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 هیأت وزیران به پیش��نهاد وزارت راه و شهرسازی و
 به اس��تناد ماده ۱۸ قانون س��اماندهی و حمایت از 

تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷...

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
الزم است با هم افزایی بین دستگاهی به اهداف کالن 
اصفهان در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان...

در مراسمی که با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور، دکتر صالحی، رییس سازمان 

انرژی اتمی، دکتر فرهادی، وزیر علوم و مسووالن...

بخش علوم طبیعی دفتر منطقه ای یونسکو در تهران 
یکی از اهداف برنامه توسعه جدید تا سال 20۳0 را در 

بخش محیط زیست دانست و افزود...

دو هزار میلیارد به مسکن مهر 
تزریق شد

 سالمت شهروندان درخطراست،
دستگاه ها هم افزایی داشته باشند

۳۲ محصول دانش بنیان 
رونمایی شد

ثبت 11 ذخیره گاه زیستگاهی 
ایران در یونسکو

2

 مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اصفه��ان 
گفت:کارگردانان سلیقه مردم دراجرای تئاتر را مدنظر 
قرار دهن��د چراکه م��ردم اصفهان به ان��دازه ای که به 
تئاترکمدی عالقه دارند ازنمایش های خارجی استقبال 
 نمی کنند.حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی با اش��اره 
به اینکه هنر تئاتر باید مورد استقبال و خواست مردم 
باشد، اظهار داشت: برخی مواقع تئاترهایی در اصفهان 
اجرا شده که از ابتدا مورد استقبال مردمی قرار گرفته 
و حتی مدت زمان اجرای آن تمدید ش��ده و گاهی نیز 
 یک تئاتر با هفت روز اجرا اس��تقبالی در پی نداشته و 
 در نتیجه تکرار نش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه دلیل 
عدم استقبال مردم از تئاتر نیازمند بررسی است، افزود: 
بخشی از این مشکل به نوع تبلیغ برای تئاتر برمی گردد 
و با توجه به اینکه هنوز تبلیغ به ش��کل گس��ترده در 
سطح ش��هر اصفهان برای نمایش نهادینه نشده است 
اطالع رس��انی درس��تی در زمینه تئاترهای اجرایی به 

مردم انجام نمی شود...

 طرحی که طی آن پیشنهاد شده تعرفه بر اساس ارزش 
دالری خودروها تعیین ش��ود. بر این اس��اس، تعیین 
تعرفه به جای مبنا قرار گرفتن حجم موتور، براس��اس 
ارزش دالری ص��ورت می گی��رد، به نحوی ک��ه تعرفه 
خودروها بس��ته به آنکه چه قیمتی )ب��ر مبنای دالر( 
داشته باشند، تعیین خواهد شد. به عبارت بهتر، اگر این 
پیشنهاد به تصویب برسد، تعرفه خودرو به نوعی شناور 
می شود و وارد کنندگان دیگر با یک تعرفه ثابت مواجه 
 نخواهند بود. این در شرایطی است که در حال حاضر، 
حجم موتور خودروهای وارداتی معی��ار لوکس بودن 
یا نبودن آنها به ش��مار م��ی رود و برخی کارشناس��ان 
معتقدند این روش کارآیی الزم را نداشته و بهتر است 
تغییراتی در آن ایجاد ش��ود. به عبارت بهتر، این طرح 
می گوید، به جای آنکه حجم موتور خودروها تعرفه شان 
را مشخص کند، ارزش دالری آنها مالک میزان تعرفه 
قرار بگیرد. این پیش��نهاد از نظر برخی کارشناس��ان، 

کارآیی نداشته و از آنجاکه وزارت صنعت به دنبال...

