پروازهای خود را در مراکز مورد نظر انجام دهند. 
البته بحث مال��ی را نیز باید در نظ��ر گرفت ، یک خلبان 
 IR و CPL حداقل ۱6۰ س��اعت را برای گرفتن مدرک
باید بگذارند که با قیمت حدودی که االن مطلع هستم، 

45۰ هزار تومان برای هر ساعت پرواز می شود.
ش�ما در س�وال پیش�ین، ب�ه مش�کات پی�ش 
روی بان�وان در صنع�ت هوایی اش�اره داش�تید، 

اگر بخواهی�م موض�وع را بازتر کنیم، آی�ا اقبالی 
به اس�تخدام این قش�ر از جامعه در ش�رکت های 

هواپیمایی وجود دارد؟
ببینی��د در خص��وص خلبان��ی، آقای��ان ۱۰۰درصد در 
استخدام شرکت ها دراولویت هس��تند، اما اگر بخواهیم 
به صورت خاص به تجربه شخص خودم نگاه کنیم، بنده 
زمانی در شرکت هواپیمایي استخدام ش��دم که نیاز به 
مهندس پرواز وجود داشت و شرط پذیرش نیز باالترین 
نمرات بود که به لطف خدا کس��ب کرده بودم، در نهایت 
نیز با طی دوره های مختلف زیر نظر اس��اتید مجرب، در 
شرکت هواپیمایی جذب ش��ده و فعالیت پروازی خود را 
آغاز کردم.  اما در خصوص خلبانان خانم، ش��اید بزرگ 
ترین دغدغه آن باشد که این عزیزان در چند مرحله بعد از 
آقایان در مراحل استخدام قرار دارند و امیدوارم به زودی 
هم طرازی بین خانم ها و آقایان در امر خلبانی برقرار شود 
یا به عبارتی بحث شایستگی افراد باشد نه دید جنسیتی، 
چرا که کار یکیست و فرقی وجود ندارد و در حال حاضر 
خوشبختانه خلبان یک خانم در شرکت هواپیمایی نیز 

داریم که به فعالیت مشغول می باشند.
پس فرقی بین مرد و زن نیس��ت، مسوولیت یکی است و 
چه بسا خانم ها دقیق تر و حساس تر این وظایف را پذیرا 
هستند، هرچند ناگفته نماند که معلمان خلبان ما همه 
آقا بودند و در چنین ش��رایطی ما فعالیت خ��ود را آغاز 
کردیم. درنهایت هم باید بگویم که در تالش هس��تیم تا 
درصد اعتماد به خودمان را هر روز بیش از قبل کنیم تا 

به نوعی فرهنگ سازی در این بخش شکل بگیرد ضمن 
آنکه به عقیده من خلباني هنر است و زنانه/مردانه ندارد.

اگ�ر بخواهی�م به بازخ�ورد عم�وم مردم اش�اره 
کنیم، زمانی که متوجه می ش�وند یکی از خلبانان 
هواپیم�ای آنان خانم اس�ت چ�ه عکس العملی را 
نش�ان می دهند؟ آی�ا از این موضوع خوش�حال 

می شوند یا برعکس رفتار دیگری را دارند؟
ببینید هنوز این امر به خوبی جا نیفتاده، برخی استقبال 
می کنند و برخی نیز بالعکس برایشان خوشایند نیست، 
اما خوشبختانه دید عموم مردم باز است و از این موضوع 
استقبال می کنند که موجب قوت قلب ما و انگیزه بیشتر 
در جهت ادامه مسیر می شود. ما مسافر خانمی داشته ایم 
که به محض شنیدن صدای بنده منتظر بوده اند تا پرواز 
تمام ش��ده و به کابین بیاییند که ببینی��د صاحب صدا 
کیست و به گفته خودشان از این موضوع انرژی گرفتند 

یا حتی آقایانی که از این موضوع با احترام یاد کرده اند.
به نظر ش�ما، آیا ش�اغل ب�ودن یک خان�م ایرانی 
منافاتی با انجام امور دیگر همانند خانه داری دارد؟

مسلما خیر، اما همچنان پیش زمینه ذهن اکثر مردهای 
ایرانی آن اس��ت که یک بانو باید در خانه باشد و به امور 
خانه داری مشغول باشد خصوصا آنکه خلبانی را یک کار 
کامال مردانه می دانند، در صورت��ی که همچنین چیزی 
درست نیست، همه انس��ان ها در موقعیت خود توانایی 
انجام هرکاری را دارند و فعالی��ت مدنظر آنان مرتبط به 

توانمندی های افراد می باشد نه جنسیت.

لطفا به نمونه ای از شرایط سخت کاری خود اشاره 
داشته باشید؟ خصوصا در زمانی که مهندس پرواز 
بودید و به نوعی آغ�از فعالیت های پروازی ش�ما 

محسوب می شد.
مهندسی پرواز من بر می گردد به هواپیمای توپولوف، این 
هواپیمای تهویه مطبوع چندان خوبی نداش��ت و خیلی 
گرم بود ، اما من مجبور بودم تا همپ��ای آقایان فعالیت 
کنم. به عنوان مثال می توانم به پروازها در شهرهای گرم 
اش��اره کنم که با توجه به وظیفه ام در مسئولیت نظارت 
بر سوخت رسانی و چک هواپیما فعالیت های بسیاری را 
داش��ته ام و حتی یکبار تعویض تایر در هوای 5۰ درجه 
اهواز صورت گرفت، به طور کل��ی هر وظیفه ای که برای 
یک مهندس پرواز تعیین ش��ده بود از من نیز خواس��ته 

می شد و بنده نیز مکلف به اجرای دقیق آن بودم.
یک خانم خلبان خارجی در خصوص همتای ایرانی 

خود چه نظری دارد؟
بسیار متعجب می ش��وند، خانمی در شرکت هواپیمایی 
امارات فعال بود که با دیدن من تعجب کرد و گفت مگر 
می گذارند شما هم به عنوان خلبان پرواز کنید؟! به طور 
کلی برای خارجی ها این موضوع ج��ای تعجب دارد که 
در ایران ی��ک خانم پرواز کند و اصال چنی��ن اجازه داده 
شود اما خوش��بختانه همین حضور بانوان نتایج مثبتی 
را در بعد بین المللی برای صنعت هواپیمایی کش��ورمان 

داشته است.
خلبان یا پزشک؟  کدام یک از این دو شغل از نظر 

شما حساس تر هستند؟
ببینید! یک پزشک در لحظه درگیر یک بیمار می باشد اما 
خلبان حداقل مسئولیت جان ۱5۰ مسافر را با خود دارد، 
باید پروازی ایمن را انجام دهد تا این افراد س��الم به نزد 
خانواده های خود بازگردند، حال حساب کنید که همین 
تعداد چند نفر اعضا خانواده خ��ود را دارند و چه جامعه 
آماری بزرگی در لحظه می شود که نیازمند حساسیت و 
دقت باالییست که به طور قطع تمامی افراد مشغول در 

این حوزه به آن توجه دارند.
به بحث اساس�ی خان�واده رس�یدیم، در خصوص 
فعالی�ت ش�ما در مجموعه ه�ای هواپیمایی، نظر 
اعضای خانواده چه بود؟ آی�ا حمایت های کافی را 

در این زمینه داشته اید؟
ای��ن عزیزان ص��د در صد حامی م��ن بودن��د. در مقابل 
مشکالت و گرفتاری های بی شمار تنها جایی که آرامش 
را به دست می آوردم و اتفاقات رخ داده را عنوان می کردم 
همین خان��واده ب��ود. اعضای خان��واده هم��واره من را 
همراهی می کردن��د و پدرم همیش��ه آگاهی های الزم 
را می داد که این مس��یر با دش��واری های بسیاری رو به 
 رو اس��ت اما س��رانجام با تالش به نتیجه دلخواه خواهم 

رسید. 

در آخرین جلس��ه ش��ورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در 
هفته گذشته در راستای حمایت از خانواده های دارای فرزند 
سه قلو و بیشتر، تصمیم گرفته شد که س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور کمک هزینه ای به مبلغ 5۰۰ هزار ریال 
برای هر فرزند در ردیف بودجه ای س��ازمان بهزیستی کشور 

اختصاص دهد.
هرچند تول��د ک��ودکان، آرامش، برک��ت و ش��ادی را برای 
خانواده ها ب��ه ارمغان م��ی آورد اما خانواده های��ی که دارای 
فرزندان چندقلو هس��تند با مشکالت بس��یاری برای تامین 
هزینه های روزمره روبه رو هس��تند. انوش��یروان محس��نی 
بندپی، رئیس سازمان بهزیس��تی کشور با اعالم این خبر که 
در حال حاضر این برنامه را عملیاتی کرده ایم، گفت: بودجه 

تصمیم اخیر نیز مصوب شده و قابل هزینه کرد است.
وی افزود: در راس��تای تحقق سیاس��ت های جمعیتی دیگر 
چندان منتظر ابالغ اعتبار نمی مانیم و کار را شروع کرده ایم، 
البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از این مصوبه ای در 
همین زمینه داشت. رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه در راستای کاهش مش��کالت این خانواده ها و توسعه 
حمایت های اجتماعی از آنان خدماتی از س��وی بهزیس��تی 

ارائه می ش��ود گفت: بودجه تصمیم اخیر نیز مصوب شده و 
قابل هزینه کرد است.

بندپی افزود: ما کمک هزینه های��ی بابت مهدکودک، تغذیه 
 و پرس��تار گرفتن به خانواده های دارای س��ه قلو و بیش��تر

 می پردازیم که هر کدام ارقام متفاوتی دارد و می توان گفت 
در مجموع برای هر کودک در این خانواده ها ماهانه ۱5۰ هزار 

تومان هزینه می شود.
گفتنی اس��ت طبق اظه��ارات مدیرعامل انجم��ن دوقلوها 
براساس آمارهای گرفته شده از سازمان ثبت احوال 3 درصد 
از جمعیت کشور در سال ۹۰ دوقلو بودند و همچنین به طور 
متوسط روزانه ۱6 دوقلو در کشور متولد می شود. خاصه تراش 
افزود : انجمن دوقلوها و چندقلوها هم اکنون تقریبا 5 هزار نفر 
عضو دارد که کوچک ترین آنها تنها یک هفته از تولدش��ان 
می گذرد و مس��ن ترین دوقلوهای عضو انجمن متولد س��ال 

۱3۱3 هستند.
وی با اش��اره به آمارهای جهانی تصریح کرد: طبق آمارهای 
جهانی ۱ درصد از جمعیت جهان را دوقلوها تشکیل می دهند 
که این آمار در کش��ور ما 3 درصد و باالتر از میانگین جهانی 

است.

طبق مطالعه اخیر محققان، تحصیل در دوره سالمندی 
به دور ماندن افراد مس��ن از دمانس و زوال عقل کمک 

می کند.
محققان معتقدن��د فعالی��ت تحریک کنن��ده ذهنی 
 م��ی توان��د باع��ث تقوی��ت عملک��رد مغ��ز ش��ود. 
به گفت��ه محققان، رفت��ن به دانش��گاه موجب تقویت 
عملکردهای ذهنی نظیر حافظه، تصمیم گیری و برنامه 

ریزی می شود. 
یافته های پژوهشگران اس��ترالیایی نشان می دهد که 
داشتن سبک زندگی س��الم، نظیر ورزش کردن، بازی 
های فکری و زندگ��ی اجتماعی فعال، ب��ه روند زوال 
شناختی مغز ناشی از افزایش سن کمک می کند.مگان 
لنهان، سرپرست تیم مطالعه از دانش��گاه تاسمانیا در 
اس��ترالیا، در این باره می گوید: »یافته های مطالعه ما 
بسیار جالب است، چراکه اثبات می کند هیچ وقت برای 
به حداکثر رساندن قابلیت شناختی مغز دیر نیست.« 
دراین مطالعه بیش از 35۰ فرد بزرگسال سالم و بدون 
دمانس در رده سنی بین 5۰ تا 7۹ سال حضور داشتند. 
آنها قبل از گذراندن یک س��ال دانشگاهی در دانشگاه 
تاسمانیا، چندین تست مربوط به فکر و حافظه را انجام 

دادند. سپس محققان این دانشجویان مسن را به مدت 
3 سال تحت نظر داشتند و هر ساله از آنها تست به عمل 

می آوردند.
تا پای��ان مطالعه، ۹2 درص��د ش��رکت کنندگانی که 
در کالج ثبت ن��ام کرده بودند ش��اهد افزایش عملکرد 

مغزشان، نظیر حافظه و برنامه ریزی بودند. 
تنها 56 درصد از افراد گروه کنت��رل که در هیچ دوره 
دانشگاهی ش��رکت نکرده بودند، عملکرد مغزی شان 

تقویت شده بود. 
البته طبق این مطالع��ه، 8 درصد باقیمان��ده از گروه 
شرکت کنندگان دانش��گاهی در مقایسه با 44 درصد 
حاض��ر در گروه کنت��رل، قدرت فکری ش��ان را حفظ 

کرده بودند.

رییس اداره س��المت دهان و دندان وزارت بهداشت از آغاز 
بیمه دندانپزش��کی ب��رای دانش آم��وزان در زمینه ترمیم، 
پیشگیری ثانویه، فیشورس��یالنت و فلورایدتراپی از اواسط 

دی ماه خبر داد.
دکت��ر حمی��د صم��دزاده درب��اره بس��ته های خدمت��ی 
 دندانپزش��کی ب��رای م��دارس گف��ت: مهم تری��ن برنامه 
وزارت بهداشت در این حوزه، ارتقای سالمت دهان و دندان 
دانش آموزان اس��ت که در حال حاضر در 6۰ هزار مدرسه 
ابتدایی کش��ور برای 7میلیون و 7۰۰ هزار دانش آموز اجرا 

می شود.
وی افزود: طبق تفاهم نامه ای که میان دو وزارتخانه آموزش 
و پرورش و بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده 
است، خدمات پیش��گیری از دهان و دندان شامل آموزش، 
وارنیش فلوراید به صورت هر ش��ش ماه یک بار برای دانش 
آموزان و همچنین تهیه شناس��نامه الکترونیکی س��المت 
دهان و دندان برای آنها تا اواس��ط دی ماه به صورت کامل 

پوشش داده می شوند. 
 از ای��ن تاری��خ ب��ه بعد نی��ز ب��ر اس��اس امکانات��ی که در

 فصل مدارس ایجاد ش��ده اس��ت، خدم��ات ترمیمی مثل 
 کش��یدن دن��دان، فیشورس��یالنت و جرم گی��ری ب��رای 

دانش آموزان فراهم می شود.
صمدزاده درخصوص بیمه خدمات پایه دندانپزشکی برای 
دانش آموزان بعد از اجرای مرحله اول پیشگیری، گفت: قرار 
اس��ت در مرحله بعدی خدمات پایه دندانپزشکی در قالب 

بیمه به دانش آموزان ارائه شود. 
این خدمات ش��امل کش��یدن دندان، پیش��گیری ثانویه، 
 ترمی��م، فیشورس��یالنت و فلورای��د تراپ��ی اس��ت و از

 اواسط دی ماه در سطح مدارس اجرا می شود.
وی همچنین از اجرای بسته های خدمتی دندانپزشکی برای 
مادران باردار و ش��یرده در قالب آموزش به مادران و تحت 
پوشش قرار دادن نوزادان آنها بعد از شش ماهگی خبر داد 
و گفت: این خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، پایگاه ها 

و شهرهای زیر 2۰ هزار نفر و حاشیه شهرها ارائه می شود.

خدمت دندانپزشکی بیمه می شودمزایای تحصیل سالمندان؛ کاهش زوال عقل
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باکس پایین چپ + عکس

//////////////
محوری + ستون چپ + عکس

/////////////
ستون راست + عکس

///////////////
میانی با عکس

////////////
ستون پایین چپ + عکس

/////////////
باکس پایین

رییس سازمان بهزیستی کشور:

کمک  هزینه چندقلوها قطعی شد؛ هر فرزند 50 هزار تومان

گفتگو با یک خانم خلبان؛

مـا نیـزمی تـوانیـم



سينما و تئاتر

خبر  اخباركوتاه

ــواص از ــهداى غ ــا موضوع ش ــتانى «دايو» ب ــم داس ــردارى فيل تصويرب
ــوره حوزه هنرى در مراحلى پايانى  ــگاه فيلم س  تازه ترين محصوالت باش

قرار دارد.
ــد، تاكنون ــناخته مى ش ــام «تلظى» ش ــش از اين به ن ــه تا پي  «دايو» ك
 90 درصد تصويربردارى خود را پشت سر گذاشته و 10 درصد باقى مانده 
در هفته جارى انجام خواهد شد. پالن هاى باقى مانده  اين كار شامل پالن 
تشييع شهدا و چند نماى زير آب است كه به زودى تصويربردارى مى شوند.
امير كرباليى  زاده، عليرضا مظفرى و آفرين عبيسى بازيگران اين اثر كوتاه 
ــهرك سينمايى ــن اصلى اين فيلم ش ــمار مى روند. لوكيش داستانى به ش
 دفاع مقدس است و بخش هايى از آن نيز در گلزار شهداى بهشت زهرا(س) 

تصويربردارى مى شود.

ــپين از 23 آذر ماه با برپايى مراسم  جشنواره تئاتر منطقه اى كاس
افتتاحيه، با اجراى نمايش ها در تاالر گلشن و تماشاخانه شمس در 

بجنورد آغاز شد. 
دراولين روز ازاين جشنواره نمايش هاى « رنگ بيرنگى» از استان 
ــان» از  ــتان،«كورى» از مازندران،« زندگى در دهانه آتشفش گلس
ــه مى روند.  ــمالى و «تريبون» از گيالن به روى صحن ــان ش خراس
ــنواره تئاتر معلوالن منطقه كاسپين از 23 تا 26 آذر  چهارمين جش
ماه سال جارى به مدت سه روز به ميزبانى شهربجنورد در بخش هاى 

صحنه اى ،خيابانى،كودك و نوجوان در حال برگزارى است.

نمايش « ژنرال ها » به نويسندگى  و كارگردانى امير مشهدى عباس 
روز چهارشنبه 25 آذر با حضور هنرمندان تئاتر كودك و نوجوان در 
ــودكان و نوجوانان افتتاح  مركز توليد تئاتر كانون پرورش فكرى ك

شد.
نمايش « ژنرال ها» تازه ترين نمايش گروه تئاتر هفت.پنج.يك كه 
نمايشى براى پاسداشت صلح و انسان دوستى است روز چهارشنبه 
ساعت 18 به نمايش گذاشته  شد و در اين اجرا هنرمندان شناخته 
شده تئاتر و تئاتر كودك مهمان ويژه ژنرال ها بودند. اين نمايش كه 
توليد كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان است با تهيه كنندگى 
محمد رضا كريمى صارمى و نويسندگى، كارگردانى و طراحى امير 
مشهدى عباس به روى صحنه رفت. مركز توليد تئاتر كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان در پارك الله واقع شده است.

ــامگاه 22  ــرور» كارى از حميدرضا نعيمى در اجراى ش نمايش «ت
ــون جعفر والى، گالب آدينه،  آذر ماه خود ميزبان هنرمندانى همچ
جهانگيرالماسى، رضاتوكلى، سيدجواد يحيوى، على بى غم، شيرين 
بينا، نسيم ادبى، كرامت رودساز، حسن اسدى، ابراهيم اثباتى، انوش 
ــران، مه لقا باقرى بود. «ترور»  معظمى، صنم نكو اقبال، عليرضا مه
درباره زندگى و تنهايى يك تروريست است كه به قضاوت و انتخابش 

براى كشتن شك ندارد. 
اما مادرش اعتقاد دارد او سى و پنج سال پيش مرده است. 

ــرير در امان  ــر ارواح ش ــا از ش ــد ت ــى ش ــن م ــى بايد دف ــط م فق
مى ماند. 

تروريست در مسير عملياتش با دخترى آشنا مى شود كه..

ــرى و كارگردانى  ــام نظ ــندگى اله ــه نويس ــاب» ب ــش «حب نماي
ــتن مراحل پايانى تمرين براى  ــر گذاش بيتا خارستانى با پشت س
اجراى عمومى در تماشاخانه موج نو آماده مى شود. بيتا خارستانى 
در مقام كارگردان اين روزها مشغول تمرين هاى نمايشنامه حباب 
است تا آن را از هفته دوم دى ماه در تماشاخانه موج نو روى صحنه 
ــل هزار تا حباب  ــتان اين نمايش آمده: ما مث ببرد. در خالصه داس
ــه انگار از اول  ــديم، جورى ك بوديم كه توى هواى جنگ ناپديد ش
ــتيم. ما داريم حرف مى زنيم. صداى مان را  مى شنويد؟ وجود نداش

ــهر فرشته اى  ــتانى پيش از اين نمايش هاى «در اين ش  بيتا خارس
وجود ندارد» و «سياهه   سفارش، سفارش سياه» را كارگردانى كرده 
و در نمايش هاى «انگور» «معركه در معركه» به ايفاى نقش پرداخته 
ــى دقيقه،كارى از گروه تئاتر فردا  ــت. «حباب» با مدت زمان س اس
است كه از هفته دوم دى ماه اجراهاى خود را در تماشاخانه موج نو 

آغاز مى كند.

نمايش 1912 به كارگردانى مشترك فريد قادر پناه و رامين معصوميان 
ــر حميد رضا صدر و بهزاد  و تهيه كنندگى پيمان ياحقى با حضور دكت
ــمى اجراى خود را آغاز كرد. اين  ــد و به طور رس ــى افتتاح ش خداويس
ــترك فريد قادر پناه و رامين معصوميان است.  نمايش سومين اثر مش
نمايش 1912 داستان غرق شدن كشتى تايتانيك را روايت مى كند و 
بعد از غرق شدن به جزئيات اين حادثه مى پردازد. كاوه مرحمتى، مريم 
قربانيان، رامين جعفرى، مينا زرانى ، امين جاللى، امونا پيكريان، سيد 
ــروجردى از نقش آفرينان  جواد حسينى، مريم ايمانى كيا و على خس

اين نمايش هستند.
ــاى نمايش هر روز به غير از شنبه ها  عالقه مندان مى تواند براى تماش
ساعت 20:30 به تماشاخانه مشايخى واقع در خيابان انقالب چهارراه 

وليعصر جنب داروخانه پالك 1478 مراجعه كنند.

اسماعيل امينى شاعر و منتقد ادبى،  طى يادداشتى 
ــى  ــن چاووش ــى ترانه «كجايى» محس به بررس

پرداخته است.
دكتر اسماعيل امينى در اين يادداشت آورده است:

اول اين ترانه مشهور و پُرطرفدار را بخوانيد:
يه پاييز زرد و زمستون سرد و

يه زندون تنگ و يه زخم قشنگ و
غم جمعه عصر و غريبى حصر و
يه دنيا سوالو تو سينه م گذاشتى

جهانى دروغ و يه دنيا غروب و
يه درد عميق و يه تيزى تيغ و
يه قلب مريض و يه آه غليظ و

يه دنيا محالو تو سينه م گذاشتى
رفيقم كجايى؟ دقيقا كجايى؟

كجايى تو بى من، تو بى من كجايى؟
يه دنيا غريبم
كجايى عزيزم

بيا تا چشامو تو چشمات بريزم
نگو دل بريدى
خدايى نكرده

ببين خواب چشمات با چشمام چه كرده
همه جا رو گشتم

كجايى عزيزم
بيا تا رگامو تو خونت بريزم

بيا روتو رو كن
منو زير و رو كن

بيا زخمامو يه جورى رفو كن
عزيزم كجايى؟ دقيقا كجايى؟

كجايى تو بى من، تو بى من كجايى؟
ــانى گفته اند كه بعضى از سطرهاى اين ترانه،  كس
ــابى ندارد يا معنايش قابل  ــت حس يا معناى درس
ــى  ــانى از اهل زبان فارس ــت. حتى كس فهم نيس
ــخت اين ترانه  كمك خواسته اند كه سطرهاى س

را براى شان معنا كنند.
ــر اين ترانه را به زبان  حاال از اول تا آخ
ــى مى كنم، تا فهميدن  ساده بازنويس
معنايش آسان بشود. در اين ترانه يك 
ــت كه حرف مى زند براى يك  نفر اس
نفر ديگر. اين كه حرف مى زند (راوى) 
ــى كه االن نيست مى گويد  به آن كس
ــن چيزها را  ــينه من اي ــو در س كه: ت

گذاشته اى:
يه پاييز زرد و زمستون سرد و

يه زندون تنگ و يه زخم قشنگ و
غم جمعه عصر و غريبى حصر و

يه دنيا سوالو
بعد هم مى گويد كه: تو اين چيزها را 

هم در سينه من گذاشته اى:
جهانى دروغ و يه دنيا غروب و
يه درد عميق و يه تيزى تيغ و
يه قلب مريض و يه آه غليظ و

يه دنيا محالو
ــاى ناجور و  ــن چيزه ــى كه اي ــن آن كس بنابراي
خطرناك را در سينه خواننده و راوى ماجرا گذاشته 
ــد، اما اين راوى  و غيبش زده، نبايد آدم خوبى باش
ــت كه آن آدم غايب را با اين  آن قدر آدم خوبى اس

كلمات دوستانه و مهربان صدا مى كند:
رفيقم كجايى؟ دقيقا كجايى؟

كجايى تو بى من، تو بى من كجايى؟
يه دنيا غريبم
كجايى عزيزم

ــاك با آن  ــود كه آن آدم خطرن پس معلوم مى ش
چيزهاى ناجورى كه در سينه اين راوى گذاشته، 
ــت و ترانه سراى راوى ماجرا  رفيق عزيز او بوده اس
ــت دارد كه تا نداند او « آن رفيق  آن قدر او را دوس
خطرناك و عزيز» دقيقا كجاست، غريب است نه يه 

ذره، بلكه يه دنيا!
همين يه دنيا غريب است كه حال 
راوى را چنان خراب مى كند كه 
ديگر نه به معنا و منطق ترانه كار 
دارد و نه حتى به حرف هايى كه 
در اول ترانه گفته است. بنابراين 

به آن رفيق عزيز مى گويد:
كجايى عزيزم

بيا تا چشامو تو چشمات بريزم
نگو دل بريدى
خدايى نكرده

ببين خواب چشمات با چشمام 
چه كرده

همه جا رو گشتم
كجايى عزيزم

بيا تا رگامو تو خونت بريزم

ــا رگامو تو  ــد «بيا ت ــاره بخواني ــه را دوب اين جمل
ــدر به هم  ــاع آن ق ــى اوض ــزم» يعن ــت بري خون
ــد از ريختن  ــرا مى خواهد بع ــه ترانه س ريخته ك
چشم هايش در چشم رفيق، رگ هايش را تكه تكه 
در خون آن رفيق بريزد، مثل ريختن ماكارونى در 
آب جوش.از اين جا به بعد اوضاع خراب تر مى شود و 

قافيه هم مى رود پى كارش:
خدايى نكرده

ببين خواب چشمات با چشمام چه كرده
همچنين اين جور قافيه سازى:

بيا روتو رو كن
منو زير و رو كن

بيا زخم هامو يه جورى رفو كن
توجه كنيد كه اين « رفوگر زخم ها» همان رفيقم 
ــت كجاست و دقيقا  و عزيزم است كه معلوم نيس
ــت كه اين ترانه سراى  كجاست و همان كسى اس
ــش را درخون او  ــو، رگ هاي ــى و نيازمند رف زخم
ــت، چرا؟ براى اين كه آن رفيقم كجايى  ريخته اس
دقيقا كجايى؟ قبال درسينه او اين چهارده قلم چيز 

خطرناك را گذاشته است:
يه پاييز زرد و زمستون سرد و

يه زندون تنگ و يه زخم قشنگ و
غم جمعه عصر و غريبى حصر و

يه دنيا سوالو
جهانى دروغ و يه دنيا غروب و
يه درد عميق و يه تيزى تيغ و
يه قلب مريض و يه آه غليظ و

يه دنيا محالو
ــت:  ــت آورده اس ــن يادداش ــان اي ــى در پاي امين
ــه ترانه ها معنى  ــر آن روزگارى ك ــه خي يادش ب
ــت و خبرهاى  ــخنرانى ها معنى داش ــت و س داش
ــدر  ــا آن ق ــت و آدم ه ــى داش ــا معن روزنامه ه
ــد،  ــال مى كردن ــه خي ــد ك ــال بودن خوش خي
ــرف  ــت و ح ــى اس ــز مهم ــتن چي ــى داش معن

بى معنى، هيچ ارزشى ندارد.

ــتاد ميالد كيايى، آهنگساز و نوازنده  مراسم تجليل از شصت سال فعاليت هنرى اس
پيشكسوت سنتوردر فرهنگسراى ارسباران برگزار مى شود.

ــه فرهنگى هنرى رادنوانديش و با همكارى فرهنگسراى ارسباران،  به همت مؤسس
ــتاد پيشكسوت، ساعت 18 روز  مراسم تجليل از شصت سال فعاليت هنرى اين اس

جمعه 27 آذر ماه 1394 برگزار مى شود. 
اين مراسم شامل اجراى موسيقى توسط ميالد كيايى با خوانندگى رشيد وطن دوست 
و همچنين تكنوازى پيانوى برديا صدرنورى مى باشد. در چند بخش نيز هنرجويان 

اين استاد به هنرنمايى خواهند پرداخت.
سخنرانى استاد محمد سرير نيز قسمتى ديگرى از اين برنامه خواهد بود. همچنين 
ــكيل ــمت هاى برنامه را تش ــاير قس ــى و آثار اين هنرمند س ــش كليپ از زندگ پخ

 مى دهد.

ــيراز به  ــدن ش ــكو از كانديدا ش ــيون ملى يونس  مدير گروه بخش فرهنگى كميس
ــيراز، آوريل 2016 معرفى مى شود و اميد  عنوان«شهر ادبيات» خبر داد و افزود: ش

مى رود كه در سال 2017 در فهرست شهرهاى خالق يونسكو به ثبت برسد.
ــيون ملى يونسكو ازنامزد  عبدالمهدى مستكين،  مدير گروه بخش فرهنگى كميس
ــهر ادبيات» در دوره  بعدى انتخاب «شهرهاى خالق  شدن شهر شيراز به عنوان «ش
ــته به همكارى شهردارى  ــكو» خبر داد و افزود: نهايى شدن اين نامزدى وابس يونس
شيراز است، چون معتقديم بايد نوع نگاه به شهرها از حالت سنتى خود خارج شود و 
شهرداران به توسعه پايدار شهرها و فراهم آوردن و گسترش زيرساخت هاى فرهنگى 

يك شهر توجه كنند.
ــهرداران و متوليان فرهنگى اشاره و بيان كرد: امروز  وى به ضرورت تغيير در نگاه ش
پراگ، يكى از شهرهايى است كه ساالنه گردشگران بسيارى را جذب مى كند چرا كه 
متوليان اين شهر، به ارزش نويسنده اى چون كافكا پى برده  و اين نويسنده را به يك 
سرمايه فرهنگى و اجتماعى تبديل كرده اند. حتى مسير پياده روى او در اين شهر را 
شناسايى و ثبت و ضبط كرده اند. با اين  كه كافكا هم، چون حافظ، هرگز از شهر خود 

خارج نشده اما ما نمى دانيم حافظ كجا زندگى كرده  است.
ــور ما به زيارت قبور خالصه مى شود  ــتكين تأكيد كرد: گردشگرى ادبى در كش مس
ــتندات مى توانيم محل زندگى حافظ و سعدى را  در حالى كه ما براساس پاره  اى مس
شناسايى و بازآفرينى كنيم. از اين رو شيراز به عنوان «شهر ادبيات»، آوريل 2016 
معرفى مى شود و اميد مى رود كه در سال 2017 در فهرست يونسكو به ثبت برسد و 

اميدواريم مسووالن شهرى در اين زمينه با ما همكارى كنند.