اصفهانی ها از نمایش های 
خارجی استقبال نمی کنند

چند احتمال برای تغییرتعرفه 
واردات خودرو
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برای رفاه حال شهروندان ؛

پمپ  بنزین 
تک تلمبه ای در اصفهان
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ــيد يحيى صفوى دستيار و مشاور عالى  سردار سرلشكر س
فرمانده معظم كل قوا و رييس انجمن ژئوپليتيك ايران در 
ــاره به بهره بردارى  جلسه مجمع عمومى اين انجمن با اش
ــى و ژئوپليتيك گفت:  ــاى سياس ــلطه از جغرافي نظام س
ــتمداران غربى،  ــمندان و سياس ــال ها برخى از انديش س
ــلط بر  ــى و ژئوپليتك را در خدمت تس ــاى سياس جغرافي
ملت ها و كشورها قرار دادند و جغرافيا را در خدمت جنگ و 
نزاع، براى كسب منافع اقتصادى و اهداف سياسى و تحميل 
ارداه خود و يا تغيير مرزهاى جغرافياى سياسى كشورها و 
ــق اهداف  ــت هايى مطاب ــود آوردن دولت ها– مل ــه وج ب

خودشان در قاره آفريقا و آسيا قرار دادند.
وى افزود: ما به عنوان انديشمندان جغرافياى سياسى ايران 
و صاحبان تفكر ژئوپليتيكى مى خواهيم كه ژئوپليتيك را 
ــلطه و در خدمت صلح و مقاومت ملت ها در مقابل نظام س

در جهت تعيين سرنوشت توسط ملت ها قرار دهيم.
ــه هاى ملت ايران را جهانيان  وى ادامه داد: افكار و انديش
ــان ترين  ــان همواره انس ــند و مى دانند ايراني مى شناس
انسان ها بوده اند و به صلح و امنيت جهانى عالقمند هستند 

و همواره منشاء آزادى و آزادى خواهى بوده اند.
رييس انجمن ژئوپليتيك ايران در ادامه و در تحليل شرايط 
ــيا گفت: هم اكنون همان  سياسى منطقه جنوب غرب آس
انديشمندان و سياستمدارانى كه ژئوپليتيك را به خدمت 
ــلطه گرفته اند، منطقه جنوب غرب آسيا را هدف  نظام س
قرار داده اند. آنچه در منطقه ما مى گذرد نشان مى دهد كه 
ايجاد گروه هاى تكفيرى و تروريستى توسط سياستمداران 
غربى و صهيونيستى، با حمايت مالى كشورهاى وابسته به 
ــال اين منطقه و خصوصا سوريه،  آنها، در طول اين پنج س

عراق و يمن را به آشوب كشانده است.
ــتى  ــكا و رژيم صهيونيس ــت هاى آمري ــزود: سياس وى اف
به گونه اى است كه مسلمانان به دست مسلمانان و با پول 
كشورهاى اسالمى كشته شوند. تا كنون دويست و پنجاه 
هزار نفر از مردم سوريه كشته شده اند و نزديك به 9 ميليون 

نفر از مردم سوريه و عراق آواره شده اند.
صفوى با اشاره به جنگ سعودى ها عليه ملت مظلوم يمن، 
گفت: قيمت برخى از بمب هايى كه سعودى ها بر سر مردم 
يمن مى ريزند حدود پنج - شش هزار دالر است. كشورهاى 
جنوبى خليج فارس در چهار تا پنج سال گذشته نزديك به 
پنجاه ميليارد و پانصد ميليون دالر سالح خريدارى كرده 
ــعودى ها حدود  ــالهاى 2010 تا 2014 ، س اند كه طى س
سى ميليارد دالر سالح خريدارى كرده اند كه اين سالح ها 
سالح هاى انگليسى، آمريكايى و حتى صهيونيستى است.

وى اضافه كرد: اين جاى تعجب است كه چرا تا كنون يك 
گلوله از همين كشورهاى عربى به سمت رژيم صهيونيستى 

ــوى حدود  ــت و به همين ترتيب از س ــده اس ــليك نش ش
ــه النصره،  ــت گروه تكفيرى همچون داعش، جبه دويس
ــى جنگند،  ــوريه م ــالمى، جيش حر، كه در س جبهه اس
هيچ گونه عملياتى عليه رژيم صهيونيستى انجام نمى شود 
ــتى زخمى هاى آنها را در بيمارستان  بلكه رژيم صهيونيس

هاى خود تحت درمان قرار مى دهد.
ــه گفت:  ــر دولت تركي ــه اقدامات اخي ــاره ب صفوى با اش
بدون ترديد آنچه در منطقه مى گذرد يك جنگ با اهداف 
ــتراتژيكى است و در اين جنگ تركيه  ژئوپليتيكى و ژئواس
مسير استراتژيك غلطى را طى مى كند. اشغال شمال عراق 
ــط تركيه، دخالت و حمايت دولت تركيه از داعشى ها  توس
ــتباه راهبردى براى دولت تركيه است و  در سوريه يك اش
هدف قراردادن هواپيماى روسى، اشتباه استراتژيك دولت 

تركيه بود.
ــتراتژيك از پيش  ــاره به دورنماى اهداف اس صفوى  با اش
تعيين شده توسط دولت تركيه و لزوم بازگشت به آن گفت: 
ــتند و اقوام تركيه اقوامى  ملت تركيه ملتى  مسلمان  هس
هستند كه سال ها با مردم عراق و سوريه زندگى كرده اند.

وى افزود: بهتر است تركيه به اهداف استراتژيكى كه چند 
سال گذشته،  در قالب راهبرد تركيه تنظيم شده بود و در 
آن به صراحت مشخص شده بود كه تركيه هيچ گونه تنشى 
ــد، پايبند باشد، اما  ــايه هاى خود نبايد داشته باش با همس
ــت در خالف جهت آن اهداف  ــفانه هم اكنون درس متاس

راهبردى عمل مى كند.

ــمتى از كشور عراق  ــاره به اشغال نظامى قس صفوى با اش
ــط تركيه و ضرورت تجديد نظر دولتمردان تركيه در  توس
روابط خود با همسايگان گفت: به نظر مى رسد دولت تركيه 
بايستى در رابطه با همسايگان خود تجديد نظر كند، نه ملت 
عراق و نه عشاير غيور و گروه هاى سياسى عراق مى پذيرند 
كه كشورشان در اشغال تركيه باشد و اين موضوع نيز يكى 

ديگر از خطاهاى استراتژيك دولت تركيه است.
ــه اى و عميق  ــائل، ريش ــه داد: نگاه ما به مس صفوى ادام
ــك، بدون اجازه آمريكائى ها دولت تركيه  ــت. بدون ش اس
نمى توانست هواپيماى سوخوى 24 روسيه را مورد هدف 

قرار دهد و در اين موضوع هماهنگى وجود داشته است.
ــدرت جهانى و  ــت: در رقابت هاى ق ــان گف صفوى در پاي
منطقه اى آنچه كه از بين مى رود منافع و خون مسلمانان 
و منافع ملت هاى اسالمى عراق، سوريه و يمن است و آنكه 
از اين منازعات سود مى برد رژيم صهيونيستى است و اين 
ــالح كه  ــر مى برد و هر آنچه س رژيم در امنيت كامل به س
در اين منطقه به فروش مى رسد در جهت منافع آمريكا و 
كشورهاى اروپايى نظير انگليس كه فروشنده اين سالح ها  

هستند، است.
ــت مجمع عمومى انجمن ژئوپليتيك با حضور  گفتنى اس
ــران  و اعضا  ــن ژئوپليتيك اي ــره انجم ــات مدي اعضاء هي
ــدر، اعظمى،  ــاتيدى نظير مير حي ــته انجمن و اس پيوس
ــگاه   ــاتيد دانش ــر اس ــن و ديگ ــن العابدي ــارى و زي اخب

برگزار شد.

سرلشكر صفوى مطرح كرد :

اشغـال شمـال عـراق، اشتبـاه راهبـردى تـركيه
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سردار محمدرضا نقدى ، رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: 
همه نيروهاى ملى و مردمى در اوج عشق و فداكارى به كشور هستند 
ــيج كه با هدف تأكيد بر وحدت،  و در قطعنامه پايانى اجالس بس
حضور مردم در تمامى صحنه ها، مردمى بودن نظام، پيشرفت علمى، 
نظامى و اقتصاد مقاومتى، دفاع از فلسطين و مبارزه با تروريسم و 
ــد به نقش كليدى مردم و قواى سه گانه  استكبار جهانى برگزار ش
در پيشرفت كشور و اهداف و خواسته هاى به حق مقام معظم رهبرى 
تأكيد شد. وى افزود: مهم ترين رسالت ما مراقبت از خودمان در برابر 
ــت و اينكه در اين ارتباط غفلت  طعمه هاى شيطانى دشمنان اس
نكرده و دنيا طلب نباشيم؛ مهم ترين وظيفه بسيج بصيرت بخشى 
و آگاهى بخشى مردم و پرده بردارى از مكر و حيله دشمنان است. 
رييس سازمان بسيج مستضعفين خاطرنشان كرد: بايد خودمان 
ــاى بلند و ثمربخش  ــتن گام ه را باور كنيم و خودباورى در برداش

بسيار مؤثر است.
نقدى در خاتمه تاكيد كرد: دولت در بحث اجراى برجام به تدابير
9 گانه مقام معظم رهبرى توجه كند و در تمام مراحل اجراى برجام 

بايد توصيه هاى ايشان مدنظر مسووالن قرار بگيرد.