ساخت فيلمى با موضوع شهداى غواص

آغاز جشنواره تئاتر منطقه اى كاسپين 
در بجنورد

رونمايى از نمايش
 ژنرال هاى مشهدى عباس 

هنرمندان به تماشاى «ترور»  نشستند

«حباب» به موج نو مى آيد

نمايش« 1912 » با حضور دكتر حميد رضا 
صدر  و  بهزاد خداويسى افتتاح شد

نقد اسماعيل امينى بر ترانه «كجايى» محسن چاووشى ؛

يادش به خير آن روزگارى كه ترانه ها معنى داشت
مراسم تجليل از شصت سال فعاليت هنرى 

استاد كيايى در فرهنگسراى ارسباران

شيراز، نامزد شهر جهانى ادبيات مى شود

آدمك هاى فوتبال دستى اغلب يك شكل و 
يك رنگند و هيچ قدرتى از خودشان ندارند، 
ــتى «آمادئو»  ــاى فوتبال دس اما آدمك ه
ــتند.آن ها مثل  به هيچ وجه معمولى نيس
يك تيم فوتبال واقعي اند؛ هركدام ويژگي 
ــه آمادئو به  ــد و در زماني ك و مهارتي دارن

كمكشان نياز دارد به كمك او مي شتابند.
«فوتبال دستي»، اولين انيميشن سه بعدي 
ــي  ــه كارگردان ــني ب ــن، انيميش آرژانتي
ــت. او وقتي كه  «خوان خوزه كامپانال» اس
ــينمايي اش، جايزه  به خاطر يكي از آثار س
اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي زبان را در 
سال 2009 ميالدي به دست آورد، ناگهان 
تصميم عجيبي گرفت؛ تصميم گرفت يك 
انيميشن بلند درباره  فوتبال بسازد هرچند 
ــاخت يك  كه آن زمان، هيچ چيز درباره  س

انيميشن نمي دانست!
البته اكران «فوتبال دستي» سال گذشته 
ــي به پايان  ــورهاي آمريكاي جنوب در كش

رسيد و نسخه   دوبله ي آن با نام 
ــبكه  نمايش  ــه ش ــازي رو كم كني» ب «ب
ــن اينكه اين  ــيده، ضم خانگي ما هم رس

ــكا و برخي از  ــينماهاي آمري ــن جذاب، تازه در س انيميش
كشورهاي اروپايي به روي پرده رفته است. در اين جا، ترجمه  
گفت و گويي با كارگردان اين انيميشن را براي شما مي آوريم.
    شـما را بيش تـر به عنـوان نويسـنده و كارگردان 
فيلم هاى بزرگسال مى شناسيم. چه شد كه به عنوان 
اوليـن تجربه  در سـاخت انيميشـن بلند، به سـراغ 

فوتبال رفتيد؟
ــت؛ يك دغدغه   ــال در آرژانتين فقط يك ورزش نيس فوتب
ــايد اگر از  ــت. مى توان گفت يك نياز حياتى. ش روحى اس
امكانات اوليه  زندگى در همه جاى دنيا از خوراك و پوشاك 
ــيم؛ اما در آرژانتين  ــكان برس نام ببريم و به  جايى براى اس
اوضاع متفاوت است.فوتبال غذاى روح مردم است. پس اگر 
ــه هيچ وجه عجيب به نظر  همه  اين ها را كنار هم بگذاريم ب
نمي رسد كه اگر قرار است يك هنرمند آرژانتيني انيميشنى 
بسازد، موضوع آن فوتبال باشد. آرژانتين مهد اسطوره  هايى 
ــت. وقتى  ــى» اس هم چون «ديه گو مارادونا» و «ليونل مس
ــتى» در ذهنم جرقه زد، خيلى  ــتان فيلم «فوتبال دس داس
زود تجربه  سال ها نوشتن، به من يادآورى كرد كه اين فيلم 
نبايد داستان ستارگان فوتبال ما باشد. روح فوتبال فراتر از 

ستارگان آن است.
    چه ديدگاه جالبي. «آمادئو» يك ستاره نيست، اما 
با عملكرد و تصميم هايي كه مى گيرد به يك قهرمان 
تبديـل مى شـود. مي خواسـتيد بگوييد هر كسـى 

مى تواند اسطوره باشد؟
ــوند. ما  ــطوره متولد نمى ش ــتاره ها، اس بله! من معتقدم س

هستيم كه با تفكر، رفتار، منش و تصميم هايي كه در زندگى 
ــه مى  تواند از ما يك  ــدم در راهى مى گذاريم ك مى گيريم ق
انسان بزرگ بسازد. «آماِدئو» يك متخصص فوتبال دستي 
خجالتى ولى با استعداد است. او با تشويق دوستانش موفق 
ــو» بازيكن جوياى نام و همشهرى اش را  ــود «ِگروس مى ش
شكست دهد. حاال سال ها گذشته و گروسو كه نام و آوازه اى 
ــتاى آمادئو برمى گردد تا روستا را براى ساخت  دارد به روس
ــى خراب كند. اين جا چالش و رقابت  ــتاديوم ورزش يك اس
شكل مى گيرد. چه كسى ستاره است؟ آمادئو كه مى خواهد 
از روستا و جايى كه در آن متولد شده دفاع كند يا گروسو كه 
ــند؟ در  مردم، او را به عنوان بازيكن بزرگ فوتبال مى شناس
اين جا من كمى عنصر خيال و جادو اضافه كردم. بازيكنان 
ــم تازه اش  ــان مى گيرند و او با تي ــتى آمادئو ج فوتبال دس
ــتا محافظت كند. ممكن است شما بگوييد  مى تواند از روس
ــت، اما نه!  ــاى واقعى خبرى از جادو و خيال نيس كه در دني
دوستان خوب و همراه، هميشه و همه جا هستند و مى توانند 

در تيم شما باشند. اين حقيقت اسطوره هاست.
    شما از حمايت  شركت و استوديوي بزرگي برخوردار 
نبوديد. برايتان ترسناك نبود كه با غول هاى انيميشن 

رقابت كنيد؟
بودجه  ساخت انيميشن فوتبال دستى، 22 ميليون دالر بود. 
براساس آمار و ارقام هاليوود، اين بودجه مبلغ بسيار ناچيزى 
براى توليد يك انيميشن است. در آرژانتين بسيارى بر اين 
ــتى پر هزينه ترين فيلمى است كه  عقيده  اند كه فوتبال دس
صنعت فيلم سازى آرژانتين تا كنون تجربه كرده است. از ابتدا 

هم مى دانستم كه حتي اگر هرآرژانتينى دوبار هم به تماشاى 
اين فيلم بنشيند،  سرمايه   ساخت آن باز نمى گردد. بودجه  ما 
محدود بود، پس ما  از پرداختن به بسيارى از جزئيات مثل 
موها، سبزه،  آب و... خوددارى كرديم، چون هزينه   توليد را 
باال مى  برد. اگر قرار بود اين انيميشن در آمريكا و در يكى از 
استوديو هاى بزرگ انيميشن ساخته شود، حداقل بودجه  اى 
ــد، 100 ميليون دالر بود. اما كه براى آن در نظر مى گرفتن

 باز هم، همه   اين ها مانعى براى تحقق اين رؤيا نشد. بودجه  
ــت. هميشه  ــاختن فيلم بد نيس ــط به معنى س كم و متوس
ــن  «مِن نفرت انگيز» فكر مى كنم. اين  به موفقيت انيميش
انيميشن با بودجه  69 ميليون دالرى ساخته شد و در گيشه 

به بيش از 540 ميلون دالر دست يافت.
تجربه  هدايـت يك تيم انيماتـور آرژانتيني چه طور 

بود؟
پرسش شما را اين گونه اصالح مى كنم كه در فوتبال دستى، 
ــتعداد آرژانتينى كار كردم.  من با انيماتورهاى بسيار با اس
ــى از  ــك روز من بايد بخش ــره بگويم. ي بگذاريد يك خاط
انيميشن را براى تهيه كننده به نمايش مى گذاشتم. نزديك 
ــت كامپيوترهايشان نشسته بودند و با  به 200 انيماتور پش
جديت مشغول كار بودند تا كار در زمان مورد نظر حاضر شود 
و از برنامه عقب نمانيم. ناگهان برق رفت! كل كار ايستاد. بعد 
از مدتى برق وصل شد، اما دوباره در فاصله  زمانى كوتاهى اين 
اتفاق تكرار شد. آن روز در آن قسمت از شهر مرتب با قطعى 
برق روبه رو بوديم. به شوخى به هم تيمى هايم  گفتم كه اين 
كار كمپاني «دريم وركز» است! آن ها چشم ندارند ببينند ما 

انيميشن مى سازيم! در پايان آن روز ما از برنامه 
ــه  موفقيت اين  عقب نبوديم. براى همين، هم
انيميشن را مديون انيماتورهاى تيمم مى دانم. 
ما انيميشنى در اندازه هاى استاندارد هاليوود و 

بدون امكانات آن ها ساخته ايم.
    مهم تريـن دسـتاوردتان از كارگردانـى 

فوتبال دستى چه بود؟
ــرد! وقتى كه  ــكار ك ــدد] من را ورزش [مى خن
ــتن فيلم نامه  كردم، اضافه وزن  ــروع به نوش ش
ــك هنرمند چاق  ــدم به ي پيدا كردم. تبديل ش
و گرد كه درباره  فوتبال مى نويسد! بعد از پايان 
ــى ام را از  ــه، تمرين هاي ورزش نگارش فيلم نام
ــت اضافه وزن خالص شدم.  سر گرفتم و از دس
وقتى در سال 2009 جايزه  اسكار بهترين فيلم 
غيرانگليسى زبان را دريافت كردم؛ موج نامه ها 
و درخواست ها بود كه از طرف هاليوود به دفترم 
ــد كه تقاضاى همكارى با من را  ــرازير مي ش س
داشتند. اما «فوتبال دستى» مرا در آرژانتين نگه 
داشت. مصمم بودم كه اين انيميشن را در كشور 
خودم و در شهر بوينس آيرس بسازم، جايى كه 
ــن  در آن هيچ امكاناتى براى توليد يك انيميش
ــاره  توليد  ــت. من هيچ چيزى درب وجود نداش
ــتم. براى همين از «سرجيو پابلوز» كه  انيميشن نمى دانس
ــن «من نفرت انگيز» بود خواهش  از تهيه كنندگان انيميش

كردم تا به من آموزش دهد.
همه چيز برايم تازه بود

ــته مى شد، من ياد مى گرفتم كه   همزمان كه فيلم نامه نوش
ــن اول صداها ضبط مى شوند  چه طور در توليد يك انيميش
ــازى در  ــده و بعد مدل س ــاي بازيگران زن ــد حركت ه و بع
كامپيوتر. فكر مى كنم همين ميزان توضيح نشان مى دهد كه 
كارگردانى اين انيميشن چه تجربه  شيرين و هيجان انگيزى 
براى من بوده است. معتقدم با توليد «فوتبال دستى» ما فقط 
يك انيميشن آرژانتينى نساختيم، بلكه صنعت انيميشن را 
در آرژانتين پايه گذارى كرديم و اين بسيار غرورآفرين است.
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«خوان خوزه كامپانِال» كارگردان انيميشن «فوتبال دستي»:

ستاره ها، اسطوره متولد نمى شوند
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اخبار كوتاه

ــتان  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس ــس اداره فرش س عليرضا جيالن ريي
ــتان به علت نوع گره، نوع پود،  چهارمحال و بختيارى گفت: فرش دستباف اس
مواد و مصالح، رنگ تند و گرم بختيارى، استحكام بافت، ماندگارى باال و حفظ 
ــاره به اين كه به طور  ــهرت جهانى دارد. وى با  اش ــفافيت در طول زمان ش ش
ميانگين 104هزار بافنده در استان مشغول به كار هستند، تصريح كرد: ظرفيت 
بالقوه استان در زمينه توليد فرش 400هزار متر مربع در سال و ظرفيت بالفعل 
استان در اين زمينه 200 هزار مترمربع است كه از اين ميزان 160هزار مترمربع 
ــت. جيالن افزود: فرش هاى  ــته قابليت صادراتى داشته اس در سال هاى گذش
دستباف استان بيشتر در چهار سبك بختيارى، گبه، يلمه و نائينى به سفارش 
ــوند كه هر كدام از اين سبك ها، نقشه ، طرح و  استان هاى هم جوار بافته مى ش
ــتر كه  ــتباف چالش رنگ خاص خود را دارد و از آن جمله مى توان به فرش دس
ــتر و لچك و ترنج بافته  در طرح هاى خشت ريز چالشتر، خشت درشت چالش

مى شود اشاره كرد كه از معروفيت جهانى برخوردار است.
رئييس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختيارى 
خاطرنشان كرد: به علت وجود اقليم كوهستانى و رونق دامپرورى و كشاورزى 
در استان، دسترسى به گياهان و مواد اوليه رنگ رزى مانند نيل، روناس، گندل، 
ــده در فرش هاى  ــتفاده ش ــت گردو و انار امكان پذير بوده و رنگ هاى اس پوس

دستباف اغلب گياهى است.
وى با بيان اين كه مواد و مصالح استفاده شده در فرش دستباف استان نخ و پود 
ــت و در اين فرش ها برخالف فرش هاى ابريشم تعداد رج شمار باال و  و خامه اس
تعداد گره ها ضخيم تر است، يادآور شد: هم اكنون هشت تعاونى فرش دستباف 
ــهرى و حدود 65 كارگاه متمركز و  ــتباف ش ــتايى، دو تعاونى فرش دس روس

غير متمركز بافندگى در استان در حال فعاليت هستند.

ــگرى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى  بهمن عس
چهارمحال و بختيارى گفت: اين پرونده توسط هيأت كارشناسى استان 
ــگاهى و پيگيرى هاى مكرر معاونت ميراث  و با همكارى اعضاى دانش
فرهنگى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. وى افزود: اين پرونده در 
ــن هاى استانى  ــم هاى اجتماعى، آئين ها و جش دو گروه عادت ها و رس

تكميل شده است.
ــتى و گردشگرى استان در ادامه  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــاير چهارمحال و بختيارى در اين پرونده از نظر ساختار  بيان كرد: عش

شامل سه ايل و 4 طايفه مستقل هستند.
عسگرى خاطرنشان كرد: عشاير بختيارى در استان هاى چهارمحال و 
بختيارى، خوزستان، اصفهان، كهكيلويه و بويراحمد و لرستان ييالق و 
قشالق مى كنند. وى گفت: اين پرونده پس از بررسى توسط دفتر ثبت 
ــتى و گردشگرى به سازمان  آثار سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس

يونسكو ارسال مى شود.

400 هزار متر مربع؛ ظرفيت بالقوه 
توليدفرش درچهارمحال و بختيارى

كوچ عشاير بختيارى
 ثبت جهانى مى شود

اخطار اجرايى
ــانى نجف آباد ، خ اميركبير ، كوچه  ــارى به نش مشخصات محكوم له: اسداله انتش
راستان ، پالك 45 كد پستى 8514765711. مشخصات محكوم عليه: 1– عليرضا 
پورمحمدى به نشانى شهرك آزادگان، فاز 3، بلوار بسيج، كوچه شفق 9، پالك 9 كد 
پستى 14864–85168 2– عليرضا پورشبان 3– اردشير احمدى زيريان مجهول 
ــماره 470 تاريخ 94/7/6 حوزه ح/5 شوراى حل اختالف  المكان به موجب راى ش
ــت محكوم عليه رديف سوم محكوم است  شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته اس
به: حضور در دفترخانه و انتقال سند پيكان به شماره 413 د 18 ايران به نام محكوم 
ــوم به پرداخت پانصد هزار ريال هزينه دادرسى  له اجرايى و محكوم عليه رديف س
ــر اصل خواسته محكوم به سه ميليون  در حق محكوم له اجرايى و پرداخت نيم عش
ــوراى پنجم  ــترى .م الف:3577 دفتر ش و يكصد هزار ريال در حق صندوق دادگس

حقوقى نجف آباد (اميرآباد)
حصر وراثت

ــرح  ــماره 12 به ش ــنامه ش ــفى على آبادى داراى شناس 9/445 خانم فاطمه يوس
ــة 467/94ش2 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت  دادخواست به كالس
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على يوسفى على آبادى بشناسنامه يك در 
تاريخ 67/6/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر به نامهاى 1- رضا يوسفى على آبادى به شماره شناسنامه 
ــنامه 18 و 3- عباس يوسفى على آبادى به  ــماره شناس 5و 2- محمد يوسفى به ش
ــفى على آبادى به شماره  شماره شناسنامه 21 و دو دختر به نامهاى 1- بتول يوس
ــنامه 12 و يك نفر  ــنامه 26 و 2- فاطمه يوسفى على آبادى به شماره شناس شناس
ــنامه 1 والغير. اينك با انجام  همسر دائمى به نام نگارى ذفرقندى به شماره شناس
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى  ــريفات مقدماتى درخواس تش
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:828 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف اردستان 
مزايده 

ــده:  پرون ــماره  ش  9410116838200018 ــه: نام ــماره  ش  9 /68
ــعبه:940357 اجراى احكام شعبه  ــماره بايگانى ش 8809980351701496 ش
ــه  2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــرى كچى مبنى بر  ــاى على اكبر اكب ــه رمضانى و عليه آق 940357 له خانم طيب
مطالبه مهريه به ميزان 300 عدد سكه بهارآزادى جلسه مزايده اى روز شنبه مورخ 
94/10/12 از ساعت 10 صبح درمحل اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت 200 متر 
ــيان ساختمان اجراى احكام طبقه اول شعبه  جلوتر از دادگسترى جنب بيمه پارس
ــتثناء بها ثمنيه اعيانى سهم االرث آقاى على  2 جهت فروش 4/8 حبه مشاع به اس
ــرى كچى از پالك ثبتى  ــه مالكيت مرحوم ولى ا... اكب اكبر اكبرى كچى از 36 حب
ــه ارزش 368/916/666 ريال برگزار  ــش 5 اصفهان ب 15201/1373 واقع در بخ
ــى از طلب محكوم لها به فروش مى رسد. ملك واقع در آدرس  نمايد كه بابت بخش
ــرقى – خ.همدانيان – كوچه پاسدار – پالك15 مى  ــت بهشت ش اصفهان- خ.هش
ــب گزارش واصله از كالنترى ملك مورد نظر در  باشد در راستاى ماده 111 و حس
ــد. اوصاف ملك از نظر كارشناس:  تصرف ورثه مرحوم ولى ا... اكبرى كچى مى باش
ملك مورد نظر در دو طبقه احداث و داراى زيرزمين مى باشد از اسكلت فلزى و تاق 
ضربى و عرصه آن در حدود 184 مترمربع و حدودا داراى 220 مترمربع ساختمان 
ــماال به طول 9/50 متر به  ــد كه حدود اربعه عرصه آن به شرح زير است: ش مى باش
ــرقا به طول 19/90 متر به پالك مجاور جنوبا به طول 9 متر درب و  پالك مجاور ش
ــت به كوچه غربا به طول 19/90 متر به پالك مجاور داراى پروانه و پايان  ديواريس
ــهردارى منطقه 4 اصفهان  ــادره از ش ــماره 14/213 مورخ 1377/4/16 ص كار ش

مى باشد هر طبقه داراى دو خواب و آشپزخانه اپن و سرويس بهداشتى و حمام كه 
ديوار و كف آنها داراى سراميك مى باشد و نما آجر سه سانتى بند كشى شده است 
ــتم سرمايش  ــت سيس درب و پنجره هاى خارجى آلومينيومى و داخلى چوبى اس
ــالن و اتاقها موزاييك  ــت وكف س كولرآبى و گرمايش بخارى گازى و آبگرمكن اس
مى باشد ساختمان داراى قدمت حدود 17 سال است. با توجه به موارد فوق و نحوه 
ساخت و كيفيت مصالح مصرفى و نيز سال ساخت آن و در نظر گرفتن جميع جهات 
ارزش مجموعه فوق الذكر 5/630/000/000 ريال برآورد مى گردد. طالبين خريد 
مى توانند حداقل 5 روز قبل از مزايده از ملك مورد نظر بازديد نموده و جهت شركت 
در مزايده حداقل 10 درصد از مبلغ مورد مزايده را همراه داشته باشند برنده مزايده 
كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد و قبول نمايند.م الف:24384 اجراى احكام 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مزايده 

ــماره  ش  9410113623300496 ــه: نام ــماره  ش  9 /447
ــعبه:930280 اجراى احكام  پرونده:9209983623100734 شماره بايگانى ش
مدنى دادگسترى شهرستان اردستان در نظر دارد در اجراى مفاد اجراييه در پرونده 
ــركت مس و طالى اردستان محكوم  ــه 930280 مدنى كه به موجب آن ش كالس
است به پرداخت مبلغ402141000 ريال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزينه 
ــينعلى آقايى قهدريجانى فرزند قاسم با توجه  دادرسى در حق محكوم له آقاى حس
به اينكه محكوم عليه طوعا درصدد اجراى مفاد اجراييه برنيامده است فلذا كاميون 
توقيف شده به شرح ذيل را از طريق مزايده به فروش مى رساند: يك دستگاه كاميون 
كشنده ماك تيپ آر611اس تى كا. مدل 1352 رنگ سبز روغنى به شماره شاسى 
ــيلندر و به  ــه محوره داراى 6 س ــماره موتور 005798 س R611STK9204 و ش
ظرفيت 40 تن ارزيابى شده به مبلغ 400/000/000 ريال به همراه كفى آن ارزيابى 
ــده به مبلغ 110/000/000ريال داراى بيمه نامه تا تاريخ 94/12/20 متعلق به  ش
آقاى مجيد خدادادنى نجف آبادى فرزند محمدعلى به شماره ملى 1092257901 
متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز 
ــده مالحظه نمايند كاميون  قبل ازتاريخ مزايده كاميون مورد مزايده را كه آگهى ش
فوق به شخصى واگذار مى گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد برنده مزايده بايد 
10� بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقى آن را 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتى كه مابقى بهاى اموال 
ــر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاريخ  را نپردازد سپرده او پس از كس
مزايده: 1394/10/26 روز شنبه ساعت 10صبح. مكان مزايده: واحد اجراى احكام 
مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف:829 اجراى احكام مدنى دادگسترى 

شهرستان اردستان
حصر وراثت

9/448 آقاى محسن يوسفى تندرانى داراى شناسنامه شماره 108-000865-9 
ــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل  ــة 259/94 ش به شرح دادخواست به كالس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــورا درخواس اختالف تيران از اين ش
ــنامه 12 در تاريخ 1394/8/26  ــادروان ابراهيم يوسفى تندرانى بشناس داده كه ش
ــت  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــفى تندرانى شماره  ــفى تندرانى ش.ش 85، 2- محسن يوس به:1- اسماعيل يوس
ملى 1080008659، 3- اميرحسين يوسفى تندرانى ش.ش 5490098236 به 
عنوان فرزندان ذكور متوفى 4-همدم يوسفى تندرانى ش.ش 23 به عنوان همسر 
ــريفات  ــر از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تش متوفى و به غي
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
ــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى  دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:289 ش

حل اختالف تيران

حصر وراثت
ــماره 80 به شرح دادخواست به  9/449 آقاى مرتضى طاهرى داراى شناسنامه ش
كالسة 504/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان على طاهرى بشناسنامه 5 در تاريخ 94/1/11 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رمضان طاهرى 
ش.ش 118 ت.ت 1357 (فرزند پسر) 2- مرتضى طاهرى ش.ش 80 ت.ت 1365 
(فرزند پسر) 3- مجتبى طاهرى ش.ش 189 ت.ت 1367 (فرزند پسر) 4- محسن 
طاهرى به شماره ملى 1080086110 ت.ت 1368 (فرزند پسر) 5- منيژه طاهرى 
ــرى طاهرى ش.ش 8 ت.ت 1355  ش.ش 508 ت.ت 1354 (فرزند دختر) 6-مه
ــرى ش.ش 38 ت.ت 1361 (فرزند دختر) 8- مريم  (فرزند دختر) 7- مليحه طاه
طاهرى ش.ش 76 ت.ت 1363 (فرزند دختر) 9- عصمت رضايى قهريزجانى ش.ش 
16 ت.ت 1337 (همسر). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او  يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:287 شعبه حقوقى شوراى حل اختالف بخش كرون 
ابالغ راى 

9/450 كالسه پرونده:495/94 شماره دادنامه:1415-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
ــيدى اوندى فرزند  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان:يوسف رش شعبه هشت ش
ــانى: اصفهان – چهارراه تختى – خ.عبدالرزاق – بازارچه محمد بن  ــعلى نش عباس
جعفر – مدرسه جامعه المصطفى خوانده:احمدعلى شهركى فرزند محمدعلى نشانى: 
ــته: مطالبه وجه چك به مبلغ16/100/000 به انضمام كليه  مجهول المكان خواس
خسارات قانونى و هزينه دادرسى با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد.  ــيدگى را اعالم و به ش اعضا شورا ختم رس
ــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى يوسف رشيدى اوندى به  راى قاضى ش
طرفيت آقاى احمدعلى شهركى به خواسته مطالبه مبلغ 16/100/000ريال وجه 
چك به شماره 1524/633599/37 به عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى 
عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
ــه  ــه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس خواهان در مطالبه وج
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
ــتناد مواد 310و313 قانون تجارت و  ــد كه به اس عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به  198و515و519و522 قانون آيين دادرس
ــر آگهى و  ــته و هزينه هاى نش پرداخت مبلغ 16/100/000 ريال بابت اصل خواس
180/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
ــان صادر و اعالم مى نمايد  موصوف (93/8/25) تا تاريخ اجراى حكم درحق خواه
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:24703 شعبه هشتم حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:646-94/7/30 مرجع رسيدگى:  9/451 كالسه پرونده:427/94 ش
ــانى: اصفهان  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان:محمود باقرى نش ــعبه 24 ش ش
ــى ملكيان  ــرازى باقرى وكيل: مصطف ــه روزنامه- خ ــت باج – دروازه تهران- پش
ــت غربى – قبل از گلزار – ساختمان وكال – دفتر  ــانى اصفهان – خ.هشت بهش نش
ــانى: مجهول المكان  ــا خوانده:ميالد محمودى برام نش وكالت محمودرضا حميدي
ــاى الوصول 2- مطالبه مطلق  ــته: مطالبه چهارده ميليون وجه 4 فقره چكه خواس

ــى – حق الوكاله وكيل –تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده  خسارات دادرس
و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
ــت مصطفى  ــرى به وكال ــود باق ــوى محم ــورا: دع ــى ش ــد. راى قاض راى مينماي
ــارده ميليون  ــته مطالبه مبلغ چه ــت ميالد محمود برام به خواس ملكيان به طرفي
ــماره 403619-94/2/10و403621- ــك ش ــه چ ــال) وج (14/000/000ري
ــپه گوجان  ــده بانك س 94/3/30و402622-94/3/10و403623-94/2/30 عه
ــارات قانونى، با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان  به انضمام مطلق خس
ــتغال ذمه  ــوى بانك محال عليه كه ظهور در اش و گواهى عدم پرداخت صادره از س
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به 
ــل فردا مورخ پنجشنبه 94/5/29) در جلسه  ابالغ قانونى (نشر آگهى در نشريه نس
رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
ــتناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين  است لذا به اس
ــى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده ميليون ريال  دادرس
ــى و هزينه نشر آگهى و حق  ــته و 213/000 ريال و هزينه دادرس بابت اصل خواس
الوكاله وكيل و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه 
ــوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى  محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از س
باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز 
ــعبه مى باشد.م الف:24697 شعبه 24 حقوقى  پس از ابالغ قابل واخواهى در اين ش

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:647-94/7/30 مرجع رسيدگى:  9/452 كالسه پرونده:426/94 ش
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان:محمود باقرى نشانى: اصفهان –  شعبه 24 ش
ــى- خرازى باقرى وكيل: مصطفى ملكيان  دروازه تهران- پشت باجه روزنامه فروش
ــت غربى – قبل از گلزار – ساختمان وكال – دفتر  ــانى اصفهان – خ.هشت بهش نش
ــانى: مجهول المكان خواسته:  وكالت محمودرضا حميديا خوانده: جواد شيرى نش
مطالبه يك فقره چك به مبلغ 24/000/000 ريال و يك فقره فاكتور به مبلغ چهار 
ميليون و هشتصد هزار ريال (مجموعا دو ميليون و هشتاد هزار تومان) 2- مطالبه 
ــى – حق الوكاله وكيل –تاخير تاديه لغايت زمان وصول با  مطلق خسارات دادرس
ــيدگى را اعالم  ــورا ختم رس ــورتى اعضا ش عنايت به محتويات پرونده و نظريه مش
ــورا: دعوى محمود  ــد. راى قاضى ش ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينماي و به ش
ــته مطالبه  ــيرى به خواس ــان به طرفيت جواد ش ــت مصطفى ملكي باقرى به وكال
ــماره 94/1/30-426/741117  مبلغ 28/800/000 ريال وجه يك فقره چك ش
ــره فاكتور به مبلغ  ــغ 24/000/000 ريال و يك فق عهده بانك صادرات قم به مبل
ــارات قانونى، با توجه به  4/800/000 ريال مورخ 93/11/11 به انضمام مطلق خس
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك  بقاى اصول مس
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه  ــتغال ذمه خوانده و اس محال عليه كه ظهور در اش
خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى (نشر آگهى در نشريه نسل فردا 
ــيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى  مورخ پنجشنبه 94/5/29) در جلسه رس
ــتناد مواد 310و313 قانون  ــعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به اس به اين ش
تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 28/880/000 ريال بابت اصل خواسته و 228/000 ريال بابت هزينه 
ــر آگهى و حق الوكاله وكيل و همچنين خسارت تاخير و تاديه  دادرسى و هزينه نش
چك از تاريخ سررسيد 94/1/30 تا تاريخ وصول و براى فاكتور از تاريخ درخواست 
ــاس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى بر  94/5/5 تا زمان اجرا كه محاسبه آن براس
عهده اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.م الف:24696 

شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

ــيل هاى  ــارى با وجود پتانس ــتان چهارمحال وبختي اس
ــيارى در  ــرمايه گذارى بس ــاى س ــمار، فرصت ه بى ش
ــگرى دارد و هم اكنون  حوزه صنعت، كشاورزى، گردش
ــورهاى آلمان و چين وارد اين  ــرمايه گذارانى از كش س

ميدان سرمايه گذارى شده اند.
ــتان چهارمحال و بختيارى يكى از استان هاى بكر و  اس
ــرمايه گذارى در بخش هاى مختلف  پر پتانسيل براى س
ازجمله گردشگرى، كشاورزى، صنعت، معدن، ورزشى 

و... به شمار مى رود.
ــتن منابع آب  ــتان با داش ــاورزى، اين اس  در حوزه كش
فراوان و آب وهواى معتدل، زمينه توسعه مزارع پرورش 
ــدارى و ... را  ــه اى، باغبانى، دام ــدات گلخان ماهى، تولي
ــال هاى  دارد. به عنوان مثال چهارمحال و بختيارى در س
ــور در توليد ماهى قزل آال  گذشته توانسته رتبه اول كش
ــرمايه گذارى در اين  را كسب كند كه زمينه توسعه و س
حوزه همچنان در سطح استان وجود دارد.  چهارمحال 
ــاورزى در توليد  ــون در دو حوزه كش و بختيارى هم اكن
ماهى قزل آال و بادام توانسته رتبه بيشترين توليد كشور 
را كسب كند و زمينه براى سرمايه گذارى در اين حوزه و 
همچنين حوزه فرآورى و صنايع تبديلى اين محصوالت

 وجود دارد.
ــه اى و  ــارچ دكم ــد ق ــاى تولي ــد ه ــدازى واح  راه ان
واحد هاى توليد گل با توجه به شرايط آب و هوايى از ديگر 
ــمار مى رود. يكى از مهم ترين  ظرفيت هاى استان به ش
ــال و بختيارى مى تواند براى  حوزه هايى كه در چهارمح
سرمايه گذارى مورد توجه قرار بگيرد، حوزه گردشگرى 
است. گوشه گوشه اين استان مملو از جاذبه هاى طبيعى 
ــت كه بايد با سرمايه گذارى  و تاريخى و گردشگرى اس
ــافر و گردشگر را به استان  در اين حوزه، زمينه ورود مس
ــمار  ــگرى بى ش ــش داد. وجود جاذبه هاى گردش افزاي
ــوزه براى  ــد مهم ترين ح ــت نخورده مى توان ناب و دس
سرمايه گذارى و ورود سرمايه گذارهاى خارجى و داخلى 

به شمار مى رود.
ــته   ــتان چهارمحال  و بختيارى در بخش مركزى رش اس
ــتان  ــش كوه هاى داخلى و اس كوه هاى زاگرس بين پي
ــن ارتفاعات غرب  ــت. از مهم تري ــده اس اصفهان واقع ش
ــت كه داراى ارتفاع چهار هزار  ــتان، قله زرد كوه اس اس
ــتان بازفت قرار دارد و تمام سال  و548 متر و در كوهس
پوشيده از برف است. كوه هاى ديگر منطقه كه بيش از سه 
ــه زرد كوه بوده و حد طبيعى  هزار متر ارتفاع دارند دنبال
آن ها مرز بين استان خوزستان و چهارمحال و بختيارى 
است و از كانون هاى آبگير دايمى ايران به شمار مى روند. 
اين استان داراى رودخانه هاب فراوانى و بزرگى ازجمله 

زاينده رود، خرسان، بازفت، كارون و... است.
حوزه صنعت يكى ديگر از مهم ترين ظرفيت هاى استان 
ــمار  ــرمايه گذارى به ش چهارمحال و بختيارى براى س
مى رود كه هم اكنون زيرساخت هايى براى سرمايه گذارى 

ــتان هاى بزرگ مانند  در اين حوزه وجود دارد. وجود اس
ــتان چهارمحال و  ــار اس ــتان در كن ــان و خوزس اصفه
بختيارى؛ بازار بسيار ارزشمندى براى واحدهاى صنعتى 

به شمارمى رود.
ــتن  ــتان با داش ــى اس ــهرك هاى صنعت ــون ش هم اكن
زيرساخت هايى از جمله آب و برق و گاز و... محل مناسبى 
براى سرمايه گذارى هستند كه قيمت مناسب زمين هاى 
ــهرك ها، امتياز مثبتى در اين راستا است.توسعه  اين ش
واحد هاى توليد آب معدنى با بهره گيرى از چشمه هاى 
آب معدنى نيز يكى ديگر از ظرفيت هاى مهم اين استان 
به شمار مى رود كه مى تواند مورد توجه سرمايه گذاران 

قرار گيرد.
تقاضاى سـرمايه گذارى خارجى در اسـتان 
چهارمحال و بختيارى555.5 درصد افزايش يافته 

است
ــت: استان  ــتاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داش اس
ــيل  زيادى براى  چهارمحال و بختيارى ظرفيت و پتانس
سرمايه گذارى دارد كه مهم ترين آن ها حوزه كشاورزى، 

صنايع فراورى و تبديلى، گردشگرى و... است. 
قاسم سليمانى دشتكى با بيان اينكه اعتقاد ما بر اين است 
ــرمايه گذار  ــعه چهارمحال و بختيارى با ورود س كه توس
ــتاب مى گيرد، عنوان كرد:  و حضور بخش خصوصى ش
ــرمايه گذارى  ــرى از ورود بخش خصوصى  و س بهره گي
ــتغال  ــعه و ايجاد اش در حوزه هاى مختلف، موجب توس

استان مى شود.
ــراى ورود  ــد زمينه ب ــرد: باي ــان ك ــتاندار خاطرنش اس

سرمايه گذار خصوصى داخلى و خارجى به استان فراهم 
شود و همه مديران بايد در اين راستا تالش كنند.

ــرمايه گذارى  ــون تقاضاى س ــم اكن ــد كرد: ه وى تأكي
خارجى در استان چهارمحال و بختيارى555.5 درصد 

افزايش يافته است.
ــاى  ــرد: تقاض ــوان ك ــتكى عن ــليمانى دش ــم س قاس
ــرمايه گذاران داخلى كشور در  سرمايه گذارى توسط س
استان چهارمحال و بختيارى 200 درصد افزايش يافته 

است.
ــرد: افزايش  ــال و بختيارى عنوان ك ــتاندار چهارمح اس
ــتان بيانگر اين  ــطح اس ــرمايه گذارى در س تقاضاى س
ــت كه هم اكنون ظرفيت و پتانسيل هاى استان براى  اس

سرمايه گذارى در حال شناخته شدن است. 
وى اظهار داشت: ورود سرمايه گذار و سرمايه گذارى در 
ــتغال و ايجاد شغل هاى جديد  ــتان موجب ايجاد اش اس
شده و بايد تالش شود موانع پيش پاى سرمايه گذاران از 
بين برود. استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه 
هم اكنون سرمايه گذاران بسيارى به استان واردشده اند 
ــاورزى، صنعتى و  ــاى مختلف كش و در احداث پروژه ه
ــه  ــد، ادامه داد: راه اندازى س ــغول فعاليت  ان معدنى مش
ــط سرمايه گذاران  دامدارى بزرگ در سطح استان توس
يكى از مهم ترين موارد سرمايه گذارى در حوزه كشاورزى 

چهارمحال و بختيارى به شمار مى رود.
ــتاندارى  ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى اس  سرپرس
ــت: عصاره مسايل  چهارمحال و بختيارى نيز اظهار داش
اقتصادى در يك استان و يا يك كشور براساس عدد توليد 

ــرد كه توليد  ــورد ارزيابى قرار مى گي ناخالص داخلى م
ناخالص داخلى چهارمحال و بختيارى در سال 93 نسبت 

به سال 92، 17.97درصد افزايش يافته است. 
ــه داد: افزايش توليد ناخالص  ملك محمد قربان پور ادام
داخلى استان بيانگر اين است كه هم اكنون درچهارمحال 
ــه و هم بخش  ــرمايه گذارى افزايش يافت ــارى س و بختي
ــطح استان  ــرمايه گذارى در س ــروع به  س خصوصى ش

كرده است.
ــرخ بيكارى  ــش چهاردرصدى ن ــرد: كاه وى عنوان ك
ــون وضعيت  ــت كه هم اكن ــتان هم بيانگر اين اس در اس
سرمايه گذارى ايجاد اشتغال روند مطلوبى را طيمى كند.

ــت: چهارمحال و  ــار داش ــور اظه ــد قربان پ ملك محم
ــمندى براى  ــيارى ارزش ــاى بس ــارى ظرفيت ه بختي
ــرمايه گذارى دارد كه بايد اين ظرفيت هاى در سطح  س

كشور و سطح جهان معرفى شوند.
وى ادامه داد: استان به واسط شرايط توپوگرافى و خاص، 
ــى را دارد و بايد  ــعه حوزه گردشگرى ورزش زمينه توس
زمينه ورود سرمايه گذاران در اين بخش هم فراهم شود.

ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استان گفت:  سرپرس
ــاى فراوانى دارد كه  ــارى رودخانه ه چهارمحال و بختي
مى توان ورزش رفتينگ را نيز در استان توسعه بيشترى 
داد و زمينه حضور مسافران و گردشگران را بيش از پيش 

مهياد كرد.
زمينه سرمايه گذارى در توليد برق خورشيدى 

تا يك هزار مگاوات در سطح استان وجود دارد
ــه چهارمحال و  ــاره به اينك ملك محمد قربان پور با اش
ــور است،  ــتان هاى كش بختيارى يكى از مرتفع ترين اس
عنوان كرد: احداث نيروگاه هاى خورشيدى در اين استان 
يكى از ظرفيت هاى مهم به شمار مى رود كه اين مهم هم 

مى تواند موردتوجه بيشترى قرار بگيرد.
وى گفت: هم اكنون مجوز توليد برق خورشيدى به ميزان 
10 مگاوات در استان گرفته شده و زمينه سرمايه گذارى 

در اين حوزه تا يك هزار مگاوات وجود دارد. 
ــت دفتر هماهنگى امور اقتصادى چهارمحال و  سرپرس
بختيارى افزود: هم اكنون سرمايه گذارانى از كشورهاى 
ــاتى نيز با آنها  آلمان و چين وارد استان شده اند و جلس
ــيل هاى  ــى ظرفيت ها و پتانس ــم. معرف ــزار كرده اي برگ
ــن اقداماتى  ــى از مهم تري ــارى يك ــال و بختي چهارمح
ــرمايه گذارى ــير افزايش س ــت كه  مى تواند در مس اس

 موثر باشد.
ــزود: بايد با برگزارى   ملك محمد قربان پور در پايان اف
ــرمايه گذارى  ــگاه ها، فرصت هاى س همايش ها و نمايش
ــور  ــتان هاى ديگر كش ــارى به اس ــال و بختي چهارمح
ــتا بهره گيرى از ظرفيت رسانه  معرفى شود و در اين راس
ــووالن  ــد و مس ــى از مهم ترين ابزارها باش مى تواند يك
ــترى قرار  ــز موردتوجه بيش ــتان بايد اين مهم را ني اس

دهند.

از آب معدنى تا توليد برق خورشيدى؛

بام ايـران؛ مستعد بـراى سرمـايه گـذارى
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 دبير ستاد ويژه توسعه فناورى نانو با تشريح وضعيت علمى، فناورى 
و اقتصادى ايران در فناورى نانو گفت: ايران در اين فناورى رتبه هفتم 

را دارد و پيش بينى مى كنيم به زودى ژاپن را پشت سر بگذاريم.
فناورى نانو پديده اى عظيم است كه در تمامى گرايش هاى علمى و 
صنايع مختلف راه يافته و جزء فناورى هاى نوينى به شمار مى رود كه 
توانسته با سرعت هرچه تمام تر توسعه پيدا كند. اين فناورى در ايران 
ــاخه هاى مهم علمى است كه با سرعت هر چه تمام تر  نيز يكى از ش
گام هاى پيشرفت را طى مى كند و به تازگى آوازه اين پيشرفت بيش 

از گذشته به خارج از مرزهاى كشور نيز رسيده.
ــدن روز افزون نانو در زندگى مردم و افزايش افتخارات  پررنگ تر ش
ايران در اين حوزه ما را بر آن داشت تا به گفتگو با دكتر سعيد سركار، 
ــينيم. وى در اين گفتگو  ــعه فناورى نانو بنش ــتاد ويژه توس دبير س
ــور پرداخت و جايگاه و  ــعه اين فناورى در كش به بررسى ابعاد توس

چشم انداز آينده آن را تشريح كرد.
متن گفتگو با دبير ستاد توسعه فناورى به شرح زير است:

 به عنوان اولين سوال بفرماييد پيشرفت ايران در فناورى 
نانو چگونه بوده و چه اقداماتى براى ايجاد تحوالت جديد در 

اين حوزه برنامه ريزى شده است؟
 در كل پيشرفت حوزه نانو در ايران به خوبى محقق شده و همواره در 
مسير رشد و شكوفايى قرار دارد به طورى كه اكنون سند راهبردى 
10 ساله دوم فناورى نانو ايران در حال تدوين است. در تالش هستيم 
ــعه و توليد محصول تمركز كنيم. قطعا  ــتر بر  توس در اين سند بيش
ارتقاى كيفيت زندگى مردم و دستيابى به اين جايگاه، يكى از مقوله 
ــعه فناورى نانو پيگيرى  هايى است كه با جديت در ستاد ويژه توس

مى شود.
ــتاد نانو «اقتصاد نانو» است،  از آنجايى كه مركز توجه و ثقل ما در س
ــعه يافته و محصوالت به مرحله بازار  تالش داريم فناورى هاى توس
رسيده در ايران را وارد عرصه بين المللى كنيم تا بدين واسطه توليد 
ثروت در كشور به خوبى محقق شود. اين موضوع فضاى جديدى را 

براى ما باز مى كند.
 يكى از فعاليت هاى اخير ارتباط با خارج از كشـور براى 
معرفى محصوالت نانويى ايران است در اين باره بيشتر توضيح 

دهيد.
بله. اكنون در چين دفترى تاسيس كرديم كه ماموريت هاى متنوعى 
در آن مشخص شده است. يكى از اين ماموريت ها، هدف قرار دادن 
ــيار بزرگ با ظرفيت  بازار چين است؛ چون اين كشور، يك بازار بس
ــد به عنوان پلتفر ــع  دارد و اين بازار مى توان جذب فناورى در صناي

مى براى صادرات محصوالت ايرانى محسوب شود.
ــهر  ــتيم روز تكنولوژى ايران (Iran nano day) را در ش ما توانس
ــانگهاى چين) برگزار كنيم. در اين  «سوژو» (شهرى در نزديكى ش
ــد.  ــگاه 10 فناورى ايرانى به صاحبان صنايع چينى ارائه ش نمايش
ــتند كه ــركت چينى در اين روز ملى، حضور داش همچنين 50 ش
به هر حال اين موضوع منجر به نشست هاى دو جانبه بين شركت هاى 
داراى فناورى ايرانى و صاحبان صنايع چينى شد. اين برنامه همزمان با 

هشتمين جشنواره نانو برگزار شد.
ــتند و اميدواريم كه در  ــروى هس اكنون اين مذاكرات در حال پيش
آينده نزديك شاهد انعقاد چندين قرارداد باشيم. اين قراردادها هنوز 
ــائلى نمى تواند در مدت  نهايى نشده است چون طبيعتا چنين مس

زمان كوتاهى به نتيجه برسد زيرا مذاكرات انتقال فناورى، چگونگى 
انتقال فناورى، ارزشگذارى فناورى ها، نوع تعامالت،خريد محصوالت 
فناورانه، فروش، مشاركت و ... نياز به كارشناسى دارند تا بدين واسطه 
بتوانيم در مسير درستى  قرار بگيريم و در نهايت به نتيجه مطلوبمان 

دست يابيم.
 با توجه به اينكه برگزارى روز نانوى ايران در چين مثمر 
ثمر بوده، آيا براى پياده سازى الگوى « روز ملى نانوى ايران» 

كشورهاى ديگرى را نيز هدف قرار داده ايد؟
ــورهاى مالزى و روسيه هستيم تا روز  اكنون در حال مذاكره با كش

ملى نانوى ايران را در اين دو كشور برگزار كنيم. مذاكرات با مالزى در 
حال پيشروى است و بناست چندين شركت مالزيايى كه براى جذب 
فناورى ايرانى در حوزه نانو اقدام كرده بودند با شركت هاى ايرانى وارد 
مذاكره شوند. اميدوار هستيم با برگزارى «روز نانو تكنولوژى ايران» 
ــور معرفى كنيم تا  در مالزى، فناورى هاى نانويى ايران را به اين كش
ارتباطات تنگاتنگى بين اين دو كشور ايجاد شود. همچنين در صدد 

هستيم كه با روسيه يك نشست تبادل تكنولوژى داشته باشيم.
 در روز نانوتكنولـوژى ايـران در ايـن كشـورها چـه 
برنامه هايى در خصوص انتقال فناورى در نظر گرفته شـده 

است؟
ــى، نانوى ايران  ــر ارائه محصوالت نانوي در روز فناورى نانو، عالوه ب
در معرض ديد كشورهاى هدف قرار مى گيرد. در اين روز، فعاليت ها 
و ظرفيت هاى نانو تكنولوژى معرفى مى شود. يعنى ابتدا تاريخچه 
تكنولوژى نانو و زمان شروع آن، پيشرفت نانو تكنولوژى در ايران و... 
را براى كشور مقابل مطرح مى كنيم. همچنين اين فرصتى است تا 

شركت هاى ايرانى توانايى هاى خود را ارائه كنند.
هدف ما اين است كه وقتى فناورى ايرانى به كشورى  مى رود، از سوى 

آن كشور سرمايه گذارى شده و به توليد برسد.

آيا به جز برگزارى روز ملى نانو در چين خدمات ديگرى 
هم به اين كشور از سوى ايران ارائه شده است؟ اين اقدامات 
به قول خودتان در اقتصاد كشور ما نيز تاثيرگذار بوده يا خير؟ 
يكى دو ماه پيش آزمايشگاهى را در يكى از دبيرستان هاى «سوژو» 
ــگاه ايرانى هستند  چين، تجهيز كرديم. همه تجهيزات اين آزمايش
ــتگاه  ــامل 15 دس ــى در قالب يك پكيج، ش ــات ايران و تمام خدم
ــى، مواد مورد نياز يك آزمايشگاه،  آزمايشگاهى، كتاب هاى آموزش
ــگاه و  ــى براى مديريت اين آزمايش همچنين آموزش مربيان چين

سرپرستى آن به اين كشور ارائه شده است.
اين الگو، مورد استقبال چندين كشور ديگر هم قرار گرفته و اميدوار 
هستيم ظرف يكى دو سال آينده آزمايشگاه هاى ايرانى را در قالب يك 
پكيج به ديگر كشورها نيز ارائه كنيم. البته كه اين موضوع هم مانند 
برگزارى روز نانوتكنولوژى در كشورهاى ديگر مى تواند اقتصاد خوبى 

براى ايران به ارمغان بياورد.
يكى ديگر از بازارهاى هدف ما، كشورهاى امريكاى التين است كه از 
سوى اين كشور استقبال خوبى شده است. اكنون ارتباط تنگاتنگى با 
آنها برقرار كرده ايم. اين ارتباطات در حوزه توسعه فناورى و آموزش 
ــانى، انتقال فناورى و ايجاد بازارهايى براى فناورى ها و  نيروى انس
ــوى امريكاى التين است.  ــرمايه گذارى از س محصوالت ايران با س
ــعه ــور امريكاى التين قصد داريم در حوزه توس براى يكى از دو كش

منابع انسانى  مشاركت كنيم.
ــتيم ولى از كشورهاى  ــور ها در ارتباط هس با وجود اينكه با اين كش
همسايه غافل نيستيم و برنامه هاى خاصى براى اين كشورها تدوين 

مى كنيم.
چه كشور ديگرى از استقرار يك آزمايشگاه نانوى ايرانى 

استقبال كرده است؟
ــگاه ايرانى با  ــك آزمايش ــراى برقرارى ي ــنهاد خود را ب اكنون پيش
كشورهاى ديگر مطرح كرده ايم. در حال حاضر با كشور «اكوادور»

 در حال مذاكره هستيم. همچنين از سوى ديگر، كشور «مالزى» براى 
استقرار چنين آزمايشگاهى ابراز عالقه كرده است.

چون اين تجربه به خوبى در كشور خودمان پياده سازى شده است 
ــمار مى رود. ولى با اين حال  از اين رو يك الگوى موفق براى ما به ش
ــراى ايران يك جنبه صادراتى  بر روى اين موضوع كار مى كنيم تا ب

داشته باشد.
بـه نظر مـى رسـد ايـن اقـدام، شـبيه همان پـروژه   
پژوهشسراها براى دانش آموزان ايرانى است. در حال حاضر 

چه تعداد از اين پژوهش سراها در كشور وجود دارد؟

ــتان هاى خودمان آغاز كرده  ــت. ما اين اقدام را از دبيرس درست اس
ايم. اين آزمايشگاه ها همان پژوهشسراهاى دانش آموزى هستند. در 
حال حاضر 50 پژوهشسرا در دبيرستان ها مستقر هستند و اميدوار 

هستيم تا پايان امسال 20 پژوهشسرا را تجهيز كنيم.
ــت؛ به طوريكه در  ــنگينى در ايران وجود داش ــرايط س تاكنون ش
ــرايط  ــده بود. اما اكنون ش دوره تحريم ها، تبليغات منفى ايجاد ش
ــت و اين موجب تعجب و تحير كشورهاى  ــدن اس در حال بهتر ش
پيشرفته شده كه ايران در اين شرايط سخت توانسته با اين سرعت، 
ــمگيرى نه تنها در تمام عرصه هاى  علمى بلكه در حوزه  رشد چش

فناورى نانو داشته باشد.
پيشرفت هاى ايران در حوزه نانو چگونه در اين شرايط 

سخت محقق شد؟
ــورها، كمترين تعامالت علمى را با ساير كشورها  ايران در بين كش
داشت و از نظر رتبه در آخر جدول بوديم. البته اين اتفاق هم مثبت 
ــت آن چيزى كه در ايران توليد مى شود  بود و هم منفى؛ چون بناس
توليدات علم و فناورى كامال متكى بر توانمندى داخلى باشد. شايد 
اين موضوع براى ما الزم بود كه خودباورى داشته باشيم و متكى به 

خود در اين راستا گام برداريم. 

اخيرا نويـدى در رابطه با صـادرات محصـوالت نانو به 
كشورهاى ديگر را داده بوديد، مى فرماييد كه تا پايان سال 

قرار است چه تعداد قرار داد صادراتى داشته باشيم؟
ــرايط  البته قرارداد صادراتى را نمى توان پيش بينى كرد چراكه ش
مختلف در انعقاد يا عدم انعقاد اين قراردادها تاثيرگذار است. وقتى 
مذاكرات انجام مى شود پارامترهاى زيادى مطرح مى شود كه بايد بر 
سر همه اين پارامترها توافق داشته باشيم. اكنون، ايران به جايگاهى 
تبديل شده كه كشورهاى ديگر براى دريافت محصوالت مبتنى بر 
فناورى نانو به ايران رجوع مى كنند و اين خيلى اهميت دارد. طبيعى 
است اين روابط در قرارداد هاى تجارى شكل بگيرد و اميدواريم كه 
ــاى دوجانبه و ــال آينده آمار خوبى از همكارى ه ظرف يكى دو س
ــورهاى ديگر يا انتقال   قرار دادهايى كه براى انتقال فناورى به كش

محصول مى شود اعالم كنيم.
به طور كلى وضعيت تجارى سازى فناورى نانو را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
ــتاد ويژه نانو درايران فعال  ــركت فعال مورد تاييد س حدود 170 ش
هستند كه اين شركت ها حدود 300 محصول در بازار دارند، اين خود 

به تنهايى، يك اقتصاد بزرگ ايجاد مى كند.
وضعيت نانو داروها را از اين منظر چگونه مى بينيد؟

ــت. حوزه  البته كه نانو داروها نيز تأثير زيادى در اقتصاد خواهد داش
دارو، حوزه ارزشمند و بسيار سختى است. ولى تاييد شدن، ورود به 
بازار و ... نياز به زمانى در حدود  8 الى 10 ساله دارد. از سوى ديگر ما 
نبايد در عرصه نانوداروها متكى به كشورهاى ديگر باشيم چون اين 
داروها قيمت هاى بااليى دارند و از توان اقتصادى كشور و مردم خارج 

است كه بخواهند اين دارو را تهيه كنند.
 وضعيت علمى كشور را در حوزه نانو در مقايسه با ساير 
كشورها چگونه توصيف مى كنيد. آيا در نانو با كاهش شيب 

رشد علمى مواجه بوده ايم؟
قاطعانه مى توانم بگويم كه كاهش شيب علمى نداشته ايم و از همان 
ابتداى كار ستاد نانو اين علم در حال پيشروى است. ما از نظر علمى 
ــورها در  رتبه هفتم را در جهان داريم. در بحث پيش قدم بودن كش
علم نانو، آلمان و ژاپن از ايران جلوتر هستند و پيش بينى مى كنيم 
كه در آينده ژاپن را پشت سر بگذاريم؛ ما تنها يك رتبه از اين كشور 

عقب هستيم. 
مى توانيد آمارى از اقتصاد نانويى در ايران ارائه دهيد؟

شركت هاى دانش بنيان فعال در عرصه نانو اطالعاتى به ما مى دهند. 
طبيعتا شركت ها عالقه اى ندارند كه آمار فروش و مسائل مالى خود 
ــتاد نانو برآورد كرديم 200 ميليارد  را بروز دهند ولى آنچه كه در س
ــت و اميدواريم كه اين آمار درسال  ــته بوده اس تومان در سال گذش

آينده بيشتر شود. 
 و در آخر آيا برنامه جديدى براى حمايت از شركت هاى 

دانش بنيان فعال در عرصه نانو داريد؟
ــتاد  ــى در س ــات در رويه، اصول اساس ــر، زيرا ثب برنامه جديد خي
ــت. تمام برنامه هاى حمايتى از شركت هاى  توسعه فناورى نانو اس
دانش بنيان بر قرار و همچنان در حال پيگيرى است. اميدوار هستيم 
ــد علمى، ــه عرصه ها از جمله رش ــه داريم در هم با اين رويه اى ك
تجارى سازى، ورود محصوالت به بازار، صادرات و ... پيشرفت داشته 

باشيم.

روز نانوى ايران در روسيه و مالزى؛

به زودى ژاپـن را پشت سـر مى گـذاريـم
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به انضمام خسارات قانونى با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا 
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ــپه به انضمام مطلق خسارات قانونى،  618395 مورخ 84/10/6 به عهده بانك س
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم  با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مس
ــتحقاق  ــتغال ذمه خوانده و اس ــط بانك محال عليه كه ظهور در اش پرداخت توس
ــه  ــه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس خواهان در مطالبه وج
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
ــتناد مواد 310و313 قانون تجارت و  ــد كه به اس عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
ــه محكوميت خوانده  ــى مدنى حكم ب 198و515و519و522 قانون آيين دادرس
ــته و 240/000 ريال بابت  ــال بابت اصل خواس به پرداخت مبلغ 6/000/000 ري
هزينه دادرسى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 
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در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
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به عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 41/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه 
ــيد چك موصوف (89/10/25) تا تاريخ اجراى حكم و هزينه نشر  از تاريخ سررس
آگهى درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى 
ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. 

م الف:24692 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/456 كالسه پرونده:94-582 شماره دادنامه:759-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نشانى: اصفهان –  شعبه 27 ش
زينبيه – دارك –كوى طالب – پ22 خوانده: 1- شهرام رضايت 2- زهرا رضايت 
ــماره  ــته: مطالبه وجه يك فقره چك به ش ــانى: مجهول المكان خواس هر دو به نش
ــارات  ــه انضمام مطلق خس ــال ب ــغ 39/170/000 ري 541096-89/11/27 مبل
ــر آگهى با عنايت به محتويات پرونده و  ــارت تاخير تاديه و هزينه نش قانونى و خس
ــرح آتى مبادرت به  ــورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به ش اخذ نظريه مش
صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى اصغر 
ــته مطالبه  ــهرام رضايت 2- زهرا رضايت به خواس ــه طرفيت آقاى 1- ش كريمى ب
ــورخ 89/11/27 به  ــماره 541096 م ــغ 39/170/000 ريال وجه چك به ش مبل
عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات پرونده 
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال  و بقاى اصول مس
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و اس
ــه رسيدگى حضور نداشته و  دارد و اينكه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلس
ــندى در مقام اعتراض نسبت به  هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پس
دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خواندگان ثابت به 
نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
39/170/000 ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (89/11/27) 
تا تاريخ اجراى حكم و هزينه نشر آگهى درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
ــعبه  ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين ش صادره غيابى و ظرف مهلت بيس

مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:24691 شعبه 27 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/457 كالسه پرونده:94-452 شماره دادنامه: 645-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نشانى زينبيه – دارك 
– كوچه45- جنب قرض الحسنه آل يس- كوچه شهيد محسن مظاهرى – پ22 
خوانده: 1-شهرام رضايت 2- زهرا رضايت هر دو به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه وجه سفته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعواى اصغر كريمى به طرفيت 
1- شهرام رضايت 2- زهرا رضايت به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه 
سفته به شماره خزانه دارى كل 0075298(سرى/س) به انضمام مطلق خسارات 
ــتندات در يد خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و  قانونى به بقاى اصول مس
ــته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه  ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس اس
رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعواى مطروحه 
ــتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد  ــخيص داده لذا به اس را وارد و ثابت تش
198و515و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 94/6/9 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام 
ــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست  مى باش
روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس 
از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد.م الف:24684 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

9/458 كالسه پرونده:94-486 شماره دادنامه:646-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
ــانى: اصفهان  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نش ــعبه 25 ش ش
ــانى:  ــى رضا زارعى به نش ــالب – پ22 خوانده: عل ــه – دارك –كوى ط – زينبي
مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد.  ــيدگى را اعالم و به ش اعضا شورا ختم رس
ــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت  راى قاضى ش
ــغ 10/000/000 ريال وجه چك به  ــته مطالبه مبل آقاى على رضا زارعى به خواس
شماره 467361 به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه 
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت  به محتويات پرونده و بقاى اصول مس
ــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان  توسط بانك محال عليه كه ظهور در اش
ــه رسيدگى  در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس
ــتند و محكمه پسندى در مقام  ــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مس حضور نداش
ــذا دعوى خواهان  ــود ابراز و ارايه ننموده ل ــبت به دعوى خواهان از خ اعتراض نس
ــتناد مواد 310و313 قانون تجارت و  ــد كه به اس عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به  198و515و519و522 قانون آيين دادرس
پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
ــر آگهى طبق تعرفه درحق خواهان  (89/5/15) تا تاريخ اجراى حكم و هزينه نش
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 
تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:24683 شعبه 

25 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

ابالغ راى 
9/459 كالسه پرونده:94-485 شماره دادنامه:629-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
ــانى: اصفهان  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نش ــعبه 25 ش ش
ــانى:  ــالب – پ22 خوانده: احمدعلى افتخارى به نش – زينبيه – دارك –كوى ط
مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى اصغر كريمى به طرفيت آقاى 
احمدعلى افتخارى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه چك به شماره 
634325 مورخ 90/9/23 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتويات 
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك  پرونده و بقاى اصول مس
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه  محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس
ــيدگى حضور نداشته  ــه رس آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلس
ــتند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به  و هيچگونه اليحه و دفاعيات مس
دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  آيين دادرس
ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى طبق تعرفه قانونى 
ــيد چك موصوف (90/9/23) تا تاريخ  ــارت تاخير در تاديه از تاريخ سررس و خس
اجراى حكم و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان ميباشد. م الف:24682 شعبه 25 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/460 كالسه پرونده:94-488 شماره دادنامه:626-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: جعفر كريمى نشانى: اصفهان  ــعبه 25 ش ش
ــر كريمى 2- حميدرضا  ــوى طالب – پ22 خوانده: 1- اكب – زينبيه – دارك –ك
نجفى هر دو به نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده 
ــيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به  و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رس
صدور راى مينمايد. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى جعفر 
كريمى فرزند نوروزعلى به طرفيت 1- آقاى اكبر كريمى 2- آقاى حميدرضا نجفى 
ــته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال 10/000/000 ريال وجه چك به شماره  به خواس
ــتان به انضمام مطلق خسارات قانونى،  4/4249 مورخ 90/1/18 به عهده بانك اس
ــتندات در يد خواهان و گواهى عدم  با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مس
ــتغال ذمه خواندگان و استحقاق  پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اش
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان 
عليه خواندگان ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خواندگان 
ــته و يكصد  به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال 10/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــارت  ــى طبق تعرفه قانونى و خس و پنجاه هزار 160/000 ريال بابت هزينه دادرس
ــيد چك موصوف (90/1/18) تا تاريخ اجراى حكم  تاخير در تاديه از تاريخ سررس
ــر آگهى طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره  و هزينه نش
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد  غيابى و ظرف مهلت بيس
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 
ــعبه 25 حقوقى شوراى حل  ــد. م الف:24681 ش عمومى حقوقى اصفهان ميباش

اختالف اصفهان
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اخبار كوتاهخبر

اجراى طرح توليد و توزيع مرغ سايز 
در شهرستان نطنز

ثبت پنج وقف جديد
 در آران و بيدگل

رييس آموزشكده فنى خوارزمى پسران شهرضا گفت: 
ــور فراگير شده و  ــفانه تب مدرك  گرايى در كش متاس
ــين  اين نگرانى وجود دارد كه فارغ التحصيالن تكنس
ــر در دوره هاى  ــتن مدرك باالت ما صرفا به خاطر داش
ــته ادامه تحصيل دهند و عمال رسالت دانشگاه  ناپيوس

فنى و حرفه اى را خدشه دار كنند.
ــبت  ــه مناس ــرى ب ــت خب ــى در نشس ــد عطاي مجي
هفته پژوهش عنوان كرد: از سال 1390 طبق ماده 23 
ــكده هاى فنى و حرفه اى  برنامه پنجم توسعه، آموزش
متعلق به وزارت آموزش و پرورش از اين وزارتخانه جدا 
شدند و با پيوستن به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 

دانشگاه فنى و حرفه اى را تشكيل دادند.
ــه اى يكى از ــگاه فنى و حرف وى در ادامه افزود: دانش
ــد، خودكفايى  ــگاه ها در عرصه تولي ــن دانش مهم تري
ــت و به عبارتى ــاد مقاومتى اس و مهم تر از همه اقتص

 نمونه واقعى دانشگاه نسل سوم به شمار مى آيد.
وى تأكيد كرد: نمود واقعى فرمايش رهبر معظم انقالب 
ــگاه  ــه پنجه  هاى كارآمد در دانش ــور ب مبنى بر نياز كش
فنى و حرفه اى متجلى مى شود، اين دانشگاه ها مصداق 
عينى و عملى دانشگاه كارآفرين است كه تكنسين ماهر 
را براى بازار كار تربيت مى كند و دانشجويان آن طورى 
آموزش مى بينند كه نه تنها متكى به دستگاه هاى دولتى 
ــتغال  ــتند بلكه در برخى موارد زمينه اش و نهادها نيس
تعدادى از افراد را نيز فراهم مى كنند و در يك جمله اين 

دانشجويان سربار جامعه نيستند.
رييس آموزشكده فنى خوارزمى پسران شهرضا در بخش 
ديگرى از سخنان خود اظهار كرد: در دنيا تمام دانشگاه ها 
ــيم بندى  ــته عرضه محور و تقاضا محور تقس به دو دس
ــيم بندى، در ايران بيشتر  ــاس اين تقس مى شوند، براس
ــتند يعنى  ــگاه ها عرضه محور و تئورى محور هس دانش
ــت نيروهاى  ــه تربي ــاى جامعه ب ــر از تقاض ــرف نظ ص
تحصيل كرده در مقاطع كارشناسى به باالتر مى پردازند 

و فارغ التحصيالن آنها غالبا با صنعت بيگانه هستند.
عطايى تصريح كرد: در اين ميان دانشگاه فنى و حرفه اى 
ــت، به اين معنا كه  ــگاه هاى تقاضا محور اس جزو دانش
ــت دارند، به  ــه بازار و صنع ــگاه ها نظرى هم ب اين دانش
عبارت ديگر تمامى برنامه هاى آنها و حتى گسترش آنها 

بر اساس نياز صنعت تدوين مى شود.  
ــور بايد در  ــگاه هاى كش وى با بيان اين مطلب كه دانش
ــته اند  ــرفت هاى خوبى داش ــوم بنيادى پيش زمينه عل
ــران در توليد مقاله  ــگاه هاى اي عنوان كرد: امروزه دانش
ــتند و اين سخن بدان  ــرو و داراى رتبه جهانى هس پيش

معناست كه مراكز علمى ما توانسته اند مرزهاى دانش را 
گسترش دهند.رييس آموزشكده فنى خوارزمى پسران 
شهرضا تأكيد كرد: افزايش شمار مقاالت علمى در كنار 
ــنى كه دارد، در مرحله عمل يعنى جايى كه بايد  محاس
اين علم به ثروت و فناورى تبديل شود و به عبارت بهتر 
ارتباط صنعت و دانشگاه به مفهوم واقعى  بسيار ضعيف 
ــت.عطايى در ادامه اين مطلب افزود: اين  عمل كرده اس
ــگاه فنى و حرفه اى قرار گرفته،  مساله مورد توجه دانش
سياست گذاران اين دانشگاه، سعى داشته اند تا در كنار

 آموزش هاى تئورى به دانشجويان، مهارت هاى عملى 
ــفانه تب  ــت كند.  وى اذعان كرد: متاس آنان را نيز تقوي
ــده و اين نگرانى وجود  مدرك گرايى در كشور فراگير ش
ــا به خاطر  ــين ما صرف ــه فارغ التحصيالن تكنس دارد ك
داشتن مدرك باالتر در دوره هاى ناپيوسته ادامه تحصيل 
دهند و عمال رسالت دانشگاه فنى و حرفه اى را خدشه دار 

كنند.
ــكده فنى خوارزمى پسران شهرضا گفت:  رييس آموزش
ــت  ــور، كه همه ميل به پش ــن فرهنگ فراگير در كش اي
ميز نشينى دارند بايد اصالح شود چرا كه در كشورهاى 
پيشرفته جهان به ازاى هر 5 نفر تكنسين يك كارشناس 
وجود دارد در حالى كه در كشور ما اين موضوع برعكس 
شده است.عطايى خاطر نشان كرد: اخيرا وزارت آموزش 
ــت كه بايد غالب  ــيده اس و پرورش نيز به اين نتيجه رس
دانش آموزان را به سمت هنرستان ها و مراكز كار و دانش 
ــى و حرفه اى در  ــوق دهد تا عمال با ورود به مراكز فن س
ــطح آموزش عالى، براى بخش صنعت و نياز بازار كار  س
تربيت شوند.وى در بخش ديگرى از سخنان خود اظهار 

ــران شهرضا يكى از كرد: آموزشكده فنى خوارزمى پس
قطب هاى علمى در شهرستان شهرضا محسوب مى شود 
ــجو از هنرستان ها و مراكز  كه ساالنه تعداد زيادى دانش

كارودانش جهت تحصيل وارد اين دانشگاه شوند.
رييس آموزشكده فنى خوارزمى پسران شهرضا تصريح 
ــطه قرارگرفتن در مسير  كرد: شهرستان شهرضا به واس
ــور و همچنين  ــوب كش ــمال به جن ــاده ترانزيت ش ج
ــور و بهره مندى از  ــاور كش ــتان پهن ــه اس حدفاصل س
ــهرك هاى صنعتى متعدد، نيازمند دانشگاهى است  ش
ــش صنعت را  ــورد نياز بخ ــانى م كه بتواند نيروى انس

تامين كند.
عطايى اذعان كرد: متاسفانه تا كنون اعتماد متقابلى بين 
فارغ التحصيالن اين دانشگاه و صنعتگران وجود نداشته 
ــاهد تربيت فارغ التحصيالنى  است، چرا كه جامعه ما ش
ــگاه بايد وارد صنعت شده  است كه بعد از فراغت از دانش
ــوند  و دوره هايى را بگذرانند تا بتوانند وارد عرصه كار ش
ــربار گزافى را به جامعه تحميل  و اين موضوع هزينه س
مى كند. وى گفت: از جمله اقدامات مهم اين آموزشكده 
ــتان، تعامل مثبت با مسووالن  در سطح شهرستان و اس
ــاز اين بخش  ــت و آمايش نيروهاى مورد ني بخش صنع
ــتان و استان  ــته ها بر اساس نياز شهرس و گسترش رش
مى باشد.رييس آموزشكده فنى خوارزمى پسران شهرضا 
تصريح كرد: در حال حاضر مسووالن شهرستان شهرضا 
و رؤساى ادارات و مردم فرهنگ دوست اين شهرستان، 
نگاه مثبت و سازنده اى به توسعه اين آموزشكده دارند و 
اميد است اين روند، در آينده نزديك اين دانشكده را به 
قطب بزرگ آموزشى صنعت در منطقه و كشور بدل كند.