ــروى دريايى ارتش  ــيارى فرمانده ني ــادار حبيب اهللا س امير دري
جمهورى اسالمى ايران گفت: براى برقرارى امنيت تمام تالش خود 

را انجام داده ايم و به ويژه در عرصه دريا موفق بوده ايم. 
وى گفت: آنهايى كه به دنبال بر هم زدن امنيت تنگه هرمز بوده اند، 
ــالمى ايران با اقتدار در جهت  كامال نااميد هستند و جمهورى اس
ــاس اقدام  ــه ويژه در مناطق حس ــت در منطقه و ب برقرارى امني
مى كند.  دريادار سيارى در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما درباره 
جمله آقاى واليتى كه گفته ايران محورى براى پايدارى و صلح در 

منطقه است، چيست؟ گفت: اين سخن را تاييد مى كنيم.
ــش ديگرى  ــخ به پرس ــى ارتش در پاس ــروى درياي ــده ني فرمان
ــت در منطقه چه  ــت برقرارى امني ــه ايران در جه مبنى بر اينك
تالش هايى مى كند؟ افزود: ايران آنچه مى تواند در زمينه دريا و در 
جهت كمك به كشورهاى منطقه انجام دهد، انجام داده و كمك 
مستشارى به دولت سوريه نيز در راستاى برقرارى امنيت است و 
همكارى هاى ديگرى كه در جهت برقرارى نظم و امنيت در عراق 

انجام مى شود نيز به همين صورت است. 
ــد: از آنجا كه دريا براى همه كشورهاى  دريادار سيارى يادآور ش
منطقه حائز اهميت است و تجارت جهانى و تعامل همه كشورهاى 
منطقه در اين حوزه انجام مى شود، بنابراين بايد امنيت كامل داشته 
ــيم و تالش كرديم اين امنيت را در درياى خزر، تنگه هرمز و  باش

درياى عمان داشته باشيم.
ــواره صلح و  ــاى مختلف هم ــا در رزمايش ه ــام م وى گفت: پي
دوستى با كشورهاى منطقه بوده و اين رزمايش ها براى باال بردن 

سطح روابط در منطقه است.
دريادار سيارى از برگزارى رزمايشى در تنگه هرمز خبر داد و افزود: 
ــرق تنگه هرمز براى كمك به  ــى در ش اول و دوم دى ماه رزمايش
كشتى هايى كه در منطقه هستند، برگزار خواهيم كرد و ما بدون 
همكارى ساير كشورها در برقرارى امنيت در بخش دريا اقداماتى 

را كرده ايم. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه ايران چقدر به كشتى ها در زمينه 
ــتى هايى كه در منطقه  امنيت كمك مى كند؟ اظهار داشت: كش
ــط در خليج عدن  ــتند؛ فق حركت مى كنند در امنيت كامل هس
ــورهاى  ــود دارد كه خيلى از كش ــرخ ناامنى هايى وج و درياى س
جهان براى برقرارى امنيت كشتى هاى تجارى خود در آنجا نيرو 
ــتى را به سالمت  دارند؛ ايران نيز تا به امروز نزديك به 3 هزار كش
از اين منطقه عبور داده و براى كمك به كشورهاى ديگر كوتاهى 
ــورها كمك  ــاير كش ــتى س نكرده ايم و تاكنون به 22 يا 23 كش

رسانده ايم.
ــته با هيات چينى ديدار  دريادار سيارى با بيان اينكه هفته گذش
ــدى در اين هفته  ــى و هن ــا هيات هاى عمان ــتيم، از ديدار ب داش
خبر داد و خاطرنشان كرد: ما آمادگى همكارى با كشور كويت در 

سطح دريايى را داريم. 