ابالغ راى 
9/461 كالسه پرونده: 609/94 شماره دادنامه: 869-94/8/3 مرجع رسيدگى: 
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نشانى زينبيه –  ــعبه 17 ش ش
ــنى – رضا اصغرزاده هردو  دارك – كوى طالب – پ22 خوانده: على اكبر محس
به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست اصغر كريمى به طرفيت على اكبر محسنى و رضا اصغرزاده 
به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و يكصد و پنجاه هزار ريال وجه يك فقره چك 
به شماره 465170-89/2/30 عهده بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسى 
و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و 
اينكه خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات 
ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان حكايت مى كند على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى 
ــم به محكوميت  ــواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حك مدنى و م
ــد و پنجاه هزار ريال به عنوان اصل  خواندگان به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكص
خواسته و پرداخت يكصد و هشتاد هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه 
ــه از تاريخ  ــارات تاخير و تادي ــم به پرداخت خس ــر آگهى تا اجراى كامل حك نش
ــاخص بانك مركزى در  1389/2/20 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.م الف:24677 شعبه 17 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/462 كالسه پرونده: 611/94 شماره دادنامه: 870-94/8/30 مرجع رسيدگى: 
ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر كريمى نشانى زينبيه –  ــعبه 17 ش ش
ــانى مجهول المكان  ــهرام طاهرى به نش دارك – كوى طالب – پ22 خوانده: ش
ــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى  خواسته: مطالبه گردش
ــتعانت از خداوند متعال به  اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اس
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
ــته مطالبه مبلغ دو ميليون و  ــهرام طاهرى به خواس اصغر كريمى به طرفيت ش
پانصد هزار ريال وجه يك فقره چك به شماره 443029-89/3/25 به عهده بانك 
صادرات به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى 
و مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى 
ــتندات ابرازى خواهان ايراد و  در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مس
ــتغال ذمه خوانده  ــتندات ابرازى نيز حكايت از اش تكذيبى به عمل نياورده و مس
ــتناد مواد  ــتن دعوى به اس به خواهان حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانس
198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 315و310و309و307و249 
ــغ دو ميليون و پانصد  ــت خوانده به پرداخت مبل قانون تجارت حكم به محكومي
ــزار ريال هزينه  ــت يكصد و هفتاد ه ــته و پرداخ هزار ريال به عنوان اصل خواس
ــر آگهى تا اجراى كامل حكم به پرداخت خسارات تاخير و  ــى و هزينه نش دادرس
ــاخص بانك مركزى در  تاديه از تاريخ لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد.م الف:24675 شعبه 17 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان 

ابالغ راى 
ــيدگى كننده: شعبه 17 شوراى حل  9/463 كالسه پرونده:94-756 مرجع رس
اختالف اصفهان شماره دادنامه:873-94/8/30 خواهان: اصغر كريمى به نشانى 
اصفهان – زينبيه – دارك – كوى طالب – پالك22 خواندگان: 1- رضا جمشيدى 
ــانى مجهول المكان  ــان همگى به نش ــعلى حيدري 2- منوچهر عليپور 3- عباس
خواسته: مطالبه با توجه به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم

 شعبه ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى اصغر كريمى به طرفيت 
1- رضا جمشيدى 2- منوچهر عليپور 3- عباسعلى حيدريان به خواسته مطالبه 
ــت هزار ريال بابت يك فقره چك به شماره 838260- مبلغ سه ميليون و دويس
ــارت تاخير تاديه خوانده رديف اول  ــى و خس 87/2/26 به انضمام هزينه دادرس
ــورا با  ــوم به عنوان ضامن فلذا ش ــادر كننده و خوانده رديف دوم و س به عنوان ص
ــى عدم پرداخت بانك  ــت مصدق چك و گواه توجه به محتويات پرونده و رونوش
ــناد در يد  محال عليه و اينكه چك مورد ادعا وصف تجريدى دارد و بقاء اصول اس
ــتقرار دين به ميزان خواسته به عهده  خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و اس
ــه دفاعى به عمل  ــته و نامبردگان در قبال دعوى مطروح خواندگان دعوى داش
ــه دادگاه ارائه ننموده دادگاه به  نياورده و دليلى بر پرداخت دين و يا برائت ذمه ب
لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونى 
ــتناد مواد 198و515و522و519  دعوى مطروحه را ثابت تشخيص داده و به اس
ــورخ 1369/7/10 هيات  ــى مدنى و راى وحدت رويه 536 م قانون آيين دادرس
عمومى ديوانعالى كشور حكم به محكوميت تضامنى نامبردگان به پرداخت مبلغ 
ــته و مبلغ يكصد و شصت هزار  سه ميليون و دويست هزار ريال بابت اصل خواس
ــر آگهى تا اجراى كامل حكم و حق الوكاله  ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نش
وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 87/2/26 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى است و ظرف مدت بيست 
ــت روز ديگر قابل  ــعبه و پس از بيس ــالغ قابل واخواهى در همين ش روز پس از اب
ــد.م الف:24674  تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باش

شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــيدگى كننده: شعبه 17 شوراى حل  9/464 كالسه پرونده:94-757 مرجع رس
اختالف اصفهان شماره دادنامه:872-94/8/30 خواهان: اصغر كريمى به نشانى 
ــالك22 خواندگان: 1- محمدرضا  اصفهان – زينبيه – دارك – كوى طالب – پ
جهانبخشى 2- ساالر مختارى همگى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
ــورتى اعضاى  ــات پرونده و اخذ نظريه مش ــخ 94/8/20 با توجه به محتوي به تاري
محترم شعبه ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى اصغر كريمى 
به طرفيت 1- محمدرضا جهانبخشى 2- ساالر مختارى به خواسته مطالبه مبلغ 
دو ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 871802 مورخ 87/7/15 به انضمام 
ــارت تاخير تاديه خوانده رديف اول به عنوان صادر كننده و  هزينه دادرسى و خس
خوانده رديف دوم به عنوان ضامن/ظهرنويس فلذا شورا با توجه به محتويات پرونده 
و رونوشت مصدق چك و گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و اينكه چك مورد 

ادعا وصف تجريدى دارد و بقاء اصول اسناد در يد خواهان است و داللت بر اشتغال 
ذمه و استقرار دين به ميزان خواسته به عهده خواندگان دعوى داشته و نامبردگان 
در قبال دعوى مطروحه دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر پرداخت دين و يا برائت 
ذمه به دادگاه ارائه ننموده دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان 
از هرگونه خدشه و تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخيص داده و به استناد 
مواد 198و515و522و519 قانون آيين دادرسى مدنى و راى وحدت رويه 536 
ــور حكم به محكوميت تضامنى  مورخ 1369/7/10 هيات عمومى ديوانعالى كش
ــته و مبلغ يكصد و  نامبردگان به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت اصل خواس
ــى و هزينه نشر آگهى تا اجراى كامل حكم و  شصت هزار ريال بابت هزينه دادرس
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك/سفته 
ــت و  مورخ 87/7/15 در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى اس
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از بيست 
ــد.م  روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باش

الف:24673 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/465 كالسه پرونده:94-586 شماره دادنامه:1494-94/8/21 مرجع رسيدگى: 
شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سيد جمال ميرحسينى فرزند سيد 
ــرقى – توليدى مبل جالل  اكبر نشانى اصفهان – خ.امام خمينى – خ.شريف ش
ــانى مجهول المكان خواسته: مطالبه  خوانده: اصغر همدانى فرزند محمود به نش
ــورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
ــينى به طرفيت آقاى اصغر همدانى به خواسته  دعوى آقاى سيد جمال ميرحس
ــماره هاى 993914- ــغ 31/500/000 ريال وجه 2 فقره چك به ش مطالبه مبل

ــعبه شريف رهنان به  93/10/30و993913-93/9/5 به عهده بانك صادرات ش
انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه 
ــندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان  و دفاعيات مستند و محكمه پس
ــد  ــه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رس از خود ابراز و اراي
ــارت و 198و515و519و522 قانون  ــتندا به مواد 313و314 قانون تج كه مس
آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 31/500/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
ــيد چكهاى موصوف (93/10/30و93/9/5) تا تاريخ اجراى حكم درحق  سررس
ــرف 20 روز پس از ابالغ  ــد راى صادره غيابى و ظ خواهان صادر و اعالم مى نماي
قابل واخواهى در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:24665 شعبه 6 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/466 كالسه پرونده:94-456 شماره دادنامه:1457-94/8/21 مرجع رسيدگى: 
ــودابه نوروزى فرزند يدا...  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: س شعبه ششم ش
نشانى اصفهان – خيابان فيض – ابتداى خيابان فيض – سمت چپ- ساختمان 
ــادى فرزند مصطفى  ــل زاده حبيب آب ــده: مهرداد فاض 24- طبقه فوقانى خوان

ــته: مطالبه وجه دو فقره چك جمعا به مبلغ هشت  نشانى: مجهول المكان خواس
ــارات دادرسى با عنايت  ميليون و سيصدو هفتاد هزارريال به انضمام مطلق خس
ــيدگى را اعالم و  ــورتى اعضا شورا ختم رس به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى  به ش
خانم سودابه نوروزى به طرفيت آقاى مهرداد فاضل زاده حبيب آبادى به خواسته 
ــماره هاى 454837- ــه 2 فقره چك به ش ــغ 8/370/000 ريال وج مطالبه مبل
ــارت  ــكن به انضمام مطلق خس 89/3/7و454838-89/3/8 به عهده بانك مس
قانونى، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
ــه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند  از طريق نشر آگهى در جلس
ــبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه  ــندى در مقام اعتراض نس و محكمه پس
ــد كه مستندا به مواد  ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رس
313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 8/370/000 ريال بابت اصل خواسته و 555/000 ريال 
ــارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف  ــى و خس بابت هزينه دادرس
(89/3/7و89/3/8) 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 مى باشد.

م الف:24664 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

9/467 كالسه پرونده:94-483 شماره دادنامه:1442-94/8/16 مرجع رسيدگى: 
ــودابه نوروزى نشانى  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خانم س ــعبه 45 ش ش
اصفهان – ميدان فيض – ابتداى خيابان فيض – سمت چپ – ساختمان24-طبقه 
فوقانى خوانده: نادر رضائى زاده نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
ــودابه نوروزى به طرفيت آقاى نادر رضائى زاده به خواسته مطالبه مبلغ  خانم س
1/130/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 203387 به عهده بانك كشاورزى 
ــده و بقاى اصول  ــه محتويات پرون ــارت قانونى، با توجه ب ــام مطلق خس به انضم
ــتندات در يد خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانك محال  مس
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 
ــتند و محكمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به  هيچگونه اليحه و دفاعيات مس
دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به 
نظر مى رسد كه به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 
ــده به پرداخت مبلغ 1/130/000 ريال بابت  قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوان
ــته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى به مبلغ  اصل خواس
120/00 ريال خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (80/5/5) 
ــالم مى نمايد راى صادره غيابى و  تا تاريخ اجراى حكم درحق خواهان صادر و اع
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 مى باشد.م الف:24660 

شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان

امام جمعه بادرود تأكيد كرد:

ضرورت تقويت وقف قرآنى در جامعه
ــه با ديگر وقف ها سهم  ــفانه وقف قرآنى در مقايس امام جمعه بادرود گفت: متأس

ناچيزى دارد و بايد در جامعه تقويت شود.
حجت االسالم عليرضا قاسمى در مراسم محفل انس با قرآن كه به مناسبت هفته 
وقف در امامزاده آقا على عباس برگزار شد، اظهار كرد: يكى از نعمت هاى بى بديل 
پيروزى انقالب اسالمى گسترش فعاليت هاى قرآنى در جامعه بوده و ما امروز در 
اين جامعه مى توانيم آزادانه به امور قرآنى و مذهبى بپردازيم و از اين راه به خداوند 
نزديك تر شويم.وى افزود: در يك مقايسه سرانگشتى با دوران طاغوت مى توانيم 
ــالمى فعاليت هاى قرآنى بسيار خوب در حال  درك كنيم كه امروز در جامعه اس
ــاهد موفقيت قرآن آموزان در كشور و چه در مسابقات  پيشرفت است و هر روز ش
ــتيم.امام جمعه بادرود تصريح كرد: حضور يك قارى بين المللى  بين المللى هس
مى تواند تأثيرات بسيارى روى مردم به ويژه جوانان و نوجوانان شهر داشته باشد و 
بايد براى ايجاد چنين بسترهايى از تمامى ظرفيت هاى شهرستان استفاده شود و 
حضور مردم در اين گونه محافل پيش زمينه اى براى حضور گسترده تر و با انگيزه تر 

در كالس هاى آموزشى قرآنى است.
وى بيان كرد: وجود آستان مقدس آقا على عباس (ع) در منطقه مى تواند خاستگاه 
ــزاده فعاليت هاى قرآنى و مذهبى در  قرآنى منطقه لقب بگيرد و در پناه اين امام

منطقه رونق گرفته و توسعه پيدا كند.
قاسمى با تشكر از اداره اوقاف و امور خيريه  براى برگزارى چنين محافلى در طول 
ــان كرد: قطعا برپايى محافل انس با قرآن موجب تشويق و ترغيب  سال خاطر نش
جوانان و نوجوانان به امور قرآنى خواهد شد.وى در پايان با اشاره به هفته وقف گفت: 
در يك بررسى اجمالى در باب وقف به اين نتيجه مى رسيم كه در سطح منطقه وقف 
قرآنى نسبت به ساير وقف ها توفيق چندانى نداشته و انتظار مى رود خيران و واقفان 
كمر همت را بسته و در سال آينده شاهد ثبت وقف قرآنى در سطح منطقه باشيم. 
حجت االسالم عليرضا محلوجى؛ رييس اوقاف و امور خيريه بادرود نيز در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار كرد: هدف از برگزارى محفل انس با قرآن تجليل از برگزيدگان 
سى و هشتمين دوره مسابقات قرآنى اداره اوقاف بود كه در اين دوره از مسابقات كه 
با حضور حافظان و قاريان قرآنى كريم برگزار شد، درنهايت 19 نفر به عنوان نفرات 
ــدند.وى در ادامه افزود: در اين دوره از مسابقات حافظان و قاريان  برتر معرفى ش
قرآن كريم باالى 18 سال در رشته هاى قرائت، ترتيل، حفظ 5، 10، 20 و كل قرآن 

كريم، اذان و مفاهيم قرآنى با يكديگر به رقابت پرداختند.

مدير جهاد كشاورزى نطنز گفت: به منظور توليد كيفى گوشت مرغ، طرح توليد 
و توزيع مرغ سايز در شهرستان نطنز اجرا مى شود.

عبدالرضا مهدى بادى در جمع اعضاى كارگروه توليد و توزيع مرغ سايز نطنز كه 
ــد، اظهار كرد: طرح توليد و توزيع مرغ  در محل جهاد كشاورزى نطنز برگزار ش
ــايز با دوره پرورش 42 روزه با هدف ترويج فرهنگ توزيع مرغ سايز مطابق با  س

استاندار جهانى در جامعه است.
وى افزود: يكى از بهترين راهكارها در جهت حمايت از مرغداران، اصالح سيستم 
پرورش و توزيع گوشت مرغ است، انجام اين اقدام در راستاى معيارهاى جهانى 
و دستاوردهاى علمى باعث ايجاد امكان صادرات اين محصول به ديگر كشورها 

خواهد شد.
ــايز، روشى است  ــاورزى نطنز تصريح كرد: اجراى طرح مرغ س مدير جهاد كش
كه بر اساس آن، وزن مرغ در زمان كشتار به 1200 و نهايتا1800 گرم مى رسد 
ــع صنعتى، به واحدهاى توليد  و مرغ هاى با وزن بيش از اين مقدار، جهت توزي
ــوند.  وى هدف از اجراى اين طرح را، كاهش  ــيس و كالباس ارسال مى ش سوس
چربى و ضايعات الشه، ارتقاى كيفيت الشه به دليل چربى كم، خوش خوراكى 
گوشت، كاهش مصرف دارو، كاهش هزينه هاى توليد، كاهش مرگ ومير، كاهش 

مصرف سوخت و افزايش تعداد جوجه ريزى در سال عنوان كرد. 
مهدى بادى همچنين جوجه ريزى مرغ گوشتى در مرغدارى هاى اين شهرستان 
در آبان ماه را 315 هزار قطعه اعالم و افزود: با وجود 80 واحد مرغدارى گوشتى 
ــتان با ظرفيت يك ميليون و 600 هزار قطعه در آبان ماه جارى فعال در شهرس

ــزار قطعه اقدام  ــه تعداد 315 ه ــبت به جوجه ريزى ب  14 واحد مرغدارى نس
نموده اند.

 رييس اداره اوقاف و امورخيريه آران و بيدگل از ثبت پنج وقف جديد در اين 
شهرستان خبر داد.حجت االسالم ولى اهللا روان ارزش اين پنج موقوفه را 10 
ــعه صحن امام زاده  ــرد و افزود: اين موقوفات براى توس ميليارد ريال اعالم ك
ــينيه خاتم االنبياء، وقف جديد براى حرم  محمد زيارت قدمگاه، احداث حس
ــان  ــى(ع) و دو وقف براى هزينه هاى ازدواج آس حضرت محمد هالل بن عل
ــامل يك قطقه زمين به مساحت بوده است. وى اظهار كرد: اين موقوفات ش
ــكونى به  ــك منزل مس ــت اهللا معبدى، ي ــوم نعم ــع  از مرح ــر مرب 200 مت
مساحت 300 متر مربع از فاطمه حسينى، يك قطعه زمين  از موقوفات رضا 
مشرقيان و عليا كدخدا جعفرى به مساحت 400 متر مربع و دو زمين موقوفه 

از محمد تقوى و عين اهللا احمدى به متراژ 300 متر مربع است.
رييس اداره اوقاف و امورخيريه آران و بيدگل ادامه داد: در حال حاضر حدود 
هزار  موقوفه و بيش از دو هزار و 500 رقبه در اين شهرستان شناسايى شده كه 

در سازمان اوقاف و امور خيريه به ثبت رسيده است.

رييس آموزشكده فنى خوارزمى پسران شهرضا:

تب مـدرك  گـرايى در كشـور فـراگير شده است



بيشتر بدانيم

روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1754 | پنجشنبه  26  آذر 1394 | 5 ربيع االول  1437

ــديدى داريم و يا بدن مان درد مى گيرد، بالفاصله به  وقتى سردرد ش
سراغ كابينت داروها مى رويم و به دنبال آسپيرين يا مسكن مى گرديم. 
در حالى كه مسكن ها مى توانند به طور موقت باعث تسكين تب، درد و 
حتى كسالت ناشى از مصرف الكل شوند، اما مزاياى مصرف آنها فراتر از 
اين مشكالت شايع است. وقتى با پزشك تان درباره ى مصرف روزانه ى 
ــپيرين صحبت مى كنيد، احتماال اين راهكارها را براى زيبايى و  آس

بهبود وضعيت سالمت به شما توصيه خواهد كرد:
1- درمان جوش

مسكن ها فقط براى تسكين درد ناشى از بيمارى نيستند؛ آنها مى توانند 
ــت مورد  باعث كاهش تورم، باز كردن منفذها و حتى نرم كردن پوس
استفاده قرار بگيرند. تركيب فعال موجود در آسپيرين، اسيد استيل 
ساليسيليك است كه تركيبى گرفته شده از تركيبات ساليسين بوده و 
به طور طبيعى در گياهان خصوصا در درخت بيد وجود دارد. در واقع 
اسيد ساليسيليك موجود در آسپيرين داراى خواص ضدالتهابى بوده 

و مى تواند هر نوع مواد زائد را در پياز مو از بين ببرد.
2- از بين برنده ى ميخچه

ميخچه ها زخم هاى ناخوشايندى هستند و اغلب در نزديكى پاشنه ى 
پا خود را نشان مى دهد. 

ــق عصاره ى ليمو مخلوط كنيد تا  شش عدد آسپيرين را با يك قاش
ــپس آن را روى ميخچه بماليد و  مايه اى خميرى به دست بيايد. س
ــيدى آن مى تواند باعث  بگذاريد 10 دقيقه روى آن بماند. خواص اس

نرم شدن ميخچه شود.
3- رها شدن از شر كبودى ها

اگر يك تا دو قرص آسپيرين را در نصف ليوان آب قاطى كنيد و خمير 
به دست آمده را روى منطقه ى مورد نظر بماليد مى تواند باعث كاهش 
كبودى ها شود. در واقع اين تركيب باعث افزايش جريان خون در سطح 

پوست شده و قرمزى كبودى ها را كاهش مى دهد.
4- پيشگيرى از سرطان

ــاله حداقل  ــان مى دهد كه اگر افراد 50 تا 65 س تحقيقات اخير نش
ــپيرين مصرف كنند، خطر انواع  به مدت 10 سال به طور روزانه آس
سرطان، سكته ى مغزى و حمله ى قلبى تا 9 درصد در آنها كم مى شود. 

آسپيرين و فوايد آن براى زيبايى

وزير بهداشت گفت: در حال حاضر همانند دوران گذشته 
اپيدمى مانند فلج اطفال در كشور وجود ندارد اما برخى 
ــن هاى زيادى را  ــال، افرادى كه واكس اوقات مانند امس
انبار كرده اند، قصد نشان دادن اپيدمى آنفلوآنزا را دارند.

ــمين همايش سراسرى  ــمى در شش ــن هاش سيدحس
بهداشت، امداد و درمان نيروهاى مسلح كه در مجموعه 
ــد، از عمليات هاى روانى كه در  فرهنگى غدير برگزار ش
ــته انجام گرفته ابراز  حوزه سالمت در چندين ماه گذش
تعجب كرد و گفت: اميدواريم كه اين عمليات را به قصد 

قربت و براى رضاى خدا انجام دهند.
اپيدمى خاصى در كشور وجود ندارد

هاشمى گفت: خوشبختانه اپيدمى خاصى در كشور وجود 
ــاهد اپيدمى باشيم، پس از خدا، اميد ما به  ندارد و اگر ش
كمك و حمايت نيروهاى مسلح و بسيج است چرا كه اين 
ــرايط بحرانى مى توانند كمك هاى بسيار  نيروها در ش

خوبى به نظام سالمت داشته باشند.
ــن دهه، يك  ــت با بيان اينكه پس از چندي وزير بهداش
دولت پذيرفت كه سالمت بايد جزء اولويت هاى اساسى 
باشد، افزود: دكتر روحانى توجه به حوزه سالمت را آغاز و 
مجلس نيز از آن حمايت كرد و مقام معظم رهبرى نيز از 

طرح تحول سالمت حمايت كردند و در دو سال گذشته 
شرايط بسيار خوبى به وجود آمده است.

ــوزه آموزش و  ــار مى كند كه در ح او گفت: دولت افتخ
پژوهش و همچنين بهداشت و درمان از نيروهاى مسلح 
حمايت كند چرا كه كمك به نيروهاى مسلح، كمك به 
حوزه سالمت است البته درست است كه نيروهاى مسلح، 
ــرايط خاص آمادگى دارند اما در شرايط آرامش  براى ش
كشور نيز مى توانند به مردم كمك زيادى كنند و هنر ما 

بايد در اين باشد كه از اين ظرفيت استفاده كنيم.
ــت مى تواند  ــت با بيان اينكه وزارت بهداش وزير بهداش
ــتان ها و تخت هاى موجود نيروهاى  ــى از بيمارس بخش
ــرد: براى  ــان ك ــلح را خريد خدمت كند، خاطرنش مس
چندمين بار است كه آمادگى وزارت بهداشت براى خريد 

خدمت از نيروهاى مسلح را اعالم مى كنم .
ــهرى كه ظرفيت خالى  او گفت: آمادگى داريم در هر ش
تخت و بيمارستان نيروهاى مسلح وجود داشته باشد، از 
آن استفاده كنيم به عنوان نمونه بيمارستان شهيد بقايى 
ــت چندين تخت خالى داشته باشد كه اهواز ممكن اس

 مى تواند براى مردم مورد استفاده قرار گيرد.
ــلح را باعث  ــاى مس ــت از نيروه ــمى خريد خدم هاش

ــق مأموريت هاى  ــات و تحق ــدى مردم از خدم بهره من
ــت عنوان كرد و گفت: حتى براى تجهيز  وزارت بهداش
ــت ،  ــون معطل مانده اس ــى كه تا كن ــى پروژه هاي برخ

وزارت بهداشت مى تواند اقدام كند.
وزير بهداشت با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى 
مبنى بر اينكه مبناى توسعه بايد در خوزستان، هرمزگان، 
ــد گفت: در قالب  ــتان باش ــهر و سيستان و بلوچس بوش
ــا تعرفه اى  ــلح ب تضمين خريد خدمت از نيروهاى مس
ــت اگر مانند قرارگاه سازندگى  كه به تصويب رسيده اس
ــروع  خاتم االنبياء به ويژه در نقاط محروم و مرزى كه ش
ــت از آنها با  ــازى كنند وزارت بهداش ــتان س به بيمارس

تعرفه هاى مصوب خريد خدمت مى كند.
مجوز به دانشگاه هاى نيروهاى مسلح براى تربيت 

نيروهاى تخصصى
ــانى،  ــروى انس ــت ني ــوص تربي ــت: در خص او گف
وزارت بهداشت اقدامات الزم را انجام خواهد داد و افتخار 
مى كنيم كه دانشگاه هاى علوم پزشكى ارتش و بقيه اهللا 
ــوق تخصص تربيت مى كنند و  نيروهاى تخصصى و يا ف
به هر ميزان كه در اين دانشگاه ها استعداد وجود داشته 
ــد حاضريم براى تربيت نيروى انسانى به آنها مجوز  باش

اعطا كنيم.
ــگاه هاى نيروهاى مسلح مراكز  هاشمى گفت: اگر دانش
ــه خدمات به  ــد مى توانند در ارائ جديدى را اضافه كنن
ــگاه ها صرفا براى  ــند چرا كه اين دانش جامعه موثر باش

نيروهاى مسلح نيست بلكه براى كل كشور كشور است.
ــور رخ  ــوادث و بالياى طبيعى در كش  در مواقعى كه ح
مى دهد، اگر نيروهاى مسلح حضور نداشته باشد وضعيت 

نامناسبى پيش مى آيد.
ضرورت سرمايه گذارى بخش خصوصى در حوزه 

سالمت
ــكى نشان  وى عنوان كرد: تجربه و دانش در حوزه پزش
مى دهد كه كارها بايد به مردم سپرده شود و الزم است 
تا بخش خصوصى در اين حوزه حضور و سرمايه گذارى 
داشته باشد و اين هم ميسر نيست به جز مسيرى كه در 

ساير حوزه ها رفته ايم .
وزير بهداشت افزود: در حوزه هاى نيروگاه و نفت و گاز، 
هزينه تمام شده خدمات به اضافه مقدارى سود منطقى 
ــهيالتى را  ــد و در صورت لزوم، تس ــبه كرده ان را محاس
ــه وزارت نيرو  ــه عنوان نمون ــرده اند و يا ب پيش بينى ك
ــرده و به ازاى  ــك نيروگاه، تضمين خريد ك در احداث ي
ــود مشخص است كه  هر كيلو وات، برق كه توليد مى ش
چه ميزان بايد پرداخت شود اما در حوزه پزشكى چنين 

اقداماتى انجام نشده است.

ــور كرده  ــا تص ــتگذاران م ــفانه سياس ــت: متاس او گف
ــد  ــت و قص ــه اى اس ــكى، هزين ــوزه پزش ــه ح ــد ك ان
ــا در صورت  ــته اند ي ــن حوزه را نداش هزينه كرد در اي
هزينه كرد، تصور مى كنند اين هزينه ها هدر رفت منابع

ــتر و با ذكر  ــات بيش ــمى در ارائه توضيح ــت .هاش  اس
ــذارى  ــرمايه گ ــرورت س ــوص ض ــال در خص ــك مث ي
بخش خصوصى اظهار داشت: عوارض اتوبان هاى كشور 
ــال  ــت هر س كه بخش خصوصى آنها را احداث كرده اس
افزايش پيدا مى كند و هزينه ساخت آن را ظرف چندين 
ــال از طريق دريافت عوارض تأمين مى كند و پس از  س
ــه دولت تحويل  ــاخت، اتوبان را ب تأمين هزينه هاى س

مى دهد كه اين در تمام دنيا نيز مرسوم است.
ــذارى و جزييات آن دخالت  او گفت: اما دولت در نرخ گ
ــت را موظف نمى كند تا نرخ  نمى كند و مجلس نيز دول
ــام يك آزمايش  بعضى اقالم بخش خصوصى مانند انج
ــور رييس جمهور و  ــات وزيران و در حض را حتما در هي
ــرمايه گذارى  ــن اگر انتظار س وزرا تعيين كنيد بنابراي
بخش خصوصى را داريم بايد در برخى رويه ها مانند نرخ 

گذارى تجديد نظر كنيم.
براى نخستين بار، بيمارسـتان هاى دولتى با تراز 

منفى روبه رو نيستند
ــول نظام  ــوم طرح تح ــمى هدف از اجراى گام س هاش
ــالمت را واقعى تر كردن تعرفه ها عنوان كرد و اجراى  س
آن را باعث چندين قدم پيشروى دانست و گفت: با اجراى 
اين گام، در بيمارستان هاى دولتى، هزينه ها سر به سر 
ــتان هاى دولتى با تراز  شد و براى نخستين بار، بيمارس

منفى روبه رو نيستند.
ــى بيمه همت  ــوراى عال او گفت: اگر هيات وزيران و ش
ــتان هاى خود را در قالب هيات  كنند مى توانيم بيمارس
امنايى و به عنوان يك واحد اقتصادى كوچك اداره كنيم 
ــور كاهش يابد حتما بايد  اما اگر بخواهيم مشكالت كش
ــال  ــه به عنوان نمونه هر س ــت كنيم چرا ك خريد خدم
دولت مى تواند دو هزار تخت بيمارستانى بسازد و با روال 

طبيعى نياز امروز ما تا 50 سال آينده، تأمين مى شود.
تحويل 20 هزار تخت بيمارستانى تا پايان دولت

ــان اين دولت،  ــت در عين حال گفت: تا پاي وزير بهداش
20 هزار تخت بيمارستانى تحويل خواهيم داد.

ــاص خود را  ــه هاى خ ــش خصوصى مولف او گفت: بخ
ــرمايه خود  ــود و حفظ س ــش خصوصى به س دارد، بخ
ــعه و  ــم توس ــه شش ــم در برنام ــه دارد واميدواري توج
ــوى تصميم  ــلح به نح ــت از نيروهاى مس ــد خدم خري
گيرى شود تا براى سرمايه گذارى در اين بخش تشويق 

شوند.
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عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است كه افزايش ماليات 
ــمت سيگارهاى قاچاق  بر سيگار توليد داخل، مصرف كنندگان را به س

مى كشاند.
ــيگار،  ــازى قاچاق س دكتر عابد فتاحى ، در خصوص ضرورت محدودس
اظهار داشت: به طور كلى تحقيقات و مطالعات در سراسر دنيا بر عوارض 
مصرف سيگار داللت دارد و اين واقعيت، موضوعى نيست كه خدشه اى 

بر آن وارد باشد.
ــال به انواع  ــتعمال دخانيات عامل ابت ــم كه اس ــت: همه مى داني وى گف
ــت، توان بارورى مردان را كاهش مى دهد، به ريه ها شديدا  سرطان هاس
ــدگان تحميل  ــر به مصرف كنن ــيب مى زند و ده ها درد و رنج ديگ آس
ــناخته سيگارهاى قاچاق، اضافه  مى كند. فتاحى با اشاره به عوارض ناش
كرد: مساله اين است كه اين عوارض و عواقب مصرف دخانيات به دنبال 
استفاده از سيگارهايى رخ مى دهد كه به صورت قانونى توليد مى شوند 
ــبت به آنها صورت مى گيرد و  اينجاست كه  و نظارت هاى بهداشتى نس
بايد بگوييم واى به حال سيگارهايى كه به صورت قاچاق وارد كشور شده 

و توزيع مى شوند.
ــيگارها چه موادى  ــد داخل اين س ــرد: هيچ كس نمى دان وى تصريح ك
ــت و هيچ گونه نظارتى نيز بر آنها صورت نمى گيرد. ما عوارض  نهفته اس
ــا در خصوص  ــال كنيم، ام ــى توانيم دنب ــيگارهاى توليد داخل را م س

سيگارهاى قاچاق چگونه مى خواهيم موضوع را رصد كنيم.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بايد به خود بياييم و 
عالوه بر مديريت تقاضا و مصرف دخانيات در كشور، جلوى قاچاق سيگار 
را سد كنيم. بايد به صنعت دخانيات كشور اجازه دهيم با سرمايه گذارى 
ــور را خودمان  ــيگار مورد نياز كش ــين آالت، س و خريد تجهيزات و ماش

توليد كنيم.
ــيگار معامله با سالمت مردم نيست،  وى با تاكيد بر اين نكته كه توليد س
افزود: سيگار كشنده است ولى مگر آلودگى هوا كشنده نيست. عوارض 
ــت يا عوارض ناشى از استرس،  ــيگار بيشتر اس ناگوار ناشى از مصرف س
ــد به جنگ مصرف  ــا مولفه ديگر؟ باي ــن ترانس باال و ده ه ترافيك، روغ
ــت كه جوانان كشورمان را از شر  دخانيات برويم ولى گام نخست اين اس

سيگار هاى قاچاق در امان بداريم.
ــازى شركت دخانيات تصريح كرد:  فتاحى با انتقاد شديد از خصوصى س
ــركت دخانيات را به بخش خصوصى  ــتباه بزرگ دولت اين بود كه ش اش

واگذار كرد. 
اين شركت بايد در اختيار دولت باشد. خصوصى سازى دخانيات موجب 

تضعيف اين صنعت و افزايش قاچاق شده است.
به گفته وى، هرچقدر توليد داخلى سيگار كاهش پيدا كند، سيگار قاچاق 
جايگزين آن مى شود. شبكه توزيع كاالى قاچاق تقويت مى شود و در كنار 

سيگار، كاالهاى غير مجاز ديگر نيز به سهولت توزيع مى شود.
ــوص طرح افزايش  ــت و درمان مجلس در خص ــيون بهداش عضو كميس
ماليات بر سيگار اظهار داشت: مطالعات جهانى نشان داده افزايش ماليات 
ــى با توجه به حجم  ــزه مصرف دخانيات را كاهش دهد. ول مى تواند انگي
ــور، اگر ماليات سيگار افزايش  غير قابل توصيف قاچاق دخانيات به كش
پيدا كند، تنها كارى كه انجام داده ايم هدايت مصرف كنندگان از سيگار 

ايرانى به سيگار قاچاق است.

مضرات سيگار قاچاق پنهان است

خبر

دريچه

ــت كه افراد كمتر نسبت به برطرف  پتاسيم از جمله امالح مهم در بدن اس
كردن نياز خود به آن توجه دارند اما كمبود آن براى سالمتى مضر است.

ــيارى از ضرورى ترين  ــى در بس ــش اساس ــم نق ــى مه ــاده معدن  اين م
عملكردهاى بدن از جمله تنظيم مايعات و كاركرد صحيح ماهيچه ها بازى 
مى كند. همچنين بررسى ها حاكى از آن است كه دريافت اين ماده معدنى 
ــوى حفظ كند. با  ــه بيمارى هاى قلبى و كلي ــت فرد را از ابتال ب ممكن اس
وجود نياز بدن به ماده معدنى پتاسيم افراد كمى نسبت به تامين آن توجه 
دارند. پزشكان توصيه مى كنند افراد بزرگسال حداقل در روز بايد 4700 
ــان ها نيمى از اين ميزان  ــيم دريافت كنند اما بيشتر انس ميلى گرم پتاس

پتاسيم را مصرف مى كنند.
ــخ به اين پرسش كه چگونه مى توان كمبود اين  پزشكان همچنين در پاس
ــور دقيق نمى توان  ــخيص داد، معتقدند، به ط ــذى را در بدن تش ماده مغ

دراين باره صحبت كرد. 
تست هاى متداول و معمول، كمبود پتاسيم را نشان نمى دهند. همچنين 
ــاهده نمى كند. هرچند  ــمى مبنى بر كمبود آن مش ــانه جس فرد هيچ نش
مى توان با توجه به برخى عالئم از فقدان ميزان كافى پتاسيم در بدن اطالع 

پيدا كرد كه پنج نمونه مهم از اين عالئم عبارتند از:
عدم تنوع در رژيم غذايى: 

ــاب مى آيند بنابراين  ميوه ها و سبزيجات غنى ترين منبع پتاسيم به حس

ــوع در وعده ها و  ــى با رنگ هاى متن ــف اين مواد خوراك وجود انواع مختل
ــت. در صورتى كه رژيم غذايى تنها در  ميان وعده هاى غذايى ضرورى اس
بردارنده گوشت، غذاهاى نشاسته اى فرآورى شده و خوراكى هاى كنسروى 

باشد بدن ميزان كافى از پتاسيم دريافت نمى كند.
احساس ضعف و خستگى: 

در صورتى كه حس مى كنيد بدن تان از ميزان انرژى كافى برخوردار نيست 
ــتگى داريد ضرورت دارد در نوع رژيم غذايى خود  و احساس ضعف و خس
دقت بيشترى داشته باشيد چون علت اين خستگى مى تواند كمبود پتاسيم 
باشد. مصرف ميوه ها و سبزيجات غنى از ماده معدنى پتاسيم فرد را سرزنده 

و شاداب مى كند.
 فشارخون باال: 

فاكتورهاى بسيارى همچون سابقه خانوادگى، داشتن اضافه وزن و مصرف 
ــارخون افزايش يابد، اما نتايج يك مطالعه  زياد نمك موجب مى شود فش
آزمايشگاهى روى موش ها نشان مى دهد موش هايى كه در رژيم غذايى شان 
ميزان كافى پتاسيم وجود ندارد به فشارخون باال مبتال شده اند. بسيارى از 
افراد عادت به خوردن غذاهاى پر نمك دارند و در كنار آن ميوه و سبزيجات 
كافى مصرف نمى كنند كه اين وضعيت باعث مى شود تعادل بين سديم و 

پتاسيم از بين برود و به بروز فشارخون باال كمك مى كند.
گرفتگى عضالت و ماهيچه ها: 

در صورتى كه در قسمت پاها دچار گرفتگى ماهيچه همراه با درد مى شويد 
كمبود پتاسيم مى تواند عامل بروز آن باشد.

باال بودن ضربان قلب: 
ــد بايد آن را جدى گرفت. در  زمانى كه سطح پتاسيم به شدت پايين باش
ــاس مى كنيد تپش قلب شديد داريد و ضربان آن نامرتب  صورتى كه احس
ــك مطرح كنيد. به گزارش سايت پيريونشن،  است بايد موضوع را با پزش
ــود بايد انواع مختلفى از ميوه ها و  براى آنكه نياز بدن به پتاسيم برطرف ش

سبزيجات در طول روز مصرف شود.

ــرخ يا ٌرز گياهى پايا از خانواده گل ُسرخيان يا  گل س
رزاسه (Rosaceae) است. به اين گياه گل محمدى، 
گل سورى ، يا َورد نيز گفته مى شود. بيش از 100 نوع 
ــتند.  ــيا هس گل رز وجود دارد كه اكثر آنها بومى آس
گل سرخ داراى ساقه هايى شاخ دار و گل هايى سفيد 

ــت. گل سرخ در  رنگ ، صورتى رنگ و يا قرمز رنگ اس
ــان ، كرمان ، فارس ، اصفهان و  ايران ، در مناطق كاش

آذربايجان شرقى كشت مى شود.
ــرخ به عنوان يگ گياه زينتى  به طور معمول از گل س
ــدان در منازل  ــاغ و يا داخل گل ــى زيبا در ب با گل هاي
ــود. محصول عمده گل سرخ ، گالب،  ــتفاده مى ش اس
ــد. از گلبرگ اين  ــك مى  باش ــانس و گلبرگ خش اس
ــانس رز و همچنين در  ــه گالب و اس ــراى تهي گياه ب
ــى و بهداشتى استفاده  صنايع غذايى ، دارويى ، آرايش
مى شود.گالب كه يك عامل آرامش بخش عالى است 
ــته و عطر خاصى به غذاها  موجب تسكين اعصاب گش
ــا ، تانن ،  ــانس رز غنى از فالونوئيده ــد. اس مى بخش
 E و C، D  ،A ، B3 آنتى اكسيدان ها و ويتامين هاى
است كه براى محافظت از پوست بسيار مفيد هستند. 
از گل سرخ در صنعت عطرسازى نيز استفاده مى شود. 

ــت كه  ــيارى اس ــرخ داراى خواص درمانى بس گل س
مى توان با مصرف مخلوط چاى سبز با گل سرخ از اين 

خواص بهره مند شد.
خواص گل سرخ

A , B , C , E , K تامين ويتامين هاى   
  پيشگيرى و درمان چين و چروك

    سم زدايى از بدن
ــزش بينى و گرفتگى     درمان تب ، گلو درد ، آبري

مجارى تنفسى
    مبارزه با عفونت دستگاه گوارشى

ــه صفرا و بهبود ترشح مايع    پاكسازى كبد و كيس
صفراوى

  تسكين درد قاعدگى
    محافظت از معده و كبد

   بهبود گردش خون

  كمك به هضم
   اثر ملينى و درمان يبوست

    تسكين اعصاب و درمان افسردگى
   كاهش چربى بدن
   درمان بى خوابى
  كاهش خستگى

    درمان دوران قاعدگى نامنظم و نازايى
    درمان اسهال

    درمان بيمارى هاى غدد درون ريز
   درمان آكنه 

    مرطوب كردن پوست
    پاكسازى منافظ مسدود پوست

    تسكين درد پاها و كمر
    حفظ سالمت رحم

  كمك به درمان زخم ها

گـل سـرخ و خـواص و مضـرات

زبان خوراكى ها

افشـاگرى  وزيـر بهداشت  دربـاره  احتـكاركنندگـان  واكسـن آنفلـوآنـزا

خطـرات جـدى كمبود پتاسيـم



دريچه

ــود، عالوه بر  ــال هاي پاياني عمر خ ــوروي در س اتحاد جماهير ش
ــياري از جمهوري ها از  ــرپيچي رهبران بس مشكالت سياسي و س
ــديد اقتصادي و كمبود مواد غذايى رو  ــكو، با بحران ش فرامين مس

به رو  شد. 
ــال 1990ميالدى، ميخائيل گورباچف، آخرين  ــامبر س در ماه دس
ــادي و اوج گرفتن  ــران اقتص ــا بح ــراي مقابله ب ــوروي ب رهبر ش
ــوروي، كنگره  ــه در جمهوري هاي ش ــتقالل طلبان حركت هاي اس
ــاده فرا خواند و  ــكيل يك اجالس فوق الع نمايندگان خلق را به تش
اختيارات تازه اي براي جلوگيري از فروپاشي شوروي به دست آورد. 
ــد حركت هاي  ــارات موفق ش ــتفاده از اين اختي ــا اس گورباچف ب
استقالل طلبانه در جمهوري هاي شوروي را براي مدتي مهار كند. در 
اين ميان كودتايى بر ضد گورباچف شكل گرفت كه با وجود شكست 

كامل آن، موقعيت وي را متزلزل نمود.
ــت  ــي حزب كمونيس ــتعفا از دبير كل ــس از اس ــن پ وي همچني
ــم در  ــه كمونيس ــه تجرب ــن مطلب ك ــه اي ــراف ب ــوروي و اعت ش
ــت، كنترل اوضاع را از دست  ــده اس ــوروي با شكست روبه رو ش ش
ــوروي و  ــي اتحاد ش ــري از فروپاش ــراي جلوگي ــالش او ب داد و ت
ــه جايى  ــتقل، ب ــد از جمهوري هاي مس ــكيل يك اتحاد جدي تش
نرسيد.  در اين زمان سه جمهوري بزرگ روسيه، اوكراين و بالروس 
در اوايل دسامبر 1991با وجود مخالفت گورباچف، اتحاد تازه اي با 
عنوان سازمان كشورهاي مستقل مشترك المنافع تشكيل دادند و 

جمهوري هاي ديگر نيز به اين سازمان پيوستند. 
ــت هاي  ــه سياس ــزي ك ــت مرك ــك حكوم ــد، ي ــاد جدي در اتح
ــه را هماهنگ  ــن مجموع ــط خارجي اي ــادي، دفاعي و رواب اقتص
ــه  ــف ك ــه گورباچ ــود و در نتيج ــده ب ــي نش ــازد پيش بين س
ــوروي  ــاد ش ــوري اتح ــت جمه ــام رياس ــاري در مق ــر اختي ديگ
ــت  ــمى اعالم داش ــتعفا داد و به طور رس ــت از اين مقام اس نداش
ــوروي وجود  ــر ش ــاد جماهي ــام اتح ــه ن ــوري ب ــر كش ــه ديگ ك
ندارد.  بدين سان، ابرقدرت شوروي كه طي سال هاي 1990 و 1991 
از ميان رفته بود، اسما و رسما از ميان رفت و دنيا سال 1992  را تنها 

با يك ابرقدرت در صحنه سياست بين المللي آغاز كرد. 
ــوروي سوسياليستي علل  ويران شدن بناي نظام اتحاد جماهير ش
داخلي و خارجي متعددي داشت كه مي توان از ايدئولوژي انحرافي 
معتقد به ديكتاتوري پرولتاريا، تقويت بنيه نظامي به قيمت نابودي 
ــتم حكومتي شوروي به  ــووالن سيس كل جامعه، بي اعتمادي مس
ــتاب در انقالب  ــود و نيز پيدايش و ش ــي ايدئولوژيكي نظام خ مبان

الكترونيكي و انفجار اطالعات نام برد. 
اين عقيده را نيز نبايد از نظر دور داشت كه حكومت شوروي نه تنها 
ــه پايه هاي آن بر ظلم و  ــتي بود بلك مبتني بر كفر و انكار خالق هس
ستم و سركوبي توده ها و اقليت ها قرار داشت. حكومتي كه بزرگاني 
ــأن انقالب  همچون حضرت امام خميني(ره) بنيان گذار عظيم الش
ــرنگوني كمونيسم خبر  ــال قبل، از س اسالمي ايران، از چندين س

داده بودند.

فروپاشي نظام اتحاد جماهير 
سوسياليستي شوروي (1991م)

افتتاح مدرسه  « دارالفنون»
 به همت اميركبير  

تبعيد صدها فلسطيني به جنوب لبنان 
توسط رژيم صهيونيستي

تهـاجم نظامي آمريكا و انگليس 
به عــراق

« سيمون بوليوار»؛ قهرمان معروف آمريكاي جنوبي

دارالفنون اولين دانشگاه ايراني به سبك نوين بود كه در زمان پادشاهي ناصرالدين 
ــتكار ميرزا تقي خان اميركبير صدراعظم بادرايت وي  شاه قاجار و به همت و پش
داير شد. هدف از ايجاد اين مدرسه، دستيابي به صنايع و علوم جديد در آن عصر 
بود. فعاليت علمي مدرسه  دارالفنون، در آغاز در رشته هاي پياده نظام، سواره نظام 
و ساير رشته هاي نظامي، طب و جراحي، معدن شناسي و داروسازي بود. مدرسه  
دارالفنون در ابتدا با هفت نفر معلم اتريشي و عده اي مترجم، كار خود را آغاز كرد. 
اميركبير تأكيد زيادي بر عدم به كارگيري استادان از روسيه و انگلستان داشت. اّما 
متأسفانه چنين نشد. شاگرداني كه در آن پذيرفته مي شدند از خانواده هاي اعيان 
و اشراف بودند و چهارده تا شانزده سال داشتند. اين مدرسه طي فعاليت خود، 12 
دوره فارغ التحصيل داشت كه بسياري از آنان به مقام هاي بااليى در كشور دست 
يافتند. دارالفنون با معلمان اروپايِى آن، عامل بسيار مؤثري در شناساندن تمدن 

اروپا و فرهنگ جديد مغرب زمين بود.
ــال از 1100 نفر تجاوز كردند و بيشتر از   فارغ التحصيالن آن كه ظرف چهل س
ــيدند و مطالبي كه  ــر اين فرهنگ كوش خانواده هاي مهم و متنّفذ بودند، در نش
ــار دادند. بعدها با تفكيك  ــه فرا گرفته بودند، در جامعه  خود انتش در آن مدرس
رشته هاي نظامي و طب در دارالفنون و تجديد نظر در نظام آموزشي ايران، اين 
مركز علمي از قالب يك دانشگاه خارج و به مدرسه مبدل شد. تاسيس اين مدرسه، 
ــه در حالي  ــمار مي رود. اين مدرس نقطه   عطفي در تاريخ آموزش در ايران به ش
افتتاح مي شد كه باني اصلي آن يعني اميركبير دوران تبعيد در كاشان را سپري 

مي كرد.

ــام عمليات  ــكل گيري، براي انج ــان آغاز ش ــتي از هم رژيم صهيونيس
ــي را مطرح  ــطينيان، بهانه هاي مختلف ــتي و قتل و غارت فلس تروريس
مي ساخت و در توجيه اعمال ضدبشري خود به آن ها تمسك مي جست. 
گرچه رژيم غاصب صهيونيستي براي اقدامات ضدانساني خود، نيازمند 

دليل نبود. 
ــامبر 1992ميالدى، رژيم صهيونيستي به  ــتا در 17 دس در همين راس
ــدن يك پليس مرزي خود، 415 تن از رهبران و اعضاي  بهانه كشته ش
سازمان هاي جنبش جهاد اسالمي و جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 
(حماس) را از فلسطين اشغالي اخراج و به جنوب لبنان تبعيد كرد. پس از 
آن كه دولت لبنان در مخالفت با اين اقدام غيرانساني، حاضر به پذيرش 
ــرماي زمستان و  ــد، مبارزان فلسطيني در س ــطيني نش تبعيديان فلس
بدون داشتن وسايل و آذوقه، در شرايط ناگواري قرار گرفتند. اين اقدام 
خشم جهان اسالم و ساير كشورها را برانگيخت و شوراي امنيت با صدور 
قطعنامه 977، اين عمل را محكوم كرده و خواستار بازگشت تبعيديان 

فلسطيني به سرزمين خود شد. 
ــتي با بازگشت  ــارهاي بين المللي، رژيم صهيونيس ــرانجام بر اثر فش س
ــغالي موافقت كرد. هر چند برخي از  تبعيديان فلسطيني به مناطق اش
رهبران فلسطيني در هنگام بازگشت، بار ديگر دستگير شدند، اّما اين امر 
روحيه مردم فلسطين را براي مقاومت بيشتر در برابر صهيونيست هاي 

اشغالگر تقويت نمود.

ــدان غربي آن و خروج  ــت عراق در برابر حمله نظامي آمريكا و متح پس از شكس
مفتضحانه ارتش عراق از كويت؛  كميسيوني زير نظر شوراي امنيت، مأمور شناسايى 
و نابود ساختن سالح هاي هسته اي و تجهيزات كشتار جمعي عراق در زمينه هاي 
موشكي، شيميايى و ميكروبي شد. از سوي ديگر مناطق كردنشين شمال عراق و 
ــدند و  توسط شوراي  مناطق جنوبي اين كشور، مناطق ممنوعه پروازي اعالم ش

امنيت، قطعنامه هاي متعددي تحت نفوذ آمريكا عليه عراق صادر شد. 
ــار بدون اخذ مجوز  ــال هاي 1993ميالدى به بعد، آمريكا چندين ب اما در طول س
ــود قرار داد.  ــوراي امنيت، عراق را مورد تهاجمات نظامي خ ــازمان ملل و ش از س
ــوراي  ــش در اين حمالت، عدم اجراي قطعنامه هاي ش بهانه هايآمريكا و متحدان
ــي از تجاوزات  ــتا، يك ــين بود. در همين راس ــط حكومت صدام حس امنيت توس
ــه طي آن  ــامبر 1998 روي داد ك ــراق، در 17 دس ــه ع ــكا و انگليس ب مهم آمري
ــي و نظامي  ــادي، اجتماع ــهرها و مراكز اقتص ــك بر ش ــن بمب و موش هزاران تُ
ــته،  ــردم بي گناه عراق نيز كش ــزار نفر از م ــد و ده ها ه ــور فرو ريخته ش اين كش
ــازمان ملل  ــيانه كه بدون مجوز س ــدند. اين يورش وحش زخمي و بي خانمان ش
ــان  ــي در جه ــاي متفاوت ــت، عكس العمل ه ــورت گرف ــت ص ــوراي امني و ش
ايجاد كرد.  حمالت هوايى آمريكا و متحدانش عليه عراق تا چهار سال بعد به طور 
متفاوت و پراكنده ادامه يافت تا اين كه در آوريل سال 2003  در پي حمالت گسترده 
زميني و هوايى كه به مدت 20 روز به طول انجاميد؛ رژيم بعثي اين كشور سرنگون 
ــقوط صدام باعث آزادي مردم عراق از خفقان گرديد، اما آمريكا و  ــد. گرچه س ش
ــال، در مورد سالح هاي هسته اي و تجهيزات  متحدانش كه در طول بيش از ده س
كشتار جمعي در عراق، تبليغات فراواني عليه رژيم صدام به راه انداخته بودند، بعد از 

اشغال عراق، نتوانستند هيچ گونه سالح هسته اي پيدا كنند.

ــت مدار معروف  ــردار و سياس ــيمون بوليوار »، س « س
ــتم آوريل 1783ميالدى در  آمريكاي جنوبي در بيس

شهر كاراكاس در ونزوئال به دنيا آمد. 
وي پس از طي دروس متوسطه، براي ادامه تحصيل به 
ــته حقوق فارغ التحصيل  مادريد اسپانيارفت و در رش
ــه در آن  ــد. بوليوار كه در اواخر انقالب كبير فرانس ش
ــت به كشورش  ــر برده بود، پس از بازگش كشور به س
ــق آمريكاي  ــود و مناط ــور خ ــد تا كش درصدد برآم
ــپانيا بودند، آزاد ــتعمار اس جنوبي را كه در زير يوغ اس

سازد.
 از اين رو، مبارزات خود را از سال 1813  آغاز كرد و طي 
ــال هاي متمادي و جنگ هاي پياپي، قدرت اسپانيا  س
ــوار در جريان اين  ــت. بولي ــه درهم شكس را در منطق
مبارزات بر آزادي تمامي مناطق آمريكاي جنوبي تاكيد 
ــورهاي اين منطقه  مي ورزيد و به دنبال استقالل كش

بود. 

در اين جنگ ها، وي ممالكي را كه امروزه اكوادور، پرو و 
كلمبيا ناميده مي شود از چنگ اسپانيا خارج ساخت و 
به استعمار سيصد ساله آنان پايان داد. بوليوار از آن پس 

خود رييس جمهور اين مناطق شد. 
ــرف بوليوار  ــروي عليا از ط ــال 1825، آزادي پ در س
ــور را بوليوي نام  ــد و به همين جهت، اين كش اعالم ش
ــخصيتي محبوب و  ــن مبارزات، از بوليوار ش نهادند. اي
الگو ساخت و عالوه بر سرمشق گيري جوانان از او، وي 
به مظهر مبارزه ضد استبداد در جهان غرب نيز شهرت 

يافت. 
او سرسختانه طالب آزادي، عدالت و دموكراسي بود و 
ــود، لقب آزادي بخش  از اين رو در جريان مبارزات خ
ــي و فرقه گرايى ها، مانع  گرفت. با اين حال، خودخواه
ــيوني متحد در  از تحقق رؤياي بوليوار در ايجاد فدراس
آمريكاي جنوبي شد و بروز برخي مخالفت ها، وي را به 

استفاده از روش هاي ديكتاتوري ناچار ساخت. 

ــوار انجاميد و  ــت بولي ــأله به كاهش محبوبي اين مس
ــال 1830  از قدرت كناره گيري  ــد كه در س باعث ش

كند.
ــدر را در راه  ــار و ارثيه هنگفت پ وي تمام ثروت سرش
پيشرفت انقالب و آزادي گذاشت تا اين كه در هفدهم 
ــل  ــالگي بر اثر بيماري س ــامبر 1830  در 47 س دس

درگذشت. 
ــوار در آمريكاي  ــيمون بولي ــز، س ــر ني در حال حاض
ــان ملي، معروف  التين به ويژه ونزوئال به عنوان قهرم
ــت. بوليوار از ديد معاصرانش، رهبري برجسته در  اس
ــكاي التين بود  ــي آمري ــتقالل سياس مبارزه براي اس
ــه موانع و  ــد بر هم ــت خالي قادر ش كه به نوعى با دس
ــظ مبارزه  ــه در راه اداره كردن و حف ــي ك ناكامي هاي
ــپانيايي وجود  ــغال گران اس ــوار پانزده ساله با اش دش
داشت فائق آيد و سلطه آنان را برآمريكاي التين پايان 

بخشد.
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محمد مفتح در سال 1307 شمسى، در خانواده اى روحانى در همدان به دنيا آمد.
پدرش مرحوم، حجت االسالم حاج محمود مفتح، يكى از واعظان مخلص و عاشق 
ــى و عربى تبحر فراوانى داشت و  خاندان رسالت و  واليت بود و در ادبيات فارس
ــعار زيادى در مدح و رثاى اهل بيت (ع) به زبان هاى عربى و فارسى از وى به  اش

جا مانده است.
او در حوزه علميه همدان، مدرس ادبيات فارسى و عربى بود. شهيد مفتح از كودكى 
در محضر پدر به فراگيرى ادبيات پرداخت و پس از گذراندن دوره ابتدايى، جهت 
ــه «آخوند مالعلى» وارد شد و پس از مدتى  فراگيرى معارف اسالمى به مدرس
جهت استفاده از محضر اساتيد بزرگ به حوزه علميه قم مهاجرت كرد و در مدرسه 
«دارالشفاء» با جديت فراوان به كسب علوم معارف پرداخت و از محضر بزرگانى 
چون آيات سيد محمد حجت كوه كمره اى، بروجردى، سيد محمد محقق (داماد)، 
عّالمه طباطبايى صاحب الميزان و امام خمينى (ره) استفاده كرد و خود مدرسى 

بزرگ در حوزه شد.
مفتح در حالى كه در قم استادى بزرگ بود، پا به عرصه دانشگاه گذاشت. وى كه 
در حوزه علميه به درجه اجتهاد رسيده بود، در دانشگاه نيز موفق به اخذ درجه 
دكترى شد. رساله دكتراى وى تحقيقى درباره نهج البالغه است كه با درجه بسيار 

خوب مورد قبول دانشگاه قرارگرفت.
دكتر مفتح، پس از گذراندن دوره دانشگاه، عالوه بر تدريس در حوزه، به تدريس 

در دبيرستان هاى قم پرداخت.
ــالتى كه بر دوش خويش حس مى كرد، ضمن مبارزه با عفريت  وى به لحاظ رس
ــعى در   ــتان و حوزه از همان آغاز س ــنگر دبيرس ــعورى، در دو س جهل و  بى ش
ــت و كالس هاى خويش را مركزى براى تشكل  ــنگرى دانش پژوهان داش روش
آنان در جهت مبارزه با رژيم قرار داده بود و در اين راه به تأسيس انجمن اسالمى

 دانش آموزان، با هميارى شهيد بهشتى همت گمارد.
ــفار مالصدرا، نوشت كه سومين  ــيه اى بر اس در زمان تحصيل و تدريس، حاش
حاشيه بر اين كتاب است. همچنين كتابى به نام روش انديشه در علم منطق به 
رشته تحرير درآورد كه به عنوان كتاب درسى در حوزه و دانشگاه، براى باالترين 
سطح منطق استفاده مى شود. ترجمه تفسير مجمع البيان هم يكى از تأليفات 

اين شهيد عالى مقام است.

در چنين روزى

داستان تاريخى

در آن ايام ، شهر كوفه مركز ثقل حكومت اسالمى بود. در تمام قلمرو 
ــمت شامات، چشم  ــالمى آن روز، به استثناى قس كشور وسيع اس
ــده بود كه چه فرمانى صادر مى كند و چه  ها به آن شهر دوخته ش

تصميمى مى گيرد.
 در خارج اين شهر دو نفر، يكى مسلمان و ديگرى كتابى (يهودى يا 

مسيحى يا زردشتى ) روزى در راه به هم برخورد كردند.
 مقصد يكديگر را پرسيدند، معلوم شد كه مسلمان به كوفه مى رود 
و آن مرد كتابى به مقصدى در همان نزديكى مى رود. توافق كردند 
ــان يكى است با هم باشند و با  كه چون در مقدارى از مسافت راهش

يكديگر مصاحبت كنند.
 راه مشترك، با صميميت، در ضمن صحبت ها و مذاكرات مختلف 

طى شد. 
به سر دو راهى رسيدند، مرد كتابى با كمال تعجب مشاهده كرد كه 
ــلمانش از آن طرف كه راه كوفه بود نرفت و از اين طرف  رفيق مس

كه او مى رفت آمد.
 پرسيد: مگر تو نگفتى من مى خواهم به كوفه بروم ؟

- چرا ...
 - پس چرا از اين طرف مى آيى ؟ راه كوفه كه آن يكى است.

 - مى دانم، مى خواهم مقدارى تو را مشايعت كنم. 
ــا يكديگر مصاحبت  ــرگاه دو نفر در يك راه ب پيغمبر ما فرمود:«ه
ــد»، اكنون تو حقى بر من پيدا  كنند، حقى بر يكديگر پيدا مى كنن

كردى . 
من به خاطر اين حق كه به گردن من دارى مى خواهم چند قدمى تو 

را مشايعت كنم و البته بعد به راه خودم خواهم رفت.
 اوه ! پيغمبر شما كه اين چنين نفوذ و قدرتى در ميان مردم پيدا كرد 
و به اين سرعت دينش در جهان رايج شد، به واسطه همين اخالق 

كريمه اش   بوده.
ــيد  ــين مرد كتابى در اين هنگام به منتها درجه رس  تعجب و تحس
ــلمانش، خليفه وقت  ــن رفيق مس ــد كه اي چون برايش   معلوم ش
ــه همين مرد،  ــيد ك ــب (ع) » بوده . طولى نكش ــن ابيطال « على ب
ــمار افراد مؤمن و فداكار اصحاب على( ع) ــد و در ش ــلمان ش مس

 قرار گرفت....

حـق همسفـر
به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه؛

مرورى بر زنـدگينـامه آيـت اله محمـد مفتـح 

ــت به  ــازمان دادن به طالب و فضال دس ــكل و س دكتر مفتح در جهت ايجاد تش
ــالم شناسى زد كه اين مجمع فعاليت  تشكيل مجمعى به نام جلسات علمى اس
وسيعى به منظور شناساندن چهره اصلى اسالم در جامعه آغاز كرد. ساواك كه 
پى به نقش مؤثر اين مجمع در شناساندن اسالم راستين برده بود، آن را تعطيل

 كرد.
ــهرهاى مختلف و روشن  ــال هاى 1340تا 1342، سخنرانى هاى او در ش در س
ساختن مواضع نهضت اسالمى در افشاى چهره رژيم پهلوى بسيار مؤثر بود و به 
لحاظ اثر عميقى كه اين سخنرانى ها در ميان توده ها داشت، بارها توسط ساواك 

تعطيل شد و هر بار اين تعطيلى با دستگيرى و آزار  ايشان همراه بود.
ــيد و با سفر  ــدت بخش ــهيد مفتح بعد از تبعيد امام (ره)، مبارزات خود را ش ش
ــاندن نهضت امام به  ــعى در افشاى ماهيت رژيم و شناس به استان خوزستان س
مردم داشت و ساواك كه با دستگيرى هاى متعدد و ممنوع المنبر كردن ايشان 
ــان را به شهرهاى خوزستان ممنوع نتوانسته بود كارى از پيش ببرد، ورود ايش

 اعالم كرد.
مبارزه دكتر مفتح تا رمضان سال 1357، كه نهضت مردم مسلمان به رهبرى امام 
خمينى (ره) اوج گرفته بود، همچنان ادامه داشت. ايشان بعد از نماز عيد فطر با 
تأكيد بر رهبرى بى چون و چراى امام امت روز پنجشنبه 16 شهريور 1357، را 
به عنوان تجليل از شهداى ماه رمضان تعطيل اعالم كرد. در اين روز راهپيمايى 
بزرگى عليه رژيم انجام گرفت كه زمينه ساز راهپيمايى 17 شهريور شد كه توسط 

رژيم پهلوى به خاك و خون كشيده شد و جمعه خونين نام گرفت.

ــت امام  ــه) جهت بازگش در بهمن 1357، ( 12بهمن 57؛ فريادى براى هميش
ــتاد مفتح به همراه ديگر هم رزمان، كميته استقبال از ايشان را تشكيل  (ره) اس
ــته  ــراد خويش را به نحو شايس ــات ورود پيروزمندانه رهبر و م ــا مقدم دادند ت

فراهم نمايند.
ــوراى انقالب از طرف امام (ره)، به عضويت اين شورا  ــكيل ش دكتر مفتح با تش
ــكيل كميته هاى انقالب اسالمى فعاليت  درآمد. بعد از پيروزى انقالب براى تش

چشمگيرى كرد و خود سرپرستى كميته منطقه4 تهران را به عهده داشت.
آخرين مسووليت وى، سرپرستى دانشكده الهيات و عضويت در شوراى گسترش 
آموزش عالى كشور بود كه به نحو شايسته در اين سنگرها انجام وظيفه نمود و 
در طى اين دوران همچنان مسووليت امامت جماعت مسجد قبا را نيز بر عهده 

داشت.
شهادت در مسير وحدت حوزه و دانشگاه

سرانجام آيت اله مفتح، پس از عمرى تالش و جهاد مستمر و خستگى ناپذير در 
راه تبليغ دين، در ساعت 9 صبح روز 27 آذر سال 1358، هنگام ورود به دانشكده 
الهيات، توسط عناصر منحرف گروهك فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فيض 

عظيم شهادت نايل آمد.
پيكر مطهر آن عالم ربانى پس از برپايى مراسم با شكوه تشييع، در صحن مطهر 
ــپرده شد و روز شهادت شهيد مفتح به  حضرت معصومه (س) در قم به خاك س
مناسبت فعاليت هاى چشمگير اين شهيد واالمقام در راه تحقق وحدت بين حوزه 

و دانشگاه «روز وحدت روحانى و دانشجو» نامگذارى شد.



خبر خبر 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان گفت: با هدف افزايش 
ــهر  ــات، از 120 دوربين ترافيكى جديد در ش ــش تلف ايمنى و كاه

اصفهان بهره بردارى مى شود.
عليرضا صلواتى، با اشاره به برنامه هاى 26 آذر، روز حمل و نقل، اظهار 
ــهيالتى براى  ــا هدف فراهم كردن تس ــت: برنامه هاى اين روز ب داش

شهروندان براى استفاده از حمل و نقل عمومى برگزار مى شود.
ــتگاه هاى دوچرخه در  وى افزود: براى تشويق شهروندان، همه ايس
ــهروندان سرويس دهى مى كنند و  سطح شهر به صورت رايگان به ش

هزينه اى بابت كرايه دوچرخه ها از مردم دريافت نمى شود.
ــان اينكه در  ــهردارى اصفهان با بي ــل و نقل و ترافيك ش معاون حم
ــهروندانى كه از سامانه هوشمند تاكسى استفاده  روز حمل و نقل، ش
مى كنند از تخفيف بهره مند مى شوند، گفت: در اين طرح، شهروندان 
از 10 درصد تخفيف برخوردار مى شوند و در كنار آن 10 درصد اضافه 
ــامانه  ــط س ــه رانندگان تعلق مى گيرد كه اين كرايه توس پرداخت ب

محاسبه مى شود.
وى افزود: اين اختالف قيمت توسط شهردارى اصفهان تأمين اعتبار 
ــتفاده از سامانه هوشمند  شده و با هدف تشويق شهروندان براى اس

كرايه تاكسى است.
ــه خبر داد و  ــل از رانندگان نمون ــن از برنامه تجلي صلواتى همچني
ــبت روز حمل و نقل از رانندگان نمونه ناوگان  اظهار داشت: به مناس

اتوبوسرانى و تاكسيرانى تجليل مى شود.
ــان از بهره بردارى از ــهردارى اصفه معاون حمل و نقل و ترافيك ش
 120 دوربين ترافيكى شهر خبر داد و خاطرنشان كرد: در يك سال 
اخير برنامه ريزى ها به گونه اى بود كه بتوانيم دوربين هاى نظارتى شهر 

را به دو برابر افزايش بدهيم.
وى افزود: در همين راستا 120 دوربين ترافيكى شهر به بهره بردارى 
ــد كه از اين بين 50 دوربين ثبت تخلف سرعت، 25 دوربين  مى رس
ــز و تخلف  ــور از چراغ قرم ــراى ثبت عب ــا، 6 دوربين ب در بزرگراه ه
ــدوده زوج و فرد و 30 دوربين  عابر پياده، 34 دوربين مربوط به مح

نظارت تصويرى در نقاط مختلف شهر به بهره بردارى مى رسند.
ــن تعداد دوربين، نظارت بر  صلواتى با بيان اينكه با بهره بردارى از اي
شهر گسترده تر مى شود، تصريح كرد: اين تعداد دوربين، معادل كل 
ــت كه تاكنون براى نظارت در شهر نصب شده اند و  دوربين هايى اس
به اين ترتيب با افزايش تعداد دوربين ها، كنترل ايمنى و عبور و مرور 

بيشتر مى شود.
وى افزود: اين تعداد دوربين با هزينه اى بالغ بر 105 ميليارد ريال به 
بهره بردارى مى رسند و به دنبال اين هستيم كه تا يكى دو سال آينده 
كاهش تلفات و افزايش ايمنى را در راستاى سياست آرام سازى شهر 

داشته باشيم.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست اصفهان گفت: ماموران محيط 
زيست در سد زاينده رود مستقرند و در گشت شبانه چادگان بيش 
از هزار و 500 متر تور صيادى از درياچه سد زاينده رود جمع آورى 

كردند. 
مرتضى جمشيديان با اشاره به جمع آورى بيش از يك هزار و 500 
ــت: ماموران  ــد زاينده رود اظهار داش متر تور صيادى از درياچه س
محيط زيست در سد زاينده رود مستقر هستند و در طول ماه به طور 
ــالب، موتور برق، تور ماهيگيرى و  مداوم لوازم صيادى مانند دام، ق
ــكارچيان به منظور به دام انداختن  ــده توسط ش ديگر موارد رها ش

آبزيان را جمع آورى مى كنند.
ــبانه محيط بانان اين شهرستان  ــت و كنترل ش وى افزود: طى گش
ــد زاينده رود، بالغ بر يك هزار و 500 متر تور  ــطح درياچه س در س
ــع آورى و به همراه  ــمت هاى مختلف درياچه جم ماهيگيرى از قس
ــواحل درياچه، به پاسگاه  ادوات صيد به جا مانده از متخلفان در س

محيط بانى چادگان انتقال يافت.
ــت اصفهان تاكيد كرد: براساس  فرمانده يگان حفاظت محيط زيس
ــتى، صيد جانوران وحشى آبزى بدون  قوانين حفاظت از تنوع زيس
كسب مجوزهاى قانونى غيرمجاز است و متخلفان به دادگاه معرفى 
مى شوند و اين تخلف شامل جريمه هاى 150 هزار تا يك ميليون و 

800 هزار تومانى است.
ارائه پروانه ماهيگيرى با قالب توسط محيط زيست

ــد زاينده رود بيشتر از نوع كپور و  وى با اشاره به اينكه ماهى هاى س
زرد پر هستند، ابراز داشت: محيط زيست اصفهان تنها پروانه شكار 
با قالب ماهيگيرى به افراد متقاضى ارائه مى كند و افراد داراى پروانه 

نيز مجاز به شكار تعداد مشخصى ماهى در يك روز هستند.
ــكار غيرمجاز  ــيديان تصريح كرد: به منظور پيشگيرى از ش جمش
آبزيان، در طول هفته نقاط مختلفى در رودخانه زاينده رود مانند سد 
گلپايگان، سد حنا، سد زاينده رود و .... به صورت مداوم مورد كنترل 

و گشت محيط بانان اداره محيط زيست قرار مى گيرد. 

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان:

120 دوربين ترافيكى در شهر 
اصفهان به بهره بردارى مى رسد

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست اصفهان:

1500 متر تور صيادى  از درياچه 
سد زاينده رود جمع آورى شد رييس كميسيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار كرد: 

مؤلفه هاى شهر خالق بر مبناى دانايى محورى است، از اين رو ايجاد شهر خالق 
مى تواند متجلى نهفته هاى شهر اصفهان باشد.

ــى ايجادگر مكاتب  ــان در ادوار مختلف تاريخ ــى گفت: اصفه اصغر آذربايجان
مختلف بوده و در حوزه هاى مختلف صنايع، نقاشى، موسيقى، ادبيات، حكمت 

و فلسفه سرآمده بوده است.
ــاله فرهنگى اصفهان افزود: متاسفانه در  ــنيه چندهزارس ــاره به پيش وى با اش
سال هاى نه چندان دور، زيست بوم فرهنگى اصفهان به زيست صنعتى تبديل 

شده كه در اين راستا با مشكالت متعددى روبه رو شده ايم.
رييس كميسيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به 
اينكه رويكرد فرهنگى در توسعه كالن شهر مدنظر قرار دارد، تصريح كرد: در اين 
راستا بايد به دنبال بازسازى و نوآورى در حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى باشيم 

تا زيست بوم فرهنگى مانند گذشته در ظرفيت هاى غنى ارائه شود.
ــتى، غناى بااليى دارد،  ــه اصفهان از لحاظ صنايع دس آذربايجانى با بيان اينك
خاطرنشان كرد: خوشبختانه در اين حوزه اصفهان توانسته به شبكه شهرهاى 

خالق بپيوندد.
وى در ادامه گفت: در شبكه شهرهاى خالق مى توان مدل زيست بوم فرهنگى 
ــيون فرهنگى،  ــرار داد. رييس كميس ــد عموم مردم ق نهفته را در معرض دي
اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان اينكه در شكل گيرى شهر خالق، 
ــد، ادامه داد: مؤلفه هاى  ــع و اقتصاد خالق نقش مهمى دارن طبقه خالق،صناي
شهر خالق بر مبناى دانايى محورى است و از اين رو اين مهم مى تواند متجلى 
ــد. آذربايجانى اضافه كرد: اميدواريم با پيوستن  ــهر اصفهان باش نهفته هاى ش
ــد و نمو در فضاى ديناميكى شهر باشيم تا  ــاهد رش به شبكه خالق جهانى، ش

نوآورى هاى هنرى، علمى و فرهنگى در شهر توسعه يابد.