ــال  ــخنرانى آخر س به گزارش  از راى اليوم؛ باراك اوباما در س
خود گفت: «توافق هسته اى ايران از جمله دستاوردهاى دولت 
ــته اى ايران حل شده و بعد  در سال 2015 است و پرونده هس
از برداشته شدن تحريم ها همكارى مشترك اقتصادى انجام 

خواهد گرفت.»
ــخنرانى خود گفت: «بشار اسد جايى  باراك اوباما در ادامه س
در آينده سوريه ندارد ولى اگر انتقال سياسى قدرت در سوريه 
اتفاق بيافتد، ايران و روسيه كه از او حمايت مى كنند مى توانند 
مطمئن شوند كه اقليت علوى مذهب اين كشور كنار نخواهند 

رفت و اقدامات تالفى جويانه عليه شان صورت نمى گيرد.»
ــخنرانى آخر  به گزارش راى اليوم؛ رئيس جمهور آمريكا در س
سال خود، نجات اقتصاد، اشتغال زايى و خدمات درمانى عمومى 
را دستاوردهاى داخلى و برقرارى روابط ديپلماتيك با كوبا را 

دستاوردهاى خارجى خود دانسته است.

ــالمى در كنفرانس  ــوراى اس على الريجانى رييس مجلس ش
ــاختمان  ــه كه در س ــترك خبرى با رييس مجلس فرانس مش
ــد، اظهار داشت: در  ــتان برگزار ش ــروطه مجموعه بهارس مش
ــه داشتند  ــه» رييس مجلس فرانس ديدارى كه با آقاى «الرش
مذاكرات مفصلى درباره همكارى هاى پارلمانى ميان دو كشور 
و گسترش همكارى هاى اقتصادى و مسائل متنوع منطقه اى با 

يكديگر داشتيم.
ــفر آقاى الرشه به ايران استقبال كرديم،  وى با بيان اينكه از س
ــه به ايران سفر مهمى  افزود: سفر رييس مجلس سناى فرانس
ــه و پارلمانى و موضوعات  ــت كه مى تواند در روابط دوجانب اس
مختلف به خصوص تروريسم موثر باشد، اميدواريم سفر آقاى 
رييس مجلس سناى فرانسه به ايران داراى دستاوردهاى مفيدى 
ــد، اميدواريم زمينه اى براى همكارى هاى  ميان دو كشور باش
ــفر فراهم شود. در  ــه با اين س ــترده تر بين ايران و فرانس گس
ــورمان درباره مواضع  ــگارى از رييس مجلس كش ادامه خبرن
فرانسه نسبت به سوريه و اختالفات ميان ايران و فرانسه راجع 
به بشاراسد سوال كرد.  على الريجانى در پاسخ به اين پرسش 
ــه از ديگر كشورهاى اروپايى  خبرنگار فرانسوى، گفت: فرانس
ــت كه راجع به مبارزه با تروريسم صحبت  بيشتر مستحق اس
ــه رخ داد،  ــتى در فرانس كند چراكه اخيرا يك فاجعه تروريس
ــام  ــه» انج ــاى «الرش ــده و آق ــان بن ــدى مي ــث ج مباح
ــم را در  ــا تروريس ــف مبارزه ب ــاى مختل ــد.ابعاد و اليحه ه ش
گفت وگوهاى مان ورق زديم. الريجانى ادامه داد: آقاى الرشه و 
همكارانش ديدگاه هاى خوبى را مطرح كردند، بايد توجه داشت 
ــزم و اراده جدى بين المللى  ــم نيازمند ع كه مبارزه با تروريس
ــيار دقيق، سازنده  است، مباحث ميان بنده و آقاى الرشه بس

و رو به جلو بود.

رييس ستاد پيگيرى اجراى برجام با بيان اينكه بعد از بسته شدن 
پرونده هسته اى، اجرايى شدن برجام آغاز مى شود، تاكيد كرد: بعد 
از اقدامات اوليه كه حدودا سه هفته زمان مى برد نسبت به اجراى 

موقت و داوطلبانه پروتكل الحاقى اقدام مى كنيم.
سيد عباس عراقچى در خصوص زمان اجرايى شدن برجام گفت: 
برجام از حدود سه هفته ديگر اجرايى مى شود از آن روز نسبت به 
اجراى داوطلبانه و موقت پروتكل الحاقى نيز اقدام مى كنيم. اين 
كار ادامه خواهد داشت تا زمانى كه مجلس شوراى اسالمى پروتكل 
ــت كه ظرف  ــد كه برآورد ما اين اس را به طور دائمى تصويب كن

سال هاى آينده اين كار صورت مى گيرد.
ــت كه دولت  وى افزود: براى تصويب پروتكل الحاقى نيازى نيس
ــن موضوع هر زمان  آن را تحت اليحه اى به مجلس ارائه كند، اي
كه قوه مقننه بخواهد مى تواند آن را تصويب كند. اما از آنجايى كه 
نمايندگان به نوعى برجام را تاييد كرده اند در واقع با پروتكل الحاقى 

كه در برجام به آن اشاره شده است هم موافقت كرده اند.
ــيما، عضو ارشد تيم مذاكره كننده  به گزارش خبرگزارى صداوس
كشور در خصوص زمان انتقال اورانيوم غنى سازى شده گفت: طبق 
ــده به غير از 300 كيلو را  برجام تمام ذخاير مواد اورانيوم غنى ش
ــيم و در مقابل كيك زرد مى خريم. عراقچى افزود: اين  مى فروش
معامله با روسيه صورت گرفته و حدود 9 تن مواد اورانيوم به روسيه 
داده مى شود در مقابل 140 تن كيك زرد وارد مى شود اين معامله 

بعد از بسته شدن PMD انجام مى گيرد.

توجه دولت به تدابير 9 گانه 
رهبر انقالب در اجراى برجام

برگزارى رزمايش نيروى دريايى 
ارتش در شرق تنگه هرمز

رييس جمهور آمريكا 
به ايران و روسيه اطمينان خاطر داد

مبارزه با تروريسم نيازمند عزم و 
اراده جدى بين المللى است

اجراى برجام؛ 3 هفته ديگر
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رييس ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به اتحاد ضد تروريسم 
دست ساز سعودى، خطاب به سران كشورهايى كه نام شان 
در فهرست آمده است گفت: هرچه زودتر از اتحاد دروغين 

ضد تروريسم آل سعود برائت جوييد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از سپاه نيوز، سرلشگر سيد 
حسن فيروزآبادى رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در واكنش 
به رسوايى جديد آل سعود در ايجاد اتحاد كاذب و دست ساز 
ــم گفت: اقدام خودسرانه آل سعود جز رسوايى  ضد تروريس
ــعودى ها بى جهت  ــت. س نتيجه اى به دنبال نخواهد داش
ــت و پا مى زنند و اتحاد مصنوعى ضد تروريسم تشكيل  دس

مى دهند.
رييس ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به اتحاد ضد تروريسم 
دست ساز سعودى، خطاب به سران كشورهايى كه نام شان 
در فهرست آمده است گفت: هرچه زودتر از اتحاد دروغين 

ضد تروريسم آل سعود برائت جوييد.
ــطه عملكرد خود به زودى  وى افزود: حكام سعودى به واس
ــد. آنها  به عنوان جنايت كاران جنگى محاكمه خواهند ش
بايستى پاسخ خونريزى هاى داعش در سوريه و عراق و نيز 
كشتار بى حساب بى گناهان زنان و كودكان را در مدرسه ها، 

بيمارستان ها و خانه هاى مسكونى مردم يمن بدهند.

ــن حاكمان  ــان اينكه «در بي ــا بي ــكر فيروزآبادى ب سرلش
ــتان  ــالمى به جز حاكمان كودتاچى عربس ــورهاى اس كش
سعودى كسى پيرو مكتب انحرافى وهابيت نيست» تصريح 
ــاد كاذب  ــان در اتح ــه در بودن نام ش ــورهايى ك كرد: كش
ضد تروريسم دست ساز سعودى سكوت كنند ضمن اينكه 
ــت پرونده  ــم را پذيرفته اند، پيوس ــم و ظال همراهى با ظل
ــوال ملت  ــد و مورد س ــعودى هاى جنايتكار خواهند ش س