وى بيان كرد: در ايجاد شهر خالق، مشاركت گروه هاى نخبه بسيار اهميت دارد 
چرا كه ابتكار و نوآورى در بستر دانش و اجتماع شكل مى گيرد.

ــهر اصفهان گفت:  ــيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسالمى ش رييس كميس
ــهر خالق بايد  ــى و بنگاه هاى اقتصادى در ظرفيت ش مردم، تعامالت اجتماع

نقش آفرين باشند.
آذربايجانى افزود: با توجه به ظرفيت هاى باالى اصفهان الزم است زمينه بروز 

خالقيت را در فضاى شهرى فراهم كنيم.

ــر انجمن حاميان  ــنه خبرنگاران اصفهان تحت نظ ــتين كانون قرض الحس  نخس
ــطح  ــنه و كارآفرينى اجتماعى در كنار 52 كانون ديگر در س فرهنگ قرض الحس

استان اصفهان تشكيل شد.
به دنبال تشكيل انجمن حاميان فرهنگ قرض الحسنه و كارآفرينى از سال گذشته 
در سطح كشور، اصفهان و كرمان به عنوان پايلوت اقدام به تشكيل انجمن حاميان 

فرهنگ قرض الحسنه و كارآفرينى در سطح استان هاى خود كردند.
ــوى مشاغل و اصناف مختلف  در طول يك سال گذشته نزديك به 53 كانون از س

تشكيل شد و بيش از شش هزار و 125 نفر عضو اين كانون ها شدند.
ــركت هاى دانش بنيان،  ــده مى توان به كانون ش ــكيل ش از جمله كانون هاى تش
هنرمندان و صنايع دستى، كانون توسعه زنجيره اى نساجى، كانون تجارت، كانون 
خبرنگاران اصفهان، كارآفرينى براى فردا، ميثاق بانوان، صديقين، اصفهان سيكلت 

و ... اشاره كرد.

اصفهان يكى از مراكز اصلى رويش صندوق هاى قرض الحسنه است
مديرعامل انجمن حاميان فرهنگ قرض الحسنه و كارآفرينى كشور، با حضور در 
نخستين جلسه اين انجمن، به اهداف تشكيل انجمن و كانون هاى حامى فرهنگ 
قرض الحسنه و كارآفرينى ذيل اين انجمن اشاره كرد و اظهار داشت: سال گذشته 
ــازمان مردم نهاد، غير سياسى، غيردولتى و غير انتفاعى در  انجمن در قالب يك س

وزارت كشور به ثبت رسيد.
ــمن با اهداف اجتماعى  ــاره به اينكه اين انجمن در قالب يك س ــتانى با  اش گلس
ــت، فعاليت خود را آغاز كرد، ادامه داد:  ــنه اس مشخص كه محور آن قرض الحس
ايران در حوزه مسايل اعتقادى و دينى و از منظر فرهنگ مردم براى نهادينه كردن 

قرض الحسنه و كمك به يكديگر و حل مسايل، جايگاه ويژه اى دارد.
ــأ  ــود، منش ــتا  اگر به موضوع انجمن صحيح پرداخته ش وى گفت: در همين راس

تحوالت قابل توجه و چشمگيرى خواهيم بود.
مديرعامل انجمن حاميان فرهنگ قرض الحسنه و كارآفرينى كشور با اشاره به اينكه 
اصفهان يكى از مراكز اصلى رويش صندوق هاى قرض الحسنه است، اظهار داشت: 
در اصفهان صندوق هاى قرض الحسنه به صورت مختلف فعاليت مى كنند و مردم 

زيادى از خدمات اين صندوق ها بهره مى برند.
ــيارى با همكارى گروه  ــاره به اينكه در اين زمينه پژوهش هاى بس گلستانى با اش
پژوهشى دانشگاه صنعتى شريف انجام شد و تالش كرديم كه مقوله قرض الحسنه 
ــم كه تمام حاميان يا  ــه گونه اى كنار يكديگر قرار دهي و كارآفرينى اجتماعى را ب
راهبران كانون ها خود بتوانند با نوآورى و خالقيت براى حل يك معضل و مشكل 
اجتماعى اقدام به كارآفرينى كند، گفت: در بيشتر كشورها با مشكالت اجتماعى 
زيادى از جمله اعتياد، فساد، فحشا و فقر مواجه ايم كه تنها با كار جمعى و گروهى 
و ايجاد يك اقتصاد درون زايى فعال، اشتغال خرد و كسب و كار اجتماعى مى توان 

آن را حل و فصل كرد.

ــازى،  ــى نياز به گفتمان س ــايل اجتماع ــراى كمك به حل مس وى اضافه كرد: ب
ــد و تعالى است كه تمام  ــبكه سازى و رش ــتعداد يابى، ظرفيت بهم رسانى، ش اس
ــكيل كانون هاى مختلف ذيل نظر انجمن حاميان فرهنگ  اين امور را در قالب تش

قرض الحسنه و كارآفرينى ايجاد كرده ايم.
تشكيل كانون هاى كارآفرينى براى رشد اقتصادى بدون وابستگى 

به نفت
ــتان اصفهان نيز در  ــنه و كارآفرينى اس مدير انجمن حاميان فرهنگ قرض الحس
ــته اين انجمن در اصفهان به ثبت  اين جلسه اظهار داشت: از مرداد ماه سال گذش
ــتان اصفهان و كرمان به صورت پايلوت اقدام به تشكيل اين انجمن  رسيد و دو اس

در سطح كشور كردند.
ــاره به اينكه در اين انجمن هفت كارگروه تشكيل داديم، اعالم  مهدى رقايى با اش
كرد: تالش كرديم كه با تشكيل كانون ها و جذب حاميان و خيران، بستر مناسبى 

براى كمك به اصناف و اشتغالزايى و رفع مشكالت آنها ايجاد كنيم.
وى بيان داشت: به عنوان مثال با تشكيل كانون توسعه زنجيره اى نساجى به دنبال 
بستر سازى براى كمك به 36 هزار بافنده خرد در سطح استان بوديم كه با افزايش 

نقدينگى شركت پلى اكريل، به ارتقاء توليد نخ ريسان نيز كمك شد.
ــاره كرد و گفت: در جلسه اى  ــكيل كانون صادرات در اين انجمن نيز اش وى به تش
كه با شهردار اصفهان داشتيم، به دنبال انعقاد تفاهم نامه  اى با خواهر خوانده هاى 

ــك به رونق  ــر خوانده ها براى كم ــتيم تا از ظرفيت اين خواه ــهر اصفهان هس ش
صادرات استفاده شود، همان طور كه در حال حاضر با كشور سوئد و آلمان تبادالت 
ــتى همچون  ــكيل كانون فرهنگ و هنر و صنايع دس صادراتى داريم. رقايى از تش
ــاى گياهى نيز  ــاورزى و داروه ــر داد و بيان كرد: كانون كش فرش در اصفهان خب
ــكيل جمعى از متخصصان هر حوزه  از ديگر كانون هايى است كه تالش شد با تش
ــود. وى با اعالم اينكه با ايجاد كانون هاى مختلف حاميان قرض الحسنه  تشكيل ش
و كارآفرينى در اصناف مختلف در راستاى اقتصاد مقاومتى به دنبال رشد اقتصاد 
بدون وابستگى به نفت هستيم، گفت: كانون ها به دليل رشد از دل مردم و با همت 

جمعى مى توانند براى حل مشكالت اصناف راهگشا باشند.
مدير انجمن حاميان فرهنگ قرض الحسنه و كارآفرينى اصفهان از تشكيل كانون 
قرض الحسنه خبرنگاران اصفهان ابراز خرسندى كرد و گفت: با توجه به اينكه رسانه 
يكى از چهار ركن دموكراسى است كه در كشورها تعريف شده، بنابراين با توجه به 
ــتفاده كرده و براى حل مشكالت  اهداف كانون مى توانيم از ظرفيت اين كانون اس

اين صنف نيز با جذب حاميان، گام هاى موثرى بر داريم.
ــنه و  ــان فرهنگ قرض الحس ــه در انجمن حامي ــت: اميدواريم ك وى اظهار داش
ــدن گروه ها با  ــل از دور هم جمع ش ــطه بركت حاص كارآفرينى اجتماعى به واس
اهداف اجتماعى بتوانيم بيش از پيش آنها را در رفع مشكالت معيشتى و اشتغال، 

توانمند كنيم.

تشكيل اولين 
سازمان مردم نهاد ميانجى گرى

اعتبارات، پاسخگوى نياز استان ها 
براى رفع نقاط حادثه خيز نيست

حضور 25 درصد از دانش آموزان 
استان اصفهان در مسابقات قرآنى

ــط رييس قوه قضائيه،  پس از ابالغ آئين نامه ميانجى گرى در امور كيفرى توس
اولين سازمان مردم نهاد ميانجى گرى در كشور تشكيل شد.

آئين نامه ميانجى گرى در امور كيفرى در ماده يك و فصل چهارم و مواد 11 تا 14 
خود نسبت به تشكيل مؤسسات ميانجى گرى تصريح كرده كه در اين راستا و با 
پيگيرى جمعى از وكالى دادگسترى، حقوقدانان، اساتيد، متخصصان و اعضاى 
ــازمانى با نام«مجمع امور  هيأت علمى دانشگاه ها، اولين مركز ميانجى گرى س

داورى و ميانجى گرى اصفهان» در كشور تشكيل شد.
ــعه  داورى و ميانجى گيرى در اين مجمع به صورت عام  المنفعه  و در جهت توس
ــبت به داورى و ميانجى گرى و  ــتى و آگاه سازى جامعه نس فرهنگ صلح و دوس

راهكارهاى غير قضائى جهت حل دعاوى صورت مى گيرد. 
ــود مالمير  ــأت مديره، دكتر محم ــوان رييس هي ــرادران اصفهانى به عن  رضا ب
مديرعامل، صفرعلى جعفرى نايب رييس هيأت مديره، دكتر سيد احمد عطائى 
ــلى و دكترمجتبى نيك دوستى به عنوان  خزانه دار و آقايان دكتر منوچهر توس
اعضاى هيأت مديره، اعضاى مجمع امور داورى و ميانجى گرى اصفهان را تشكيل 
مى دهند. همچنين آقايان دكتر احمدرضا رفيعى و دكتر على رادان جبلى اعضاى 
ــوند. گفتنى است: اين افراد   على البدل هيأت مديره  اين مجمع را شامل مى ش
ــوابق درخشان در امور  ــور و داراى س از حقوقدانان خبره و مجرب اصفهان و كش

پژوهش و تحقيق و تدريس در زمينه حقوق و قضا مى باشند.

ــازى گفت: اعتبارات براى رفع نقاط حادثه خيز به  معاون وزير راه و شهرس
ــفانه ميزان اين اعتبارات  ــتان ها توزيع مى شود كه متأس نسبت راه هاى اس

جوابگوى نياز استان ها نيست.
داوود كشاورزيان اظهار داشت: 570 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى در 
كشور فعال و 361 مجتمع نيز در حال احداث است كه از اين تعداد استان 
اصفهان داراى 38 مجتمع فعال بوده و 19 مجتمع نيز در اين استان در حال 
احداث است. وى با بيان اينكه اصفهان رتبه نخست را در تعداد مجتمع هاى 
بين راهى دارد، افزود: در كل كشور 525 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى 
استعالم و موافقت اصولى شده كه از اين تعداد 15 مجتمع در استان اصفهان 
قرار دارد. معاون وزير راه و شهرسازى پيرامون نقاط حادثه خيز در جاده هاى 
كشور به ويژه اصفهان گفت: يكى از برنامه هاى اصلى ما رفع نقاط حادثه خيز 
در كل كشور است اما به دليل محدوديت هاى اعتبارى نمى توان تمام نقاط 

را به صورت مطلوب اصالح كرد.
ــازى در  ــتيم با همكارى ادارات كل راه و شهرس وى بيان كرد: درصدد هس
تمام استان ها، نقاط حادثه خيز را اولويت دار كرده و نسبت به آشكارسازى 
اين نقاط اقدام كنيم. كشاورزيان خاطرنشان كرد: اعتبارات براى رفع نقاط 
حادثه خيز به نسبت راه هاى استان ها توزيع مى شود كه متأسفانه ميزان اين 

اعتبارات جوابگوى نياز استان ها نيست.

ــتان اصفهان با بيان اينكه 25 درصد از دانش آموزان  مديركل آموزش و پرورش اس
استان اصفهان در مسابقات قرآن، عترت و نماز شركت  كرده اند، گفت: اين آمار خوب و 
ــن قائدى ها اظهار داشت: امسال  ــت اما بايد افزايش يابد. محمدحس قابل قبولى اس
دومين سالى است كه از نخبگان قرآنى در يك مراسم ويژه همانند نفرات برتر كنكور 
و ساير نخبگان آموزش و پرورش تجليل مى شود و اميدواريم بركت اين مراسم شامل 
حال همه بخش هاى اين اداره كل شود. وى با بيان اينكه حدود 150 هزار دانش آموز 
ــركت كرده اند، افزود: با  اصفهانى در مرحله نخست مسابقات قرآن، عترت و نماز ش
توجه به جميعت 800 هزار نفرى دانش آموزان مدارس سراسر استان اصفهان، با در 
ــال  نظر گرفتن اينكه پايه هاى اول و دوم ابتدايى و حدود 60 هزار دانش آموز بزرگس
در اين مسابقات حضور نداشته اند مى توان گفت 25 درصد از دانش آموزان اصفهانى 
در مسابقات قرآنى شركت كرده اند. مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
ــت اين ميزان گسترش يابد و قدر و  اين آمار، آمار خوب و قابل قبولى بوده و الزم اس
ارزش نفرات برتر اين مسابقات در استان اصفهان را دانست و با تكريم آنان به عنوان 
ــاره به سخن شهيد مرتضى  ــكرگزار درگاه خداوند بود. وى با اش نعمت هاى الهى ش
مطهرى مبنى بر اينكه علم و ايمان دو بال پرواز انسان هستند، تصريح كرد:  اگر يكى از 
اين بال ها زخمى شود پرواز انسان به سوى موفقيت و كمال ناقص مى ماند، بسيارى از 
دانش آموزانى كه در مسابقات قرآنى رتبه هاى برتر را كسب مى كنند در بخش علمى 

و درسى هم ممتاز هستند.

روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1754   پنجشنبه 26 آذر 1394  5 ربيع االول 1437 12

Society,Cultural  Newspaper No.1754 | December 17 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

نخستين كانون قرض الحسنه خبرنگاران اصفهان تشكيل شد

رييس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر اصفهان:

نهفته هاى اصفهان با پيوستن به شهر خالق، شكوفا مى شود

ــا راه نجات از  ــرى گفت: تنه ــس خبرگان رهب ــان در مجل  نماينده مردم اصفه
ناهنجارى هاى اخالقى، اجتماعى و توسعه اقتصادى كشور، توجه به قرآن است.

ــن مهدوى در آئين افتتاحيه دهمين دوره جشنواره قرآنى  آيت اله سيد ابوالحس
«مدهامتان» كه به ميزبانى اصفهان و در سالن همايش هاى اهل بيت (ع) برگزار 
ــنواره ها و مسابقات قرآنى در واقع پيش زمينه  شد، با اشاره به اينكه برگزارى جش
عمل به فرامين اين كتاب الهى است، گفت: از اين رو بايد توجه داشت كه عمل به 

قرآن مى تواند در تمام ابعاد زندگى انسان تاثيرگذار باشد.
وى با اشاره به اينكه پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) تنها راه سعادت انسان ها را توجه 
به قرآن مى دانند،  اضافه كرد: در اين زمينه بايد توجه داشت كه امروز تنها راه نجات 
از ناهنجارى هاى اخالقى، اجتماعى و توسعه اقتصادى كشور توجه به قرآن است.

ــرى و امام جمعه موقت اصفهان با  نماينده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهب

اشاره به اينكه قرآن مى تواند تنها راهنماى انسان در زندگى باشد،  اضافه كرد: ائمه 
اطهار (ع) نيز روش راهنمايى گرفتن از قرآن و جزئيات آن را به مردم آموزش دادند. 
وى با اشاره به ظرفيت هاى علمى موجود در قرآن ابراز داشت: چشمه هاى علوم از 
قرآن جوشش مى كند و اين كتاب، وسيله هدايت گرى است كه انسان براى هدايت 

خود بايد به اين مصحف الهى اقتدا كند.
ــته صورت گرفته در سطح مساجد  آيت اله مهدوى با اشاره به فعاليت هاى شايس
كشور و به ويژه استان اصفهان در خصوص تفسير،  قرائت،  حفظ و ترتيل قرآن ادامه 
داد: در اين راستا مى توان مساجد را بهترين پايگاه اجتماعى براى تجمع مسلمانان 

عنوان كرد كه فعاليت هاى فرهنگى با محوريت قرآن نيز در آن برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: توجه به قرآن در جامعه مى تواند راهگشاى تمام مشكالت باشد و از 

اين رو بايد با توسعه فرهنگ قرآنى در سعادت جامعه نقش آفرينى كنيم.

نماينده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى:
راه نجات از ناهنجارى هاى اخالقى و اجتماعى، توجه به قرآن است

بازار بزرگ آهن اصفهان 
در منطقه 2 احداث مى شود

ــه دو  ــر مــنطقـ مــدي
شهردارى اصفهان گفت: 
ــاماندهى  در راستاى س
ــاغل آهـن فـروشى  مش
ــان، بازار بزرگ  در اصفه
ــوالد در منطقه  آهن و ف
دو در حال احداث است.

ــين جعفرى  محمدحس
ــازار بزرگ  اظهار كرد: ب
ــوالد در زمينى  آهن و ف
ــاحت 20هكتار  ــه مس ب
ــدود 80 پالك در  در ح

منطقه بختيار دشت در حال احداث است.
وى افزود: از آهن فروشان در اين محدوده كه داراى پالك مى باشند 

درخواست مى شود جهت اخذ پروانه و تشكيل پرونده اقدام نمايند.
مدير منطقه دو شهردارى اصفهان عنوان كرد: خيابان بختياردشت با 
عرض 20متر در اين محدوده جهت دسترسى مستقيم شهروندان به 

اين بازار در دست اجراست.



بازیکنان پرس��پولیس امس��ال در تمام بازی های خود در لیگ برتر به جز دربی 
۸۱ از داور ب��ازی کارت زرد یا قرمز گرفتند که به همین دلیل ضررهایی نصیب 

این باشگاه شده است.
 تیم فوتبال پرس��پولیس امس��ال در لیگ برتر پانزدهم فراز و نشیب های زیادی 
داش��ته، به طوری که در ابتدای لیگ از 6 بازی اول، تنها 4 امتیاز کسب کرد، اما 
هرچه از لیگ گذش��ت، شرایط این تیم بهتر ش��د و االن توانسته در رده ششم 

جدول قرار بگیرد.
این اتفاق درحالی رخ داده که سرخ پوش��ان در چند دوره با اش��تباهات داوری 
روبه رو شدند به طوری که نتیجه را از دست دادند و حتی شاهد بودیم که داوران 
بازی های پرسپولیس دچار محرومیت های 2 تا 4 هفته ای هم شدند، این مسأله 
باعث ش��د تا به گفته پرسپولیسی ها آنها نتوانند پس از ۱4 هفته جزو تیم های 

باالی جدولی باشند.
ج��دا از اش��تباهات داوری و ایراده��ای تاکتیکی که در بازی های پرس��پولیس 
وجود داش��ته، مورد دیگری هس��ت که خیلی به چش��م نیامده و آن خودزنی 
بازیکنان پرس��پولیس اس��ت که خواس��ته یا ناخواس��ته، باعث ش��دند شرایط 
سختی بر پرس��پولیس تحمیل شود و این عامل محرومیت های پیاپی بازیکنان 
پرسپولیس در بسیاری از بازی ها بوده است. بازیکنان پرسپولیس امسال رکورد 
خارق العاده ای از خود به جا گذاشتند و آن مورد عجیب، کارت گرفتن بازیکنان 
پرسپولیس است؛ چراکه ش��اگردان برانکو در تمام بازی های انجام داده در لیگ 
برت��ر به جز بازی با اس��تقالل در هفته یازده��م، کارت زرد یا قرمز گرفتند و به 
همین دلیل دچار محرومیت هایی ش��دند تا دست برانکو در پیاده کردن اهداف 

تاکتیکی بسته بماند.
در هفته اول لیگ برتر، پرسپولیس به مصاف پدیده رفت که در این بازی کمال 
کامیابی نیا و مرحوم ه��ادی نوروزی از داور بازی کارت زرد گرفتند. این تیم در 
هفته دوم مقابل اس��تقالل خوزس��تان به میدان رفت که مهدی طارمی و بابک 
حاتمی کارت زرد گرفتند و مرحوم هادی نوروزی با کارت قرمز داور روبه رو شد. 
هفته س��وم هم سرخ پوشان مقابل سپاهان ظاهر ش��دند که در این بازی کمال 

کامیابی نیا، محمد انصاری و امید عالیشاه از داور کارت زرد گرفتند.
در هفته چهارم سرخ پوش��ان به مصاف ذوب آهن رفتند که فرش��اد احمدزاده و 
محس��ن بنگر با کارت زرد داور روبه رو ش��دند و این درحالی اس��ت که بنگر در 
لحظات پایانی بازی با گرفتن کارت زرد دوم از بازی اخراج ش��د. در هفته پنجم 
سرخ پوشان با فوالد بازی کردند که در این بازی هم امید عالیشاه و بابک حاتمی 
با کارت زرد داور روبه رو شدند. هفته ششم سرخ پوشان برابر سایپا حاضر شدند 
که بابک حاتمی، فرش��اد احمدزاده، رامی��ن رضائیان و علی علیپور از داور بازی 

کارت زرد گرفتند.
در هفته هفتم پرس��پولیس به مصاف تراکتورس��ازی رفت که بنگس��تون، امید 
عالیشاه و فرشاد احمدزاده با کارت زرد جریمه شدند. این تیم در هفته هشتم در 
دیدار مقابل صبا بازیکن کارت زردی نداش��ت، اما رضا نورمحمدی کاپیتان این 
تیم به دلیل درگیری لفظی با قاس��م دهنوی از داور کارت قرمز گرفت. در هفته 
نهم سرخ پوشان در مشهد به مصاف سیاه جامگان رفتند که مهدی طارمی در این 

بازی با کارت زرد داور جریمه شد.
در هفت��ه دهم پرس��پولیس و ملوان ب��ا هم دیدار کردند ک��ه در این بازی امید 
عالیش��اه و فرش��اد احمدزاده از داور کارت زرد گرفتند. هفته یازدهم اما اتفاق 
عجیب برای پرسپولیس��ی ها رقم خورد؛ چراکه در دیدار سنتی مقابل استقالل 
به میدان رفتند، اما در کمال تعجب هیچ بازیکن سرخ پوشی کارت زرد یا قرمز 
نگرفت! در هفته دوازدهم پرسپولیس و استقالل اهواز با هم دیدار کردند که در 
ای��ن بازی کمال کامیابی نیا و امید عالیش��اه از داور کارت زرد گرفتند. در هفته 
س��یزدهم پرسپولیسی ها رکورد گرفتن کارت زرد را شکستند و احمد نوراللهی، 
محس��ن مس��لمان، علی علیپور، مهدی طارمی و محمد انصاری 5 سرخ پوشی 
بودند که کارت زرد از داور دریافت کردند. در هفته چهاردهم هم پرسپولیسی ها 
مقابل گس��ترش فوالد به می��دان رفتند که جری بنگس��تون به دلیل درآوردن 
پیراهن��ش بعد از گلی که به ثمر رس��اند ب��ا کارت زرد داور جریمه ش��د تا در 
مجموع، پرسپولیسی ها در ۱4 بازی در لیگ برتر، 29 کارت زرد و 3 کارت قرمز 
بگیرند. این درحالی است که ایمان صادقی در جام حذفی هم مقابل ذوب آهن، 

اخراج شد.
ای��ن هم��ه کارت زرد و قرمز سرخ پوش��ان باعث ش��ده تا آنها ب��ه نوعی در هر 
بازی با محروم به میدان بروند و همین مس��أله برانکو را در پیاده کردن اهداف 
تاکتیکی اش تحت فش��ار قرار داده اس��ت. این امر درحال��ی رخ می دهد که در 
فوتبال روز دنیا بیش��تر بازیکنان کارت های فن��ی می گیرند و کم تر پیش آمده 
که بازیکنی به خاطر مسیل پیش پا افتاده با کارت زرد یا قرمز داور روبه رو شود.

ش��اید بازیکنان پرس��پولیس به آن درجه از حس وظیفه شناس��ی نرسیده اند و 
بی دلیل از سوی داور کارت زرد یا قرمز می گیرند. چه مسووالن باشگاه که هزینه 
جذب بازیکنان را پرداختند و چه مربیان این تیم که روی تک تک مهره هایشان 
س��رمایه گذاری کرده اند، به حضور حداکثری بازیکنان خود در پرسپولیس نیاز 
دارند و بازیکنان باید بدانند که محروم بودن هر کدام از آنها در هر بازی ش��اید 
لطمه هایی به پرس��پولیس بزند که حس��رت آن در پایان فصل خودش را نشان 

دهد.
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سیری در دنیای ورزش

رکورد وارونه پرسپولیسی ها 
در لیگ برتر پانزدهم

و  صب��ا   - اس��تقالل  دیداره��ای  ک��ه  هفت��ه ای  در    
ذوب آهن - اس��تقالل خوزستان، تکلیف قهرمان نیم فصل 
را مش��خص می کند؛تماش��ای دربی در ته��ران، رویارویی 
مظلوم��ی و دای��ی و تقاب��ل قلعه نویی با تیم��ی آبی پوش 

لذتبخش خواهد بود.
هفت��ه پانزدهم از پانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ 
برتر باش��گاه های کش��ور امروز با برگزاری سه مسابقه آغاز 
می شود، دیدارهایی که شاید قهرمان نیم فصل  را مشخص 
کند؛ آنهم با ادامه موفقیت های شاگردان علی دایی. در زیر 

این بازی ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
استقالل اهواز - تراکتورسازی تبریز

رقاب��ت دوباره امی��ر قلعه نویی با یک اس��تقالل؛ تیمی که 
برخالف حریف هفته پیش که صدرنشین بود، در قعرجدول 
لیگ قرار دارد. تراکتور که به خاطر تس��اوی خانگی هفته 
گذشته به نیمه دوم جدول صعود کرد؛ در آخرین بازی نیم 
فصل امیدوار است در زمین استقالل اهواز به پیروزی دست 
یافت��ه و یک دوم لیگ پانزده��م را با قرارگرفتن در جایگاه 

بهتر به پایان برسانند.
در این بین حضور قلعه نویی که نه تنها از حاش��یه های این 
تیم تهرانی کم نکرد، بلکه بر مشکالت جانبی این تیم افزود، 
باید تیمش را با امتیاز کامل از اهواز به تبریز برگرداند تا در 
آستانه بازی حساس با استقالل تهران در مرحله نیمه نهایی 

جام حذفی، حمایت هواداران را جلب کند.
تی��م میزبان ب��ازی هم ک��ه هفته پیش شکس��تی تلخی 
را برابر س��ایپا در تهران تجربه کرد و از مش��کالت ش��دید 
 مال��ی و مدیریت��ی رن��ج می ب��رد، در این مس��ابقه و بازی 
عق��ب افتاده اش با نف��ت تهران، برای نج��ات از قعرجدول 
امیدوارتر ش��ده و ب��رای بق��ا در نیم فصل دوم ب��ا انگیزه 

مضاعف تری به مصاف حریفان می رود.
نفت تهران - سایپا تهران

تیم ه��ای برنده هفته چهاردهم لیگ برت��ر، در دربی دیگر 
تهران برابر هم صف آرایی می کنند؛ جای یکه یک تیم برای 
دور شدن کامل از تیم های پایین جدول و دیگری برای بقا 
در پنج ضلعی مدعیان و یا قرار گرفتن در جایگاه بهتر تنها 

به فکر گرفتن سه امتیاز این بازی هستند.
نفتی های میزبان، بعد از برد ارزشمند هفته پیش در زمین 
فوالد، تا حدودی به بحران نتیجه گیری خود در لیگ پایان 
دادند و تا رده دهم باال آمدند. هدف ش��اگردان منصوریان 
این اس��ت که با برت��ری در این بازی و دی��دار معوقه خود 
برابر استقالل اهواز، جایگاهی را در بین تیم های نیمه باالی 
جدول به دست آورده و با روحیه مضاعف و امید بیشتر، در 
نیم فصل و مس��ابقه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به میدان 

بروند.
س��ایپا هم بع��د از برد هفت��ه پیش برابر قعرنش��ین لیگ، 
درحال��ی مقاب��ل تی��م تقریبا احیا ش��ده نفت ب��ه میدان 
 م��ی رود ک��ه در هفته تقاب��ل تیم های اس��تقالل - صبا و 
ذوب آهن - اس��تقالل خوزستان، چهار تیم باالی جدول، با 
پیروزی در این بازی و استفاده از ناکامی این تیم ها، به رتبه 
بهتر از پنجمی دست یافته و نیم فصل را با کسب نتیجه ای 

ارزشمند به پایان برسانند.
ح��ال باید دی��د در این دربی تهرانی ها که تس��اوی در آن 
به ضرر هر دو تیم اس��ت، سایپا می تواند با تکیه بر توانایی 
نفرات��ی همچ��ون جواد نکون��ام، ابراهیم صادق��ی و میالد 
میداوودی به سه امتیاز ارزشمند بازی دست یابد و یا نفت 
با برتری مقابل س��ایپا، ضمن ادامه روند خوبش، به صعود 

به جمع هشت تیم برتر لیگ پانزدهم امیدوارتر می شود.
استقالل تهران - صبای قم

تقابل پرویز مظلومی و علی دایی، جذابیت و حساسیت یکی 
از مهم ترین دیدارهای نیم فصل را بیش��تر می کند؛ تقابلی 
که یادآور شکس��ت پرس��پولیس با علی دایی در دربی ۷۰ 
مقابل استقاللی است که هدایت آن برعهده مظلومی بود و 
برتری 6 بر صفر پرسپولیس برابر مس کرمان در مسابقه ای 

که پرویز مظلومی سرمربی این تیم کرمانی بود.
در کنار مس��ایل حاش��یه ای، در این ب��ازی 6 امتیازی که 
تس��اوی در آن به ضرر هر دو تیم مدعی اس��ت، اس��تقالل 
میزبان بازی تنها باید برنده زمین را ترک کند. این تیم که 
هفته پیش به خاطر تساوی در تبریز مقابل تراکتورسازی، 
صدرجدول را به استقالل خوزستان تحویل داد؛ آنهم بعد از 
۸ هفته صدرنشینی، برای رسیدن به قهرمانی نیم فصل باید 
در این بازی به سه امتیاز کامل رسیده و امیدوار به ناکامی 

همنام خوزستانی اش در زمین ذوب آهن باشد.
تس��اوی یا باخت در این بازی، اس��تقالل را از رس��یدن به 
قهرمان��ی نیم فص��ل دور کرده و پایانی تلخی را بر ش��روع 

خوب این تیم در لیگ پانزدهم رقم می زند. 
البته پرویز مظلومی دوس��ت ن��دارد تیمش برابر تیمی که 
عل��ی دایی هدایت آن را برعه��ده دارد، ناکام بماند؛ اتفاقی 
که حساس��یت این دیدار را برای این مربی و تیمش بیشتر 
می کن��د. حریف اس��تقالل تیمی اس��ت ک��ه در ۱۰ هفته 
گذش��ته نباخته و ب��ا عملکرد خوبش در ای��ن جام، تا رده 
چهارم باال آمده اس��ت. پیروزی برابر اس��تقالل، این تیم را 
حداقل به جایگاه سوم می رساند اما تساوی یا شکست شاید 

این تیم را به رده ششم بفرستد.
پی��روزی در این بازی در کنار مس��ایل حاش��یه ای و فنی، 
می توان��د یک اتفاق ویژه باش��د تا تیم برنده با پایان خوش 
نیمی از لیگ پانزدهم، با روحیه مضاعف و شرایط بهتر خود 
را آماده آغاز رقابت در نیم فصل دوم کند به ویژه استقالل 
که با کس��ب سه امتیاز مسابقه، از اتفاقات حاشیه ای دورتر 

خواهد شد.

هفته پانزدهم لیگ برتر؛

رونمایی از قهرمان نیم فصل

 س��رمربی ایران��ی تیم ملی تکواندو عم��ان با تاکید بر اینک��ه همتایش در تیم 
ملی ایران تحت فش��ار است گفت: کسب مدال نقره در رقابت های جام جهانی 

ارزشمند است ولی با برخوردهای غیرمنطقی، شیرینی خود را از دست داد.
علی تاجیک گفت: از زمانی که عضو تیم ملی بودم و در مس��ابقات جام جهانی 
شرکت می کردم؛ این مسابقات با تعداد تیم های محدود و با دعوت فدراسیون 
جهانی برگزار می شود و همیشه هم عناوین آن با ارزش و دارای جایگاه خاص 
خودش بود. بعد از آنکه شیوه برگزاری رقابت ها تغییر کرد بازهم تیم ها با دعوت 
» wtf « به  مسابقات می آیند و سطح فنی آن قابل قبول است ولی نمی دانم 
چرا در این دوره آنچنان مورد توجه قرار نگرفت. وی ادامه داد: تیم ملی ایران با 
ترکیبی جوان اما با تجربه به جام جهانی رفت و رقابت های خوبی هم به نمایش 
گذاشت. معتقدم نتایج تیم ملی در مکزیک می توانست بهتر باشد ولی رسیدن 
به مدال نقره با این تیم با آتیه هم ارزشمند است.  ولی باید قبول کنیم که باقی 
کشورها هم در حال کار و تالش هستند. نمی توان از زحمات سایر تیم ها غافل 
ش��د. به خصوص تیمی مانند آذربایجان که با تکیه بر هوش و توانمندی مربی 

کاربلدی مانند رضا مهماندوست به سرعت در حال پیشرفت است. 
نایب قهرمان پیشین جهان به رقابت های کسب سهمیه المپیک هم اشاره کرد و 
گفت: این مسابقات هم با حضور بهترین های جهان در سطح فنی خوبی برگزار 
ش��د. بعد از دو سال حضور مداوم در مسابقات مختلف سطح باال، تکواندو ایران 
موفق به کسب سه سهمیه شد که بسیار خوشحال کننده و غرور آفرین است. 

درخش��ش بازیکن��ان ذوب آهن در ترکی��ب این تیم 
در آس��تانه ش��روع نقل و انتقاالت نیم فصل، باشگاه 
اصفهانی را برای حفظ نفراتش به دردسر انداخته آنهم 
در فصلی که ذوب آهن باید در سه جبهه مختلف و از 

جمله لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد.
 درخشش در ترکیب تیم باشگاهی ولو در کوتاه مدت 
کافی اس��ت تا به محض نزدیک ش��دن به فصل نقل 
و انتقاالت یک بازیکن در لیس��ت خرید باش��گاه های 
ب��زرگ و پرطرفدار قرار بگیرد. حال ی��ا این اتفاق در 
واقعی��ت می افت��د و آن بازیک��ن مدنظر س��رمربیان 
باش��گاه های دیگر قرار می گیرد ی��ا اینکه تمام ماجرا 
فقط یک داس��تان رس��انه ای اس��ت و بدون آنکه در 
واقعیت محلی از اعراب داش��ته باشد به شایعه ای داغ 

بدل می شود.
عملکرد خوب ذوب آه��ن در فصل جاری که البته در 
ادامه روند درخش��ان تیم اصفهانی در نیمه دوم فصل 
گذش��ته بوده؛ مزید بر علت شده تا برخی از بازیکنان 
جوان ذوب آهن که توفیق درخش��ش در ترکیب این 
تیم را پیدا کرده اند در آس��تانه باز ش��دن پنجره نقل 
و انتق��االت زمس��تانی مورد توجه ق��رار بگیرند. صف 
مش��تریان واقع��ی یا خیال��ی بازیکن��ان ذوب آهن در 
ش��رایطی روز به روز طوالنی تر می ش��ود که این تیم 
در ادام��ه فصل باید در س��ه جبه��ه مختلف بجنگد و 
از همه مهم تر خ��ود را برای حضور در لیگ قهرمانان 

آس��یا آماده کند. در چنین شرایطی باشگاه اصفهانی 
روی تک تک نفرات خود حساب کرده است زیرا حتی 
اگر در ظاهر در برخی از خطوط و پست ها با ترافیک 
بازیک��ن رو به رو باش��د در ادامه و با توجه به مس��یر 
طوالنی و طاقت فرس��ایی که در پیش دارد به احتمال 

زیاد به تمامی  آنها نیاز مبرمی پیدا خواهد کرد.
اگر امروز مشتریان خیالی یا واقعی مسعود حسن زاده 
برای اولین بار توفیق تیتر یک ش��دن در یک روزنامه 
ورزش��ی را نصیب او می کنند شاید به این خاطر باشد 
که در پی مصدومی��ت کاوه رضایی این مهاجم پیش 
از این نیمکت نش��ین، فرصت بیش��تری برای بازی و 

درخشش در ترکیب ذوب آهن پیدا کرده است. 
مش��ابه این قبی��ل اتفاقات در طول راه��ی که پیش 
روی ذوب آه��ن اس��ت ب��ه دفع��ات اتفاق م��ی افتد 
یعنی ممکن اس��ت برخی دیگ��ر از بازیکنان این تیم 
زیر فش��ار مس��ابقات مص��دوم و از دس��ترس خارج 
 ش��وند و تیم اصفهان��ی به نفرات جایگزی��ن نیاز پیدا 

کند. 
ب��ه همین خاطر اس��ت که باش��گاه ذوب آهن تمامی 
ه��م و غم خ��ود را بر حفظ تمامی نفرات گذاش��ته و 
عزم��ش را جزم ک��رده تا به هی��چ بازیکنی چه اصلی 
و چه ذخی��ره در نیم فصل اج��ازه جدایی ندهد زیرا 
تک ت��ک بازیکنان چه آنها که امروز در ترکیب اصلی 
ای��ن تی��م به می��دان می روند و چه حت��ی آنها که از 

مدت ها قبل در حس��رت ی��ک دقیقه حضور در زمین 
مانده اند در ادامه فصل پرفراز و نشیبی که پیش روی 
ذوب آهن اس��ت این ش��انس را خواهند داش��ت تا به 
 وقتش به کمک تیم اصفهانی آمده و س��هم خود را ادا 

کنند.

اگر س��ایر رقبا در نق��ل و انتقاالت نی��م فصل دنبال 
برطرف کردن کمبوده��ای موجود و تقویت تیم خود 
هس��تند به نظر می رسد که ذوب آهن باید در مسیری 
 معک��وس هم��ه توانش را ب��رای حفظ نف��رات فعلی

 بگذارد.

داور ملی بوکس اصفهان گفت: مطرح شدن بحث مدرک تحصیلی من بی اخالقی 
برخی از افراد اس��ت و من هیچ مشکلی برای شرکت در انتخابات هیأت بوکس 

استان ندارم. 
محم��د غزن��وی ب��ا اش��اره ب��ه ش��ائبه مش��کل م��درک تحصیل��ی وی برای 
 ش��رکت در مجم��ع انتخابات��ی هیأت بوکس اس��تان اظه��ار کرد: م��ن دارای 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم بوده و دانش��جوی رشته کارشناسی هستم اما برخی 
از افراد برای من، شایعه س��ازی کرده اند. وی با اش��اره به سرپرستی کوتاه مدتش 
در هی��أت بوکس اس��تان اصفهان افزود: فدراس��یون در اردیبهش��ت ماه س��ال 
 جاری حکم سرپرس��تی مرا صادر کرد اما پیش��نهاد مدی��رکل ورزش و جوانان

 اس��تان اصفهان بود که به دلیل اینکه من قرار است کاندیدای هیأت شوم، فرد 
دیگری سرپرستی هیأت را بر عهده بگیرد.

داور ملی بوکس بابیان اینکه امیدوارم شایسته ساالری در بوکس اصفهان حاکم 
ش��ود، یادآور ش��د: من برای خدمت به بوکس اصفهان داوطلب ش��ده ام اما اگر 
احساس کنم، فرد دیگری می تواند حتی ده درصد بهتر از من عمل کند، به نفع 

وی کنار خواهم کشید.
وی با اش��اره به ش��رایط فعلی بوکس اس��تان تأکید کرد: در مسابقات قهرمانی 
 کش��ور که به تازگی برگزار ش��ده، تیم اس��تان اصفهان  به مقام بیست ویکمی 
دس��ت پیدا کرد که نتیجه ضعیفی محس��وب می ش��ود و برای ورزش اس��تان 
قابل قبول نیس��ت. غزنوی ادامه داد: بوکس اصفهان از پتانسیل خوبی برخوردار 
اس��ت اما سال هاس��ت که اس��تان نماینده ای در تیم ملی ندارد که این وضعیت 

شایسته نیست.

اس��امی نف��رات جدید دعوت ش��ده به تیم مل��ی  وزنه ب��رداری در حالی اعالم 
 ش��ده که نامی از رس��ول تقیان در جمع نفرات دعوت ش��ده دیده نمی شود و 

سهراب مرادی تنها نماینده استان است.
 فدراس��یون وزنه ب��رداری اس��امی نفرات دعوت ش��ده به اردوی آماده س��ازی 
المپیکی تیم ملی وزنه برداری بزرگس��االن کش��ورمان را اعالم کرد که تنها نام 
یک ورزشکار اصفهانی در این فهرست دیده می شود. سهراب مرادی وزنه بردار 
دس��ته ۸5 کیلوگرم کشورمان که طی دو ماه گذشته درگیر بحث قرار گرفتن 
نامش در لیس��ت بازنشس��تگی بین المللی بود و فرصت ش��رکت در مسابقات 
جهانی را از دس��ت داد؛ دوباره به تیم ملی دعوت شده و می تواند برای حضور 
در مس��ابقات انتخابی آینده آماده شود اما با این حال نامی از رسول تقیان در 
جمع نفرات دعوت ش��ده دیده نمی ش��ود. تقیان در مسابقات جهانی هوستون 
در ترکیب تیم ملی قرار داش��ت اما نتوانس��ت حرکاتش را با موفقیت به پایان 
برس��اند و با ناکامی ب��ه کارش پایان داد؛ به نظر می رس��د کادر فنی تیم ملی 
از عملکردش رضایت نداش��ته که وی را ب��ه اردوی تیم ملی دعوت نکرده و با 
توجه به ش��رایط فعلی امکان از دست دادن فرصت حضور در المپیک برای او 

وجود دارد.
بهداد سلیمی، بهادر موالیی، کیانوش رستمی، علی هاشمی، محمدرضا براری، 
کیا قدمی، عماد باقری، مهدی میرزایی، ایوب موسوی، وحید خدادادی، یاسین 

باقری و حامد مجیدی سایر نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند.
قرار اس��ت نخستین جلسه اردوی آماده س��ازی المپیکی تیم ملی وزنه برداری 

بزرگساالن کشورمان از اول دی ماه سال جاری در تهران آغاز شود.

چرا نایب قهرمانی تکواندو جهان 
بی ارزش شد؟

مطرح کردن بحث مدرک تحصیلی من 
بی اخالقی است

ناکامی در مسابقات جهانی 
کار دست رسول تقیان داد

به نظر می رسد تیم امید بدون ستاره خود در مسابقات انتخابی المپیک حضور خواهد یافت.تیم فوتبال 
امید کشورمان برای مسابقات انتخابی المپیک که از 22 دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه در قطر 

برگزار می شود، عازم این کشور خواهد شد.
محمد خاکپور، سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان که برای حضور قدرتمند این تیم در 
مسابقات قطر قصد دارد از تمام سرمایه های تیمش استفاده کند، حاال با مشکلی جدی 

رو به رو شده و ممکن است تک ستاره تیمش را در این بازی ها در اختیار نداشته باشد.
علیرضا جهانبخش که بازیک��ن تیم» AZ آلکمار« هلند اس��ت، ب��ه دلیل مخالفت 
 باش��گاهش اجازه حضور در تیم امید را ن��دارد و چون مس��ابقات انتخابی المپیک در

» فیفا دی« برگزار نمی شود، مسووالن تیم امید هم نمی توانند کاری از پیش ببرند.
جهانبخش کاپیتان تیم فوتبال امید هم است و با توجه به این مسأله، خاکپور کاپیتان 

اصلی تیمش را هم در اختیار نخواهد داشت.
البته سرمربی تیم امید قصد دارد در این خصوص با سرمربی آلکمار صحبت کرده و او را 

برای استفاده از جهانبخش قانع کند اما با توجه به شرایط حساس آلکمار بعید است هلندی ها قانع شوند.

ملی پوش با سابقه دوچرخه سواری گفت: کالهدوز را ما در دوچرخه سواری ایران بزرگ کردیم و 
در حدی نیست که با  او در بیفتم.

 قادر میزبانی در مورد درگیری های به وجود آمده در اردوی تیم ملی و اینکه کالهدوز 
گفته است ملی پوشانی که با او درگیر شدند از قادر میزبانی دستور گرفته اند گفت: 
 به نظرم کسانی که با فدراسیون مش��کل دارند امیر کالهدوز را وسط انداختند و از 
کم تجربگی و جوانی وی سوء استفاده می کنند. او کم سن و سال است و حرف هایی 
که می زند واقعیت ندارد. در جامعه ورزشی ایران به خصوص دوچرخه سواری هم از 

لحاظ اخالقی، رفتاری و  ورزشی همه مرا می شناسند.
ملی پوش با سابقه دوچرخه سواری ایران ادامه داد: حرف هایی که کالهدوز در مورد 
بردگی و حق خوری زده زش��ت و دروغ بوده و مشخص است چه افرادی او را تحت 
تأثیر قرار دادند. کالهدوز در حدی نیس��ت که بخواهم با او درگیر شوم. من مقابل 
بعضی کارهای خالف مانند دوپینگ یک سری از دوستان ایستاده ام و آن گروه هم 

کالهدوز را تحریک کردند که این حرف ها را بزنند.

تیم امید بدون کاپیتان در انتخابی المپیک؟ کالهدوز را ما در دوچرخه سواری بزرگ کردیم

چالش نقل و انتقاالتی باشگاه اصفهانی؛

ذوب آهن و دردسر مشتریان زمستانی

 فرناندو گابریل بازیکن سابق تیم پرس��پولیس تهران در آخرین پست اینستاگرام 
خود نسبت به اخبار منتشر شده مبنی بر قرار گرفتنش در لیست استقالل واکنش 

نشان داد و نوشت: »من قرمزم، آبی هرگز!«.

لنز دوربین

واکنش گابریل به پیشنهاد استقالل؛
 من قرمزم، آبی هرگز!
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بازی های محلیراز موفقیت

17- به س��وي برتري گام برداريد. بهتري��ن را ارج دهيد و به كمت��ر از آن قانع 
نباشيد.

18- صداقت و درستكاري بهترين سياس��ت است. خود و خواسته هاي خود را 
بشناسيد و آنها را هميشه صادقانه بيان داريد.

19- در روند تصميم گيري سريع عمل كرده و در تغيير آنها كند و آهسته باشيد.
20-  شكست گزينه شما نخواهد بود. تمام افكار شما بايد بر موفقيت متمركز 

باشد. شما بايد موفق شويد.
21-  در دستيابي به اهداف تان مصمم باش��يد. پافشاري سرسختانه اعتماد به 

نفس شما را تقويت كرده و شما را به پيروزي نهايي نزديك مي كند.
22- بر خالف جريان آب ش��نا كنيد. هيچ گاه از ايده ه��ا، عقايد و رويكردهاي 

نو نهراسيد.
23- بر روي فرصت ها تمركز كنيد و نه بر روي موانع.

24-  س��ه عنصر ترس، پش��ت گوش اندازي و تنبلي را از زندگ��ي خود بيرون 
اندازيد.

25- به خاطر داشته باشيد اغلب افرادي كه در كنار ش��ما زندگي مي كنند از 
پيشرفت و ثروتمند شدن ش��ما خوشنود نخواهند ش��د و ممكن است در اين 
مسير مرتبا شما را از دستيابي به اهداف تان دلسرد سازند. تنها به اهداف خود 

بينديشيد و آنها را ناديده بگيريد.
26-  ياد بگيريد خودخواه باش��يد. خودخواهي به معني ناديده گرفتن حقوق 
ديگران نيست. بلكه به مفهوم ارج نهادن به خواس��ته ها و آرزوهاي خودتان و 

مقدم دانستن آنها بر خواسته هاي ديگران است.
27- حال اگر فرد بد شانسي نباشيد حتما پولدار مي شويد!

  وقتی كس��ی به خاطر كارهای احمقانه به ش��دت می خندد  مطمئن 
باشيد كه او در اعماق درون غمگين است.

  وقتی كسی بسيار می خوابد، مطمئن باشيد كه تنهاست.
   وقتی كس��ی كم حرف می زند، البته اگر حرفی بزن��د، و يا تند حرف 

می زند،  معنی اش اين است كه او رازهايی را پنهان كرده است.
 وقتی كسی نمی تواند گريه كند بدان كه او ضعيف است.

 اگر كسی تند و به طريقی نامعقول غذا می خورد، نتيجه می گيريم كه 
او تنش دارد.  وقتی كسی به خاطر چيزهای كوچك می گريد، معنايش 

آن است كه او  بی گناه است و قلب نرمی دارد.
 اگر كسی به خاطر چيزهای كوچك يا احمقانه عصبانی می شود يعنی 

عاشق است.
 س��عی كنيد تمام اين چيزها را در زندگی واقعی ببينيد، تمام ش��ان را 

خواهيد يافت.
 سعی كنيد مردم را درک كنيد.  انس��ان هم می تواند دايره باشد و هم 
خط راست. انتخاب با خودتان است، تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بی 

نهايت ادامه دهيد...

 روزی بهل��ول ب��ه حم��ام رف��ت ول��ی خدمت��كاران حم��ام به او
  بی اعتنايی نمودن��د و آن طور ك��ه دلخواه بهلول بود او را كيس��ه 

ننمودند.
با اين حال بهلول وقت خروج از حمام ده ديناری كه به همراه داشت 

يك جا به استاد حمام داد.
كارگران حمامی چون اين بذل و بخشش را بديدند همگی پشيمان 

شدند كه چرا نسبت به او بی اعتنايی نمودند.
بهلول باز هفته ديگر به حمام رفت.

ولی اين دفعه تمام كارگران با احترام كامل او را شستش��و نموده و 
بسيار مواظبت نمودند.

ولی با اين همه سعی و كوشش كارگران بهلول به هنگام خروج فقط 
يك دينار به آنها داد.

حمامی متغير گرديده پرسيد: سبب بخشش بی جهت هفته قبل و 
رفتار امروزت چيست؟

بهلول گف��ت : مزد امروز حم��ام را هفته قبل كه حم��ام آمده بودم 
پرداختم و مزد آن روز حمام را امروز می پردازم تا شما ادب شده و 

رعايت مشتری های خود را بكنيد.

زاهدی گف��ت: روزی به گورس��تان رفتم و بهل��ول را در آنجا ديدم 
پرسيدمش اينجا چه می كنی؟

گفت: با مردمانی همنش��ينی همی كنم ك��ه آزارم نمی دهند اگر 
 از عقبی غافل ش��وم ياد آوريم م��ی كنند و اگر غايب ش��وم غيبتم 

نمی كنند.

شعر)سیف فرغانی(حکایت

هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد
هم رونق زمان شما نيز بگذرد

وين بوم محنت از پی آن تا كند خراب
بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
باد خزان نكبت ايام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد
آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد
ای تيغ تان چو نيزه برای ستم دراز

اين تيزی سنان شما نيز بگذرد
چون داد عادالن به جهان در بقا نكرد

بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت

اين عوعو سگان شما نيز بگذرد
آن كس كه اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نيز بگذرد
بادی كه در زمانه بسی شمع ها بكشت

هم بر چراغدان شما نيز بگذرد
زين كاروانسرای، بسی كاروان گذشت

ناچار كاروان شما نيز بگذرد
ای مفتخر به طالع مسعود خويشتن

تأثير اختران شما نيز بگذرد
اين نوبت از كسان به شما ناكسان رسيد

نوبت ز ناكسان شما نيز بگذرد
بيش از دو روز بود از آن دگر كسان
بعد از دو روز از آن شما نيز بگذرد

ادامه دارد...

کاریکاتور)تاثیر ماهواره بر خانواده(

جواب سودوکو  شماره 1753سودوکو  شماره 1754

جواب معما 1753 معما 1754
افراد ُمَزور و ُمذبِذب پايبند صراط مستقيم نيستند 
و اصوال برنامه و برداشت زندگی آنها برمدار صحت 

و صداقت نيست.
روال و رويه ی كارش��ان بيش��تر بر اين است كه 
مقصود و منظور خوي��ش را از راه معكوس انجام 
دهند و از راهی به سوی مقصد پيش بروند كه در 
بادی امر جلب نظر نكند و به اصطالح دست آنها 

خوانده نشود.
 اين گونه آحاد و افراد را در ع��رف اصطالح عامه 
مذبذب و عم��ل آنها را »نعل وارون��ه« می گويند 
كه در ق��رون معاصر رنگ سياس��ی ني��ز به خود 
گرفته است زيرا دول معظمه و آن عده سياسيون 
كهن��ه كاری كه در صحنه  ی سياس��ت جهانی با 

شكس��ت مواجه می ش��دند و اف��كار ملل ضعيف 
و اس��تثمار ش��ده را ب��ه س��وی خ��ود معطوف 
نمی ديدند از هم��ان طريقی وارد می  ش��دند كه 
مورد عالق��ه و خاطرخواه همان ملت باش��د ولی 
در باطن دست به كار می ش��دند و منظور نهايی 
خوي��ش را به كرس��ی اجابت می نش��اندند.  نعل 
وارونه در سياس��ت فعلی دنيا ني��ز گاهگاهی بی 
ارج و مقدار نيس��ت و زورمندان عال��م از رهگذر 
 سياس��ت نعل وارونه اس��تفاده می كنن��د يعنی
  به ظاهر عيس��ی رش��ته و مريم بافته  جلوه  گری

 می  كنند ولی باطنا دس��ت ش��يطان را از پشت 
می بندند. به عبارت اخ��ری نعل وارونه می زنند تا 
ردپای خويش را در جهت مصالح ملت های ضعيف 
و ناتوان بنمايانند ولی منافع ملك و ملت خود را از 

نظر دور نمی دارند.

فرض كني��د راننده يك اتوبوس هس��تيد... 
 در ايس��تگاه اول 7 نف��ر وارد اتوب��وس 
می شوند،در ايس��تگاه دوم 4 نفر بيرون می 
 روند و  5نفر وارد می شوند ... راننده چند سال 

دارد؟
يك ش��خص كر و الل می خواهد مس��واک 
 بخ��رد، ب��ا در آوردن ادای مس��واک زدن،

خواسته اش را به فروشنده می فهماند و موفق 
به خريد مس��واک می ش��ود.در همين حال 
ش��خص كوری وارد مغازه شده و می خواهد 
عينك آفتابی بخرد ...  او چگونه بايد فروشنده 

را متوجه منظور خود كند؟؟؟

 ب��ازرس باي��د از ط��ال س��از اول ي��ه 
 ش��مش طال، ط��ال س��از دوم دو ش��مش 
 طال ، از طال س��از س��وم س��ه ش��مش طال 
 بگي��ره ، بع��د م��ی زاره روی ت��رازو و وزن 
 می كنه اگه 10 گرم كم بود طالس��از اول،
  اگ��ه 20 گ��رم كم ب��ود ط��ال س��از دوم ،

  اگ��ه 30 گ��رم ك��م بود طال س��از س��وم 
دزده .

معما
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نعل وارونه می زند

داستان

شهنوک پهنوک
هر دو بازيك��ن با هم��كاری يكديگر و با اس��تفاده از يك قطعه س��نگ يا زغال 
مستطيلی با ابعاد 2در3 روی زمين رسم می كنند، سپس آن را به شش قسمت 
مساوی تقسيم كرده در ضلع خانه شش��م آن يك قوس به شعاع نيم متر به نام 
دروازه ترس��يم می نمايند وبا »تر يا خش��ك« معلوم می گردانند كه كدام يك 
آغازگر بازی خواهند ب��ود. از آن پس بين طرفين ق��رار دادی لفظی منعقد می 
گردد تا در طول بازی با يك ضرب يا دوضرب يا سه ضرب سول را از خانه ای به 
خانه ديگر هدايت كنند. البته در هر شرايطی خروج سول از خانه ششم به طرف 

دروازه و بيرون با يك ضربه پا انجام می شود.
شیوه اجرای بازی: چنانچه هر دو با حركت يك ضرب به توافق رسيده باشند 
آغازگر بازی از نقطه شروع با دقت س��ول را به داخل خانه شماره يك می اندازد 
و وارد آن می شود و با نوک پايی كه روی زمين واقع گرديده ضمن كمی جهش 
ضربه ای به س��ول می زند تا آن را به صورت يك ضرب به خانه دو و بعد به خانه 
سه و به ترتيب از ساير خانه ها بگذراند و نهايتا از دروازه عبور دهد. گفتنی است 
كه خانه شماره چهار استراحتگاه است و بازيكن می تواند در اين خانه از حالت 
كندو به در آيد؛ و دو پا را روی زمين بگذارد و مجددا با وضعيت كندو به س��ول 

ضربه بزند و بازی را ادامه دهد.
به همين طريق متعاقبا در نقطه شروع می ايس��تد اما اين دفعه سول را به خانه 
دو می اندازد و با كندو از طريق خانه يك خود را به س��ول می رساند و به روش 
 فوق مسير خود را می پيمايد مسلما برای خانه های ديگر از همين اصول پيروی 
می شود تنها حركت و انداختن سول به خانه شش مستثنا است. برای اين كار 
بازيكن از نقطه شروع با كندو از خانه های يك و دو عبور می كند و پس از ورود به 
خانه سه با جفت پای باز شده به زوايه بيرونی آن می پرد و می ايستد و با پرش 
دوم ضمن چرخش در همان نقطه روبروی خانه ش��ش توقف می كند و پس از 
پرتاب سول به آن خانه با كندو وارد خانه سه و از آن جا با پرش همزمان دو پا را 
در دو خانه دو و چهار می گذارد و تجديد پرش در حين كندو از خانه پنج به خانه 

ششم می رود تا يك ضربه سول را از طريق دروازه به بيرون بفرستد.
پس از كسب موفقيت در اين مرحله، س��ول را روی دو انگشت به هم چسپيده 
اشاره و وسطی كه به حالت افقی در جلو قرار گرفته اند، می گذارد و ضمن كندو 

پشت سر هم از خانه ها عبور می كند.
  در صورت موفقيت در دفعه بعد س��ول را روی پشت مچ دست مشت شده قرار 
می دهد و ضمن حفظ آن با كندو از خانه می گذرد. پيروزی در اين مرحله باعث 
می گردد كه او بتواند بدون كندو با چشمان بسته و با بيان كلمه »آ« هنگام ورود 
به هر خانه، خانه ها را پی در پی طی نمايد. منظور از حرف »آ« آن اس��ت كه آيا 
من با چشم های بسته در حالت حركت با پا خطوط را قطع نمی نمايم و عبور من 
به صورت صحيح تأييد می شود چنانچه خطوط با پا قطع شود همبازی جواب 

»آ« را با »ما« می دهد، يعنی پا را روی خط گذاشتيد و بازی به من تعلق دارد.
 و اما اگر اين مرحله با موفقيت پشت سر گذاشته شود، می بايست بيرون از كادر 
و پشت خطوط بايستيم و سول واقع روی سر را از پشت به داخل كادر بياندازيم 
تا در خانه ای مستقر شود و بدين وس��يله آن خانه را با يك عالمت ضربدر برای 
دور بعدی بازی به اس��تراحت خود مبدل س��ازيم. بدين طريق بازيكنی كه هر 
دور كامل را با موفقيت بگذراند، هر بار می تواند يك خانه را به محل استراحت 
خويش تبديل نمايد و با تصاحب خانه بيشتر پيروزی نهايی خود را به همبازی 

اعالم دارد.

راز میلیونرهاي خودساخته

درسی در روانشناسی

حمام رفتن بهلول

سخن گفتن بهلول با مردگان

هم مرگ بر جهاِن شما نیز بگذرد

شازده کوچولو –  قسمت بیست و دوم

ایستگاه ضرب المثل

شازده كوچولو –هشتمين روِز خرابی هواپيمام تو كوير بود كه در 
حال نوشيدِن آخرين چكه ی ذخيره ی آبم به قضيه ی تاجر گوش 

داده بودم.
به شهريار كوچولو گفتم:

– خاطرات تو راس��تی راس��تی زيباند اما من هن��وز از پِس تعمير 
هواپيما برنيامده ام، يك چكه آب هم ندارم. و راس��تی كه من هم 
اگر می توانستم خوش خوشك به طرف چش��مه ای بروم سعادتی 

احساس می كردم كه نگو!
درآمد كه: – دوستم روباه..

گفتم: – آقا كوچولو، دوِر روباه را قلم بگير!
– واسه چی؟

– واسه اين كه تشنگی كارمان را 
می سازد. واسه اين!

از اس��تدالل من چيزی حاليش 
نشد و در جوابم گفت:

– حتا اگر آدم َدِم مرگ باشد هم 
داشتن يك دوس��ت عالی است. 
من كه از داشتن يك دوسِت روباه 

خيلی خوشحالم..

به خودم گفتم نمی تواند ميزان خط��ر را تخمين بزند: آخر او هيچ 
وقت نه تشنه اش می شود نه گشنه اش. يه ذره آفتاب بسش است..

اما او به من نگاه كرد و در جواب فكرم گفت: – من هم تشنه م است.. 
بگرديم يك چاه پيدا كنيم..

از سِر خستگی حركتی كردم: – اين جوری تو كويِر برهوت رو هوا 
پِی چاه گشتن احمقانه است.
و با وجود اين به راه افتاديم.

 پس از س��اعت ها كه در س��كوت راه رفتيم ش��ب ش��د و ستاره ها 
يكی يكی درآمدند. من كه از زور تشنگی تب كرده بودم انگار آنها 

را خواب می ديدم. حرف های شهريار كوچولو تو ذهنم می رقصيد.
ازش پرس��يدم: – پ��س ت��و هم 

تشنه ات هست، ها؟
اما او به سواِل من جواب نداد فقط 
در نهايت س��ادگی گف��ت: – آب 
ممكن اس��ت ب��رای دِل من هم 

خوب باشد..
از حرفش چيزی دس��تگيرم نشد 
اما س��اكت ماندم. می دانستم از او 

نبايد حرف كشيد.
خسته شده بود. گرفت نشست. 
من هم كنارش نشس��تم. پس از 

مدتی سكوت گفت:
– قشنگِی س��تاره ها واسه خاطِر 

گلی است كه ما نمی بينيمش..
گفتم: – همين طور است

و بدون ح��رف در مهت��اب غرق 
تماش��ای چين و شكن های شن 

شدم.
باز گفت: – كوير زيباست.

و حق با او بود. من هميشه عاشق كوير بوده ام. آدم باالی توده ای شن 
لغزان می نشيند، هيچی نمی بيند و هيچی نمی شنود اما با وجود اين 

چيزی توی سكوت برق برق می زند.
شهريار كوچولو گفت: – چيزی كه كوير را زيبا می كند اين است كه 

يك جايی يك چاه قايم كرده..
چ��ون خوابش برده ب��ود بغلش ك��ردم و راه افتادم. دس��ت و دلم 
می لرزيد.انگار چيز شكس��تنِی بس��يار گران بهايی را روی دس��ت 
می بردم. حتا به نظرم می آمد كه در تمام عالم چيزی شكستنی تر 

از آن ه��م به نظر نمی رس��د. تو 
روش��نی مهتاب به آن پيشانی 
رنگ پري��ده و آن چش��م های 
بس��ته و آن ُطّره ه��ای م��و كه 
ب��اد می جنباند نگاه ك��ردم و تو 
دلم گفت��م: »آن چ��ه می بينم 
صورت ظاهری بيش تر نيس��ت. 
مهم ترش را با چش��م نمی شود 

ديد...«
باز، چون دهان نيمه بازش طرح كم رنِگ نيمه لبخندی را داشت 
به خود گفتم: »چيزی كه تو شهريار كوچولوی خوابيده مرا به 
اين شدت متاثر می كند وفاداری اوس��ت به يك گل: او تصويِر 
گل سرخی اس��ت كه مثل ش��عله ی چراغی حتا در خواِب ناز 
هم كه هست تو وجودش می درخشد..« و آن وقت او را باز هم 

شكننده تر ديدم. 
حس كردم باي��د خيلی مواظبش باش��م: به ش��عله ی چراغی 
 می مانس��ت كه ي��ك وزش باد هم می توانس��ت خاموش��ش 
كند.  و همان طور در حال راه رفتن بود كه دمدمه ی سحر چاه 

را پيداكردم.



شوخى پسران جوان در پمپ بنزين با قتل 
يكى از آنها پايان تلخى به خود گرفت.

ــاد با تماس  ــرى عباس آب ماموران كالنت
مردمى از درگيرى خونين چند پسر جوان 
ــهر با خبر  ــن خيابان خرمش در پمپ بنزي
ــوران كالنترى در ــور مام ــدند. با حض ش

ــر جوانى كه در درگيرى  پمپ بنزين، پس
حضور داشت بازداشت شد.

ــا گفت:  ــاله در بازجويى ه ــد 26 س حمي
ساعتى قبل همراه سه نفر از دوستانم براى 
ــاوران به ميدان  ــام از محله خ خوردن ش
ونك رفتيم. بعد از شام در خودرو مشروب 
ــه اين  ــت ب ــير بازگش ــم و در مس خوردي
پمپ بنزين آمديم. محمد و رضا از خودرو 
ــوخى با هم درگير شدند.  پياده و بعد از ش
ــد زد كه او  ــه گردن محم رضا ضربه اى ب
غرق در خون روى زمين افتاد. رضا همراه 
دوست ديگرمان محمد را با خودروى 206 
ــتان بردند و من منتظر آمدن  به بيمارس

پليس شدم.
ــاعتى بعد  ــر جوان، س ــتگيرى پس با دس
ماموران اطالع يافتند محمد بر اثر اصابت 
چاقو به گردنش جان خود را از دست داده 

است. در ادامه چهار دوست مقتول كه در 
ــتند نيز بازداشت  بيمارستان حضور داش

شدند.
ــده به  ــر دستگيرش ــج پس ــال پن با انتق
ــات از آنها  ــراى امور جنايى تحقيق دادس

آغاز شد.
يكى از متهمان با بى گناه دانستن خود و 
ــتش كه در بيمارستان دستگير  سه دوس
ــه دوست ديگرم  شده اند گفت : همراه س
ــم كه رضا  ــه اى بودي ــغول بازى رايان مش
تماس گرفت و مدعى شد محمد را با چاقو 
ــت. وقتى براى بررسى موضوع به  زده اس
بيمارستان رفتيم متوجه شديم او جانش 
را از دست داده است. ما هيچ نقشى در قتل 

نداشتيم و بى گناه هستيم.
با مشخص شدن ارتكاب قتل توسط رضا و 
فرار او پس از جنايت، تيمى از كارآگاهان 
ــن مدير  ــتور محس ــى به دس اداره آگاه
ــم دادسراى ــعبه شش ــتا بازپرس ش روس

ــان را براى  ــات ش ــى تحقيق ــور جناي ام
ــتگيرى قاتل فرارى آغاز  شناسايى و دس
ــر جوان با قرار  كردند. همچنين پنج پس

وثيقه بازداشت شدند.
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اخبار كوتاه

ــك جراح در شبكه  ــاله اى كه با جعل عنوان پزش فرد سابقه دار 35 س
ــور  ــرام و فضاى مجازى، 149 زن را در نقاط مختلف كش اجتماعى تلگ

فريب داده بود، در شاهرود دستگير شد.
ــكايت خانمى شاهرودى در  ــتان سمنان گفت: ش فرمانده انتظامى اس
پليس فتا مبنى بر اخاذى و كالهبردارى فردى كه در سايت همسريابى 

با وى آشنا شده بود، سرآغاز شكل گيرى اين پرونده بود.
ــاره به اينكه فرد كالهبردار در سايت  سرهنگ روح االمين قاسمى با اش
ــى با روپوش در اتاق عمل، خود را پزشك  ــيله عكس همسريابى به وس
جراح معرفى كرده بود، تصريح كرد: دوستى مجازى اين دو فرد به ديدار 

حضورى در شاهرود منجر شد.
ــاكى و  ــب اعتماد ش ــده ازدواج و جل ــا وع ــك قالبى ب وى گفت: پزش
ــفيدامضا از اين خانم  خانواده اش، تصاوير خصوصى و دو فقره چك س
شاهرودى گرفته و پس از مدتى، با تهديد به انتشار تصاوير وى، مبالغى 

اخاذى كرده بود.
ــايى محل سكونت اين پزشك قالبى  سرهنگ قاسمى با اشاره به شناس
ــاكى با مراجعه به پليس، از  ــهريار، افزود: در همين حين، ش واقع در ش

حضور مجدد متهم در شاهرود خبر داد.
ــم با گرفتن  ــاره به اينكه مته ــمنان با اش ــتان س فرمانده انتظامى اس
خودروى شاكى در خيابان هاى شهر درحال تردد بود كه با اجراى طرح

تعقيب و گريز دستگير شد، تاكيد كرد: متهم داراى مدرك فوق ديپلم 
است و با جعل عنوان يك پزشك اهل ياسوج و استفاده از مهر و شماره 

نظام پزشكى وى، خود را پزشك جراح معرفى كرده بود.
ــاره به اينكه اين فرد تاكنون با 149 خانم در فضاى مجازى و  وى با اش
ــت، افزود: متهم داراى سوابق  ــبكه هاى اجتماعى ارتباط داشته اس ش
ــت و در تحقيقات  ــرقت، كالهبردارى و اخاذى اس كيفرى در زمينه س
تخصصى پليس، به كالهبردارى از 10 خانم در نقاط ديگر كشور اعتراف 

كرده است.
سرهنگ قاسمى اعتماد به افراد در دنياى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
را تهديد عنوان و خاطرنشان كرد: شهروندان، اطالعات، تصاوير و مدارك 

خصوصى خود را به هيچ وجه در فضاى مجازى به اشتراك نگذارند.

فـريب 149 زن در تلگـرام

معاون دريابانى مرزبانى نيروى انتظامى از اجراى طرح پاكسازى مناطق 
ــوخت قاچاقچيان   ــع آورى چهار كيلومتر خط لوله انتقال س آلوده و جم

خبر  داد.
ــالمى افزود: با جمع آورى چهار كيلومتر خط  سردار سيدعلى محمد س
لوله قاچاقچيان، در اين عمليات از خروج ميليون ها ليتر سوخت قاچاق از 

كشور جلوگيرى شد.
ــتاى طرح پاكسازى  وى ادامه داد: ماموران پايگاه دريابانى ميناب در راس
ــدند، قاچاقچيان با حفر زمين  مناطق آلوده به قاچاق سوخت، مطلع ش
ــد انتقال  ــه عمق دريا، قص ــاحل ب ــذارى چهار كيلومتر لوله از س و جاگ

سوخت هاى قاچاق را دارند.
سالمى افزود: بالفاصله اكيپى از ماموران به مقصد فوق اعزام شدند و پس از 
بررسى هاى الزم موفق به كشف چهار كيلومتر لوله انتقال سوخت  شدند.