هايشان قرار مى گيرند.
ــران اين  ــلح خطاب به س ــتاد كل نيروهاى مس ــس س ريي
ــت هرچه زودتر برائت خود از  ــورها تأييد كرد: بهتر اس كش
ــردم جهان و  ــم را به اطالع م اين اتحاد قالبى ضد تروريس
ــعودى ها افشاء  ــانند، تا اين دروغ س مردم كشورشان برس
شود. سرلشكر فيروزآبادى ائتالف نظامى ساخته و پرداخته 
ــراى حمايت از  ــى ب ــم را اقدام ــعودى ها عليه تروريس س
تروريست ها و تكفيرى هاى داعش دانست و گفت: كشورهاى 
اسالمى حساب خودشان از اين جنايات سياه تاريخ كه يادآور 

جنايات فاشيست ها در اروپاست را جدا كنند. 
وى در پايان خاطر نشان كرد: ناگفته نماند كه پرونده كشتار 
ــى هنوز باز  ــم حج ابراهيم ــاى مكه در مراس حجاج در من

است.

ــتراتژيك مجمع  ــى، رييس مركز تحقيقات اس على اكبر واليت
تشخيص مصلحت نظام گفت: داعش پس از خرابى ها و جنايات 
ــد كه  ــوايى غربى ها ش ــوريه، موجب رس متعدد در عراق و س
خودشان مثل خانم كلينتون وزير اسبق امور خارجه امريكا كه 
در كتاب خودش آورده بود ما داعش را خودمان به وجود آورديم، 
همه دنيا در حقيقت فهميدند كه اين جنايتكاران با پشتيبانى 
غربى ها و عوامل شان در منطقه تشكيل شدند.وى اضافه كرد: 
بعد از آن همه جنايت داعش و مقاومت دو كشور سوريه و عراق 
ــور در مقابل  ــالمى ايران از اين دو كش و حمايت جمهورى اس
ــت خورده است بنابراين اگر  تروريست ها، داعش اكنون شكس
مى خواستند داعش را هم تأييد كنند ديگر تاريخ مصرف داعش 
ــت و حاال كه ديدند داعش كارآيى ندارد، داعش  ــته اس گذش
ــازمان ملل  را محكوم مى كنند. واليتى گفت: البته اين كار س
ــت اما همين غربى ها در قبال عملكرد داعش در  كار خوبى اس
صحنه بين المللى و همكاران آنها و كارهاى جنايتكارانه اى كه 
آنها انجام دادند بايد پاسخگو باشند؛ اين مساله بايد در مجامع 
ــيدگى شود.وى افزود:  بين المللى و دادگاه هاى بين المللى رس
كسانى كه داعش را به وجود آوردند و از آن حمايت كردند بايد 

به عنوان جنايتكاران جنگى محاكمه شوند.
ــز تحقيقات  ــيما،رئيس مرك ــزارى صدا و س به گزارش خبرگ

استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالى 
ــالمى ايران از دولت سوريه گفت:  درباره حمايت جمهورى اس
ــتند در اين پنج سال در مقابل  دولت سوريه و بشار اسد توانس

يك جنگ كوچك البته بين المللى بايستند.
ــل منطقه اى  ــد جهان با عوام ــورهاى قدرتمن وى افزود: كش
ــوريه در حال جنگ  ــت كه عليه دولت س ــال اس خود پنج س
هستند و اين دولت توانسته است در مقابل همه اين مشكالت 
و محدوديت هايى كه داشته است بايستد.  واليتى تصريح كرد: 
اگر از مردم سوريه در مورد شخص آقاى بشار اسد نظر بخواهند، 
ــجاعت او نظر خواهند داد و ديديد  همه آنها به ايستادگى و ش
ــال پيش هم در انتخابات رأى آورد و دولت جمهورى  كه دو س
ــادار در خط مقاومت  ــالمى ايران ، آن را دولتى مقاوم و وف اس

مى داند.
ــالمى ايران معتقد است دولت سوريه  وى افزود: جمهورى اس
ــارج از مرزها براى  ــكل بگيرد و نبايد خ بايد با انتخاب مردم ش
ــورد حوادث  ــود.واليتى در م ــه ش ــم گرفت ــور تصمي اين كش
ــتيم كه  ــدى دنبال آن هس ــورت ج ــم گفت: به ص نيجريه ه
ــرام قرار  ــود و مورد احت ــه زودتر آزاد ش عالمه زكزاكى هر چ
ــد محاكمه  ــا را انجام دادن ــن جنايت ه ــانى كه اي بگيرد و كس

شوند.

سران كشورهاى اسالمى از اتحاد قالبى ضد تروريسم آل سعود برائت جويند اقدام سازمان ملل عليه داعش، ديرهنگام بود

ــاره به امضاى تفاهم نامه  رييس سازمان انرژى اتمى با اش
خروج قلب رآكتور اراك روز دوشنبه هفته جارى، گفت: از 

مجموع 20 هزار سانتريفيوژ، كال 6 هزار تا باقى مى ماند.
ــردن قلب راكتور  ــر صالحى درباره زمان خارج ك على اكب
ــنبه آينده يك تفاهمنامه  ــنگين اراك گفت: دوش آب س
ــاى ايران و طرف هاى مقابل  يا موافقتنامه پايه اى به امض
مى رسد و پس از آن، مقدمات خروج مخزن يا قلب رآكتور 

اراك را آغاز خواهيم كرد.
ــه هفته  ــود را طبق برجام تا دو س ايران گفته تعهدات خ
آينده به اتمام مى رساند. بدين ترتيب طرف هاى «5+1» 
ــط دى بايد تحريم ها را  نيز طبق توافق هسته اى تا اواس

لغو كنند
ــدن  ــته ش وى در اين باره گفت: يكى از اين اقدامات بس
پرونده فعاليت هاى گذشته و حال ايران بود كه انجام شد و 

سه شنبه گذشته يك قدم بلندى برداشته شد.
ــازمان انرژى اتمى، بايد يك تفاهمنامه  به گفته رييس س
ــاى ايران و طرف هاى  ديگر يا موافقتنامه پايه اى به امض

مقابل برسد كه اميدواريم روز دوشنبه اين اتفاق بيفتد.
ــند در اين  ــه س ــه گفت: ضمن اينكه قبال س صالحى البت
ــمى كه توسط  ــده بود كه يك سند رس خصوص امضا ش
هشت وزير امضا شده بود و يك يادداشت تفاهم بين گروه 
1+5 بود و يك بيانيه نيت SOIكه آن هم به امضا رسيده 
است بنابر اين چهارمين سند نيز بايد روز دوشنبه به امضا 
برسد تا مقدمات خارج كردن قلب رآكتور اراك را بتوانيم 

آغاز كنيم.
ــتين  ــيه نخس ــى در حاش ــرژى اتم ــازمان ان ــس س ريي
ــربازان صلح ايران كه اواخر هفته پيش بود  كنگره ملى س

همچنين ادامه داد: بنا به دستور هيات نظارت برجام عمل 
خواهيم كرد چون همه اين كارها به هيات نظارت رفته و 
آنها پس از ارزيابى دستورات الزم را خواهند داد كما اينكه 

براى برچيدن سانتريفيوژها نيز همين اتفاق افتاد.
وى ادامه داد: وقتى طرف مقابل اقدامات الزم را انجام داد 
ــوان رييس هيات  هيات نظارت و رييس جمهورى به عن
ــانتريفيوژها دادند و  ــتور به برچيدن س نظارت برجام دس
اين كار انجام شد.رييس سازمان انرژى اتمى يادآور شد: تا 
قبل از آن سانتريفيوژهاى غيرفعال را خارج كرديم ولى از

 هم اكنون به بعد خارج كردن سانتريفيوژهاى فعال را هم 
آغاز كرده ايم. صالحى ادامه داد: اميدواريم مجموعه هاى 
ــانتريفيوژها و خارج  اين فعاليت ها يعنى خارج كردن س
ــه آينده انجام بگيرد و  كردن قلب رآكتور ظرف چند هفت
همان طور كه آقاى روحانى گفت در دى ماه شاهد لغو يا 

برطرف شدن تحريم ها به طور كلى باشيم.
ــوالى  ــه س ــخ ب ــى در پاس ــرژى اتم ــازمان ان ــس س ريي
ــانتريفيوژها گفت: تعداد  درخصوص جمع شدن تعداد س
سانتريفيوژهايى كه داشتيم حدود 20 هزار عدد بود كه 6 

هزار