به گفته معاون دريابانى مرزبانى ناجا، قاچاقچيان توسط اين لوله ها قصد 
داشتند سوخت قاچاق را به شناورها و سپس به كشورهاى ديگر منتقل 

كنند.
ــد: ماموران دريابانى مرزبانى با حضور در اين منطقه و  ــالمى يادآور ش س
ــوخت قاچاق، قاچاقچيان را در رسيدن به  ــايى خط لوله انتقال س شناس

اهداف شان ناكام كردند.

ــه دختر خردسال در هوستون  عامل آتش افروزى كلبه جنگلى و قاتل س
امريكا اعدام شد.

رافائل هاليدى 36 ساله 15 سال پيش به اتهام آتش زدن خانه شخصى اش 
در منطقه جنگلى هوستون و قتل سه دختر 11 ماهه، 5 ساله و 7 ساله اش 
دستگير شد و پس از محاكمه اى چند ساله با وجودى كه حاضر به پذيرش 

جرم خود نبود به حكم قاضى به اعدام با تزريق سم محكوم شد.
اين پدر قاتل كه براى رهايى از حكم مرگ به دادگاه عالى امريكا اعتراض 
كرده بود در فرجام خواهى به نتيجه اى نرسيد و حكم اعدام در زندان تگزاس 
اجرا شد.اين تبهكار سيزدهمين مجرمى است كه در اين زندان با تزريق 

سم اعدام شده است.
هاليدى در طول اين سال ها با ادعاى بى گناهى سعى در فرار از محكوميت 
داشت اما شاهدان حاضر در صحنه جرم اين مرد را ديده بودند كه با پاشيدن 
ــده است.مادر بچه ها  گازوئيل روى كلبه اش آن را آتش زده و متوارى ش
ــت داده بود،  كه چند ماه قبل از حادثه براى حضانت فرزندانش درخواس
وقتى متوجه شد پدر بچه هايش آنها را آزار و اذيت مى كند جدى تر پيگير 
ــد اما پيش از نتيجه گرفتن اين اتفاق هولناك رخ داد. سرپرستى آنها ش

هاليدى در روز حادثه در جريان فرار از صحنه جنايت به خودروى پليسى 
برخورد كرد و دستگير شد.

قتــل، پـايـان شوخى در پمپ بنزين

كشف چهار كيلومتر 
خط لوله انتقال سوخت قاچاق

اعدام قاتل 3 دختر خردسال
 با تزريق سم

ــياطين پايتخت با  ش
ــات دادگاه  حكم قض
ــدام،  ــه اع ــرى ب كيف
ــه محكوم  زندان و دي
ــر  پس دو  ــدند.  ش
ــوار، 15 زن را  پرايدس
ــوده و با  ــران رب در ته
ــان را  تهديد اموال ش
ــد. آنها  ــرقت كردن س
ــز مورد  ــج زن را ني پن
آزار و اذيت قرار دادند. 
ــت  ــان به رياس متهم

قاضى حسين اصغرزاده محاكمه شدند. قضات دادگاه پس از محاكمه، هركدام 
از متهمان، فرهاد و سعيد را به اتهام آدم ربايى به 15 سال حبس، به اتهام سرقت 
10 سال حبس و به اتهام ايراد صدمات به بدن شاكيان به پرداخت ديه محكوم 
كردند. فرهاد به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و سعيد به اتهام رابطه نامشروع به 

99 ضربه شالق محكوم شد.

مجازات سنگين
 براى شياطين پايتخت

مفاد آرا
9/152 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند  برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
است لذامشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1)رأى شماره 0082 1هيأت : آقاى سيد ماشااله هجرى بيدگلى فرزند سيد اسماعيل شماره 
ــاحت 86/40 مترمربع شماره پالك 2883 فرعى  شناسنامه 16، ششدانگ  يكبابخانه به مس
ــش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على  از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخ

جان فقيرى بيدگلى
ــماره شناسنامه 208 و ،  ــمعيل شعورى فرزند على ش 2)رأى شماره 0091 هيأت : آقاى اس
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 210 مترمربع شماره پالك 2885 فرعى از پالك 3 اصلى واقع 

در معين آباد بيدگل بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على ضيائى
3)رأى شماره 0094 1هيأت : آقاى عبداله انتظاريان فرزند على اكبر شماره شناسنامه 247 و 
خانم زهرا وليا بيدگلى فرزند محمد شماره شناسنامه 9  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 190/44 مترمربع شماره پالك 2886 فرعى مجزا از پالك 3 اصلى واقع در معين آباد 

بيدگل بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
ــماره 0097 1هيأت : خانم زهرا رمضانى فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 303  ،  4)رأى ش
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 124/44 مترمربع شماره پالك 2887 فرعى مجزا از پالك 3 

اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
ــماره 105 10هيأت : خانم زهرا رمضانى فرزند قدرت اله شماره شناسنامه 303  ،  5)رأى ش
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 180/83 مترمربع شماره پالك 2888 فرعى مجزا از پالك 3 

اصلى واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشاعى
6)رأى شماره 134 1هيأت : آقاى عليرضا  رسول اف آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه 324 
ــنامه 11121  (بالمناصفه)، ششدانگ   و خانم ليال صادقى فرزند محمدحسين شماره شناس
ــماره پالك 21 فرعى از پالك 1298  يكباب حصار وطويله به مساحت 197/65 مترمربع ش

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.  مالكيت مشاعى
ــيد محمد شماره  ــيد مجتبى شريفيان آرانى فرزند س ــماره 1371 هيأت : آقاى س 7)رأى ش
ــاحت 141/26 مترمربع شماره پالك 10 فرعى  شناسنامه 634 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
مجزا از شماره 1 و قسمتى از مشاعات از پالك 1277 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.  مالكيت مشاعى
8)رأى شماره 136 1هيأت : آقاى رحمت اله قديريان فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 114 
، ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت 101/97 مترمربع شماره پالك 2 فرعى مجزا از پالك 

1262 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
9)رأى شماره 10191 هيأت : آقاى على محمد دهقانى آرانى فرزند عباس شماره شناسنامه 
449 و خانم اشرف ابلى آرانى فرزند رمضانعلى شماره شناسنامه 388  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 104/57 مترمربع شماره پالك 21 فرعى مجزا از پالك 1798 و 1799 و 

1800 اصلى واقع در اماكن بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل.  مالكيت رسمى
10)رأى شماره 9018 هيأت: آقاى امبرحسين رفيعى فاضل  فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 
ــماره پالك 8074 فرعى مجزا از  297 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 171,5 مترمربع ش
شماره 782فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از حسن حسامى وغيره 
ــماره 10197 هيأت : خانم مليحه عليزاده آرانى فرزند رجبعلى شماره شناسنامه  11)رأى ش
ــماره پالك 8104 فرعى مجزا  617  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 120/44 مترمربع ش
ــوزه ثبتى ــعود آباد  بخش 3  ح ــى واقع در مس ــى از پالك 2637 اصل ــماره 1189 فرع از ش

 آران و بيدگل. مالكيت عادى
12)رأى شماره 10195 هيأت : آقاى مكرم صابرى بيدگلى فرزند هدايت شماره شناسنامه 29 

، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 241/87 مترمربع شماره پالك 8102 فرعى مجزا از شماره 
ــوزه ثبتى آران و بيدگل.  ــعود آباد  بخش 3 ح 1241 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مس

ابتياعى ازغالمعلى صانعى
ــماره 10192 هيأت : خانم فاطمه خادم پور آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه  13)رأى ش
266  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالك 8108 فرعى مجزا از شماره 
1123 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از محمد خادم پور و ايران معبدى 
ــماره 10148 هيأت : آقاى فاطمه خادم پور آرانى فرزند محمد شماره شناسنامه  14)رأى ش
ــماره شناسنامه 117 و خانم زهرا خادم پور  266 و خانم زهره خادم پور آرانى فرزند محمد ش
ــاع) ، ششدانگ   ــنامه 576 (هركدام نسبت به 2 دانگ مش ــماره شناس آرانى فرزند محمد ش
يكبابخانه به مساحت 194 مترمربع شماره پالك 8107 فرعى مجزا از شماره 1123 فرعى از 
ــعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از محمد  پالك 2637 اصلى واقع در مس

خادم پور و ايران معبدى
ــن شماره شناسنامه  ــماره 10145 هيأت : آقاى منصور پرورى آرانى فرزند حس 15)رأى ش
ــنامه 301  (بالمناصفه) ، ششدانگ   7783 و خانم فاطمه گل پيرا فرزند حسن شماره شناس
يكبابخانه به مساحت 277/60 مترمربع شماره پالك 8105 فرعى مجزا از شماره 825 فرعى 
از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

16)رأى شماره 10142 هيأت : آقاى حسين حسامى آرانى فرزند على اكبر شماره شناسنامه 7 
و خانم فاطمه مرادى آرانى فرزند عبدالحسين شماره شناسنامه 8706  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 142/30 مترمربع شماره پالك 8103 فرعى مجزا از شماره 753 فرعى 
از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى

17)رأى شماره 1309 هيأت : خانم مكرم صابرى بيدگلى فرزند هدايت شماره شناسنامه 29  
، ششدانگ  يكباب ساختمان  به مساحت 102/52 مترمربع شماره پالك 8101 فرعى مجزا 
ــعود آباد  بخش 3  حوزه ثبتى آران و  از شماره 1241 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مس

بيدگل. مالكيت مشاعى
18)رأى شماره 9940 هيأت : آقاى محمد آيتى فرزند عزيزاله شماره شناسنامه 8294 و خانم 
ــنامه 348  (بالمناصفه) ، ششدانگ   ــماره شناس فاطمه فتحى مقدم آرانى فرزند على جان ش
يكبابخانه به مساحت 235/20 مترمربع شماره پالك 2655 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع 

در احمدآباد بخش 3  حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از حسين سعيدى
19)رأى شماره 9942 هيأت : آقاى مجتبى مطهرى فرد فرزند احمد شماره شناسنامه 3548 
ــدانگ   ــنامه 218  (بالمناصفه) ، شش ــماره شناس و خانم طاهره اعتصامى راد فرزند محمد ش
ــماره پالك 2656 فرعى مجزا از شماره 35 فرعى  ــاحت 98/40 مترمربع ش يكبابخانه به مس

از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
20)رأى شماره 9946 هيأت : آقاى عليا جمادى بيدگلى فرزند قاسم شماره شناسنامه 298 ، 
ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 200/60 مترمربع شماره پالك 2657 فرعى مجزا از شماره 
35 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت 

مشاعى
ــماره 9948 هيأت : آقاى مصطفى خرم آبادى فرزند على اكبر شماره شناسنامه  21)رأى ش
ــاحت 200/82 مترمربع شماره پالك 2659 فرعى مجزا  3043 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
از شماره 26 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
ــين شماره شناسنامه 307 و  22)رأى شماره 9949 هيأت : آقاى مهدى قنديانى فرزند حس
خانم زهرا فخرآبادى فرزند رضا شماره شناسنامه 10211  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه 
به مساحت 152/45 مترمربع شماره پالك 2660 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از خلعتبرى
23)رأى شماره 9933 هيأت : آقاى احمد على حاجى آرانى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
34 و خانم عذرا على حاجى آرانى فرزند نوراله شماره شناسنامه 521  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
ــماره پالك 1676 فرعى مجزا از شماره 235 فرعى  يكبابخانه به مساحت 94/15 مترمربع ش
ــدگل. ابتياعى از  ــى آران و بي ــت بخش 3 حوزه ثبت ــى واقع در آران دش از پالك 2640 اصل

نعمت اله اكبرزاده
24)رأى شماره 9935 هيأت : آقاى احمد على حاجى آرانى فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 

ــماره پالك 1677 فرعى مجزا از  ــاحت 94/30 مترمربع ش 34 ، ششدانگ  يكبابخانه به مس
شماره 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از نعمت اله اكبرزاده
25)رأى شماره 9939 هيأت : آقاى نصرت اله ميرزازاده آرانى فرزند عباس شماره شناسنامه 
175 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 293/50 مترمربع شماره پالك 1678 فرعى مجزا از 
شماره 272 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
26)رأى شماره 9936 هيأت : خانم كبرى بيلدار    آرانى فرزند مهدى شماره شناسنامه 8559  
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 209/61 مترمربع شماره پالك 1679 فرعى مجزا از شماره 
ــى آران و بيدگل.  ــت بخش 3 حوزه ثبت ــى واقع در آران دش 352 فرعى از پالك 2640 اصل

مالكيت مشاعى
ــماره شناسنامه  ــى آرانى فرزند حسين ش ــماره 9938 هيأت : آقاى ولى اله انيس 27)رأى ش
11890 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 61/66 مترمربع شماره پالك 1680 فرعى مجزا از 
شماره 171 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
28)رأى شماره 10193 هيأت : آقاى مسعود رضايى فرزند عباس شماره شناسنامه 41255 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 375/50 مترمربع شماره پالك 42 فرعى مجزا از پالك 42 

اصلى واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/9/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :94/9/26

عباس عباس زادگان - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
ابالغ راى 

ــيدگى: شعبه  ــماره دادنامه: 722-94/8/25 مرجع رس ــه پرونده: 300/94 ش 9/468 كالس
ــانى اصفهان – خيابان  ــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اميرعباس مصلحى نش بيست ش
ــاهپور جديد وكيل: آقاى مصطفى ملكيان نشانى اصفهان – خيابان  امام خمينى – خيابان ش
وحيد- حدفاصل چهارراه رودكى و فلكه ارتش – ساختمان بهشت – طبقه زيرين بيمه آسيا 
خوانده: مهدى سميرائى جهانيان به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت 
ــورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با  به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش
ــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در  استعانت از خداوند متعال به ش
ــت امير عباس مصلحى با وكالت آقاى مصطفى ملكيان به طرفيت مهدى  خصوص دادخواس
سميرائى جهانيان به خواسته مطالبه مبلغ شانزده ميليون و يكصد و پنجاه هزارريال وجه يك 
فقره چك به شماره 211736-84/11/3 عهده بانك ملى به انضمام خسارات دادرسى و تاخير 
تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ 
ــده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى  ــه شورا حاضر نش قانونى وقت و انتظار كافى در جلس
خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198و519و522 
ــارت حكم به  ــواد 315و310و309و307و249 قانون تج ــى و م ــى مدن قانون آيين دادرس
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده ميليون و يكصد و پنجاه هزار ريال به عنوان اصل 
ــارت دادرسى به پرداخت خسارات  خواسته و پرداخت دويست و نود هزار ريال به عنوان خس
تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك 84/11/3 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه خواهد بود و پس از مهلت 
واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.

م الف:24654 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى 

ــماره دادنامه:94-608-94/8/10 مرجع رسيدگى  9/469كالسه پرونده اصلى:94-287 ش
كننده: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن طاهرى فرزند مصطفى نشانى 
اصفهان – خيابان جى – مقابل بانك ملت – كوچه 5-كتاب و لوازم التحرير امير خوانده: على 
خرسندى دهكردى فرزند على ضامن به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه به تاريخ 

ــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاءكننده زير تشكيل پرونده  94/7/26 شعبه 41 ش
ــتعانت از خداوند متعال به شرح آتى  ــت با مالحظه اوراق پرونده شورا با اس كالسه مفتوح اس
مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شورا: در خصوص دعوى محسن طاهرى به طرفيت على 
ــته مطالبه مبلغ 46/000/000 ريال موضوع دو فقره چك به  ــندى دهكردى به خواس خرس
شماره 57010-93/12/20و57016-93/12/16 بانك ملى ايران به انضمام هزينه دادرسى 
و خسارات تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه 
داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ وفق م73 آ.د.م 
در جلسه رسيدگى حضور نيافته و هيچگونه دليل ومدرك و دفاع موجهى در خصوص دعوى 
ــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت  مطروحه مبنى بر برائت ذمه خويش به عمل نياورده لذا ش
ــتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر  تشخيص داده و مس
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 ريال چهل و شش ميليون ريال بابت اصل 
ــت هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و نشر آگهى و  خواسته و مبلغ 200/000 ريال دويس
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (93/12/20و93/12/16) تا زمان اجراى حكم براساس 
آخرين شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
ــعبه و پس از اتمام مدت مذكور ظرف  مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين ش
20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد.م 

الف:24653 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى 

ــخ  ــه: 806-94/8/30 تاري ــماره دادنام ــى:94-406 ش ــده اصل ــه پرون 9/470كالس
رسيدگى:94/8/24 مرجع رسيدگى كننده: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
ــون – كنگاز26- پ6- منزل يوسف پور  ــهرك اريس اسماعيل يوسف پور نشانى خ.جى – ش
خوانده: صغرا مدنى نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: به تاريخ 94/8/24 شعبه 
ــه 406/94 و اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا  23 با عنايت به محتويات پرونده كالس
ضمن ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. 
ــف پور به طرفيت صغرا مدنى به خواسته  ــورا: در خصوص دعوى اسماعيل يوس راى قاضى ش
مطالبه مبلغ 47/000/000 ريال موضوع يك فقره چك به شماره 534968-94/4/30 عهده 
ــات پرونده و بقاى اصول  ــارات قانونى با عنايت به محتوي بانك صادرات به انضمام مطلق خس
ــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  مستندات در يد خواهان كه ظهور بر استقرار دين و اش
ــه رسيدگى حضور  در مطالبه وجه چك را دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ ماده 73 در جلس
نيافته و هيچگونه دليل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت 
ذمه خويش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخيص داده و مستندا به 
مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 47/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى 
و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (94/4/30) تا زمان وصول براساس آخرين شاخص 
بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت مذكور ظرف 20 روز 
قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد.م الف:24651 

شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
فقدان سند مالكيت 

آقاى سعيد عامل به استناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهى شده 
مدعى شده كه سند مالكيت ششدانگ مغازه پالك شماره 9838 فرعى از يك اصلى اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 277 دفتر 232 امالك ذيل ثبت16388 به نام سعيد عامل 
ــماره 70304-84/7/25 دفترخانه 51 اردستان در  ثبت و صادر گرديده و ذيل سندرهنى ش
قبال 39/500/000 ريال در رهن موسسه مالى و اعتبارى بنياد شعبه اردستان مى باشد بر اثر 
ــده چون درخواست صدور سند مالكيت المثنى  جابجايى مفقود گرديده معامله اى انجام نش
نموده طبق ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى 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 واخواهى و يا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالكيت 
يا سند معامله در صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف:831 عصارى 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــادل 8 گرم،كيك ماكارانى ــق مرباخورى بيكينگ پودر، مع مواد الزم :يك قاش
ــوه و 20 گرم  ــكر 150 گرم براى تهيه كيك قه ــق غذاخورى، پودر ش هفت قاش
ــل،دو و نيم ليتر  ــق چاى خورى واني براى تهيه خامه فرم گرفته. يك چهارم قاش
ــتنى ميوه اى در چند رنگ مختلف، ، معادل 1500 گرم، دو قاشق غذاخورى  بس

نسكافه، هفت قاشق غذاخورى آرد گندم، معادل 140 گرم، چهار عدد تخم مرغ،
200گرم شكالت تخته اى براى تزيين روى كيك،  صد گرم خامه پاستوريزه سفت 

براى تزيين. 
ــورى وانيل و ــق چاى خ ــرغ را با يك چهارم قاش ــدد تخم م طرز تهيه : چهار ع
 7 قاشق غذاخورى پودر شكر مخلوط كرده، با همزن برقى حدود 5 دقيقه مى زنيم 
ــق غذاخورى آرد گندم و  ــده، حجم آن دو الى سه برابر شود.هفت قاش تا غليظ ش
يك قاشق مرباخورى بيكينگ پودر را با هم مخلوط كرده، آن را با يك الك كم كم 
ــق  ــق هم مى زنيم.دو قاش ــده اضافه مى كنيم وبا يك قاش به تخم مرغ هاى زده ش
ــم و آن را به بقيه مواد ــكافه اضافه كرده، هم مى زني ــق نس آب جوش را به دو قاش
 مى افزاييم تا مايه كيك قهوه آماده شود.فر را از نيم ساعت قبل روشن كرده، ته دو 
قالب تفلون به شكل قلب و همچنين دو قالب تفلون به شكل مستطيل و به طول
26 سانتيمتر، كاغذ روغنى قرار داده و روى آن را چرب كرده، مايه كيك را در آنها 
مى ريزيم و در طبقه وسط فر براى مدت 15 الى 20 دقيقه قرار مى دهيم سپس آن 
را از فر درمى آوريم تا سرد شود. كيك را از قالب بيرون آورده، كاغذ را جدا مى كنيم.  
ــه فريزر قرار مى دهيم.  به همين ترتيب، ته قالب تفلون به شكل مستطيل، كيس
سپس با سه رنگ بستنى ميوه اى داخل قالب را پر كرده، آن را حدود 10 ساعت در 
فريزر قرار مى دهيم تا بستنى كامال سفت شود.كيك ها را در طرفين بستنى قرار 
داده، لبه هاى بستنى را با چاقو صاف مى كنيم. سپس كمى خامه فرم گرفته روى 

كيك ريخته، با تكه هايى از شكالت تخته اى و پودر قهوه آن را تزيين مى كنيم.

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. 

ــزرگ تاريخ قرار خواهيد  در ادامه، در جريان نمونه هايى از ترورهاى ب
گرفت :

مارتين لوتر كينگ
ــوق اقليت ها  ــى در تاريخ آمريكا براى حق ــرد با مبارزات مدن نام اين م
ــت. اين مرد مبارز در حقيقت  ــتان گره خورده اس و خصوصا سياه پوس
پدر معنوى جنبشى بود كه در دهه هاى 50 و 60 ميالدى براى احقاق 
ــتان به پاخواست و  ــار ضعيف آمريكايى از جمله سياه پوس حقوق اقش
ــكالت اين بخش از جامعه آمريكايى  توانست تا صداى مظلوميت و مش
را به جهان برساند. وى در 4 آوريل 1968 ميالدى در يك هتل در شهر 
ــفيد پوست به نام  ــى آمريكا به ضرب گلوله يك س ممفيس ايالت تنس
ــد و در بيمارستان جان باخت. قاتل  «جيمز ارل رى» شديدا مجروح ش
ــال 1998 در زندان از دنيا  وى به 100 سال زندان محكوم شد و در س

رفت.
آرشيدوك فرانتس فرديناند 

ــبت داد.  ــايد بتوان لقب پرهزينه ترين ترور تاريخ را به اين مورد نس ش
ــارايوو كه در آن زمان  ــرش در سفرى به شهر س وليعهد اتريش و همس
ــط يك جوان متعصب صرب هدف قرار  جزء صربستان بزرگ بود توس
ــدند. امپراتورى اتريش كه در آن زمان يكى از قدرت  گرفته و كشته ش
ــاب مى آمد دولت صربستان را مسوول  هاى بزرگ اروپا و جهان به حس
ــر در نهايت پاى  ــت. اولتيماتوم هاى طرفين به يكديگ اين واقعه دانس
قدرت هاى بزرگ را به ميان كشيده و منجر به آغاز جنگ اول جهانى شد 

كه در نتيجه آن، چيزى نزديك به 15 ميليون نفر جان باختند.

كتاب « انتخاب؛ اسالم و مسيحيت» تأليف احمد حسين ديدات با ترجمه 
ــوى انتشارات سروش منتشر و وارد  فاطمه فضائلى و احمد فضائلى از س

بازار شد.
فعاليت تبشيرى مسيحيان در جهان، براى تغيير ديانت مردم و مسيحى 
ــيحيت، چه قبل از ظهور دين مبين اسالم  كردن آنها در طول تاريح مس
ــح و تفصيل  ــت كه نيازى به توضي ــهور اس و چه بعد از آن، آن قدر مش

ندارد. 
همواره اهتمام ويژه مسيحيان به امر تبشير و تبليغ براساس اين آيه كتاب 
مقدس بوده است كه « برويد و شاگردان بسازيد»، و بنابراين دين باوران 

مسيحى تبليغ را در رأس كارهاى خود قرار داده اند.
ــورهاى مسلمان ديگر،  ــبت به بسيارى از كش  هرچند جامعه ايران نس
ــت، اما در دهه  ــتقيم تبشيرى بوده و هس كمتر در معرض تبليغات مس
هاى اخير براى مقابله و نفوذ در فرهنگ دينى مقتدرى كه به نام انقالب 
اسالمى در صحنه بين المللى ظهور يافته و طاقت آنها را از بين برده است، 
فعاليت هايى را سازمان داده اند كه در آنها نقش تبليغ گسترده و حساب 

شده مسيحيت قابل توجه است.
 در چنين فضايى كه مسلمانان از سويى در معرض اين تهاجمات اعتقادى 
هستند و از سوى ديگر، وظيفه تبليغ و ترويج دين مبين اسالم را بر دوش 
دارند، ايجاب مى كند تا آنان به دانش و منطق منظم و كافى، هم نسبت 
به اسالم هم ديگر كتاب هاى آسمانى مجهز شوند تا در مقابل پرسش ها 
ــبت به اين عقيده طراحى كرده و به ميدان  و ابهاماتى كه مهاجمان نس

آورده اند توانا باشند.
ــددى رجوع  ــراوان و متع ــه منابع ف ــوان ب ــايد بت ــراى اين منظور ش  ب
ــمند ــار، اثر به يادماندنى و ارزش ــع در ميان اين آث ــا به طور قط كرد، ام

ــيحيت، يعنى مرحوم  « انتخاب» كه مولف مبارز در صحنه مقابله با مس
ــمار  ــت، از موثرترين منابع به ش ــف كرده اس ــدات تهيه و تألي احمد دي

مى آيد.

كيك بستنى قهوه با شكالت

انتخاب؛ اسالم و مسيحيت بزرگ تـرين تــــرورهاى تاريـخ(2)

خانه دارى

برنامه اى براى دور ريختن اشياى اضافه نداريد
ــه ها با انبوهى از لباس ها و وسائل اضافه و يا  افراد معموال پس از تميز كردن قفس
قديمى روبه رو مى شوند. پس بهتر است فكرى براى خارج كردن آنها از خانه بكنيد. 
مثال اگر اين وسائل خوب و قابل استفاده هستند آنها را به موسسات خيريه بدهيد، 
ــيد يا اگر واقعا به درد نمى خورند آنها را به مامورين بازيافت تحويل  آنها را بفروش

دهيد. هرچه زودتر در مورد اشيايى كه اضافه به نظر مى رسند تصميم بگيريد.
بعضى اجسام را نگه مى داريد چون مفيد به نظر مى رسند

آيا تحمل دور ريختن چيزهايى كه زمانى از آنها استفاده مى كرده ايد را نداريد؟ آيا 
چيزها را نگه مى داريد چون فكر مى كنيد ممكن است روزى به آنها نياز پيدا كنيد؟ 
اگر مى خواهيد اتاق ها و كمدهاى تان مرتب و تميز باشند اين عادات را ترك كنيد .

برنامه هاى خود را با اعضاى خانواده در ميان نمى گذاريد
ــى در عرض  ــيده ايد، ول ــرده ايد و نفس راحتى كش ــا را مرتب ك باالخره همه ج
ــود! شايد ساير كسانى كه  دو هفته خانه تان دوباره به هم ريخته و نامنظم مى ش
ــد ــما پيروى نمى كنند. يادتان باش در آن خانه زندگى مى كنند از برنامه هاى ش
 هر تصميمى كه مى گيريد بايد به اعضاى خانواده منتقل شود تا نتيجه زحمات شما

 به هدر نرود.
كارها را بين خود و ديگران تقسيم نمى كنيد

گاهى اوقات اعضاى خانواده بعضى كارها را انجام نمى دهند يا آنها را پشت گوش 
ــد. با همديگر  ــن كارها را انجام دهن ــار دارند كه ديگران اي مى اندازند چون انتظ

ــن كار هم بار  ــيم كنيد، با اي ــف را بين اعضاى خانواده تقس صحبت كنيد و وظاي
ــووليت تنها به دوش يك نفر نخواهد افتاد و هم از بى نظمى خانه پيشگيرى  مس

خواهد شد.

چگونه دوباره مجبور به مرتب كردن خانه نشويم(2)

نگاهي به شهرهايى كه در دل تاريخ گم شده اند(3)

ــره خاكى از  ــاكنان اوليه اين ك چند قرن از مهاجرت س
غارها به دهكده ها مى گذرد.  پس از آن بود كه مهاجرت و 

زندگى در روستاها و شهرها آغازشد. 
بسيارى از اين آبادى ها و شهرها تاكنون به خود اتفاقات 
تلخ و شيرينى را ديده اند و در تاريخ ثبت شده اند، برخى 
ــه اين كره خاكى وجود دارند اما  از آنها هنوز هم در نقش
ــى در كتاب هاى  ــهرها جز نام از تعدادى ديگر از اين ش

تاريخى چيزى باقى نمانده است.
ــنه  ــه تش ــر هميش ــكاو بش ــن كنج ــه ذه ــا ك  از آنج
ــف  ــى از لط ــوده، خال ــته ب ــاى گذش ــتن رازه دانس

ــما معرفى  ــخ را به ش ــده تاري ــهر هاى گمش ــت ش نيس
كنيم. 

ــهر ها روزگارى مركز اصلى تمدن  تعداد زيادى از اين ش
ــل مختلفى هم اكنون از  منطقه خود بوده اند، اما به دالي
صحنه روزگار محو شده اند و به غير از رواياتى كهن از آنها 

چيزى شنيده نمى شود. 
ــگاران روانه  ــان و تاريخ ن ــيارى از ماجراجوي  اگرچه بس
ــيارى  ــته، اما تاكنون بس ــده گش ــهرهاى گمش اين ش
ــهرها را  ــن ش ــق اي ــانى دقي ــتند نش ــا نتوانس از آنه

بيابند.

  اين شهر كه حدود 2600 سال پيش از ميالد 
ــده يكى از قديمى ترين مناطق  ــيس ش تاس
شهرى جهان به حساب مى آيد. اين شهر گاهى 
ــهر ارجاع داده  ــوان يك كالن ش اوقات به عن
مى شود. طراحى اين شهر بر مبناى شبكه اى از 
خيابان ها است كه در يك الگوى منظم و كامل 
امتداد يافته اند.تخمين زده مى شود اين شهر 
ــته است. معمارى  حدود 35/000سكنه داش
ــژه ممتاز بوده  ــاختمان هاى آن به طور وي س
ــون الوارهاى چوبى  و از مواد گوناگونى همچ
سوخته شده و آجرهايى ساخته شده از گل كه 
در آفتاب خشك شده و كامال هم اندازه هستند 
درست شده است. موئن جودرو، و تمدن دره 

ايندوس (Indus) حدود  1700 سال پيش از 
ميالد بدون هيچ رده پايى از صفحه تاريخ پاك 
شدند. اين شهر در دهه 1920 از نو كشف شد.

ــه اى از خرابه هاى    زيمباوه بزرگ در اصل مجموع
سنگى است كه در منطقه وسيعى از كشور زيمباوه 
امروزى گسترده شده اند، كشورى كه نام خود را از 
ــت. لغت بزرگ اشاره اى  همين خرابه ها گرفته اس
ــعت محل قرار گيرى آن و صدها خرابه  است به وس
كوچكى كه به نام زيمباوه شناخته شده و در سرتاسر 
كشور پخش شده اند. اين بناها توسط مردمان بومى 
بانتو ساخته شده  و زمان ساخت آنها به قرن يازدهم 
برمى گردد. اين ساختمان ها بيش از 300 سال دوام 
ــود در روزهاى اوج و  ــته اند. تخمين زده مى ش داش
ــكوفايى، زيمباوه بزرگ بيش از 18/000 سكنه  ش
ــت. به دليل كمبود منابع آب كه ناشى از  داشته اس
تغييرات اقليم بود و همچنين قحطى كه به دنبال آن 

گريبانگير ساكنين شد و نيز وضعيت سياسى ناپايدار، 
ساكنان مجبور به ترك آن شده و بدين ترتيب دوران 

طاليى آن به سر رسيد.

ــود نيرومند و بزرگ  ــهرى ب   هترا يا الحضر ش
ــته و  كه تحت تاثير امپراتورى ايران قرار داش
ــمار مى رفته  پايتخت اولين قلمرو اعراب به ش

است.
 اين شهر بارها مورد هجوم روميان قرار گرفت 
ــد و قطور و همچنين  اما به مدد ديوارهاى بلن
ــده اش سر تسليم فرود  استحكامات تقويت ش

نياورد. 
هترا در سال 241 پس از ميالد توسط امپراتور 
ــده و تخريب  ــاپور اول تسخير ش ساسانى ش

گشت. 
ــروزى و به ويژه  ــراق ام ــاى هترا در ع خرابه ه
ــى آن، كه با  ــتى و معمارى روم معبد هلنيس

ــت ــرقى در هم آميخته گواهى اس تزيينات ش
ــهر در دوران  ــن ش ــى اي ــكوه و بزرگ ــر ش  ب

طاليى اش.

از  ــى  يك ــوكوتايى  س  
قديمى ترين و در عين حال 
مهم ترين شهرهاى تاريخى 
ــمار مى رود. در  تايلند به ش
ــهر ايالتى در  ــك ش اصل ي
نزديكى آنگكور و امپراتورى 
خمر بوده كه استقالل خود 
ــت  ــه دس ــرن 13 ب را در ق
ــز  ــوان مرك ــه عن آورده و ب
اولين ايالت مستقل و واحد 
ــناخته شد. گفته  تايلند ش
ــهر باستانى مى شود اين ش

ــكنه  س ــر  نف  80 /000
داشته است.بعد از 1351 زمانى كه آيوتايا (Ayutthaya) به عنوان اولين 
پايتخت قدرتمند سلسله تاى بنيان نهاده شد، سوكوتايى رفته رفته اعتبار 
و اهميت خود را از دست داد و در 1438 سقوط كرده و ضميمه قلمرو اوتايا 
شد. در اواخر قرن 15 تا اوايل قرن 16 اين شهر متروكه شده و دوران طاليى 

خود را براى هميشه پشت سر نهاد.

ــهر يكى از شهرهاى   اين ش
كلونى نشين رومى بوده كه 
در كشور الجزاير واقع شده 
ــان امپراتور  ــط تراج و توس
رومى، در 100 پس از ميالد 

بنيان نهاده شد. 
ــل براى  ــه در اص تيمگد ك
جمعيتى حدود 15/000نفر 
ــود به  ــده ب ــرح ريزى ش ط
ــد كرد. تيمگد  سرعت رش
ــول معمارى  ــاس اص براس
ــده و  ــى بنيان نهاده ش روم
ــن نمونه هاى  يكى از بهتري

آن مى باشد. در قرن 5 اين شهر توسط واندال ها (قبايل شرق آلمان) نابود 
شده و دو قرن بعد بربرها بر آن تاختند.

ــهرهاى  ــد و به جمع ديگر ش ــال آن تيگمد از صفحه تاريخ پاك ش  به دنب
ــف  ــه در 1881 بقاياى آن كش ــا آنك ــت ت ــده امپراتورى روم پيوس گمش

شد.

هتـرازيمبـاوه بزرگموئن جودرو

تيمگدسـوكـوتـايى 
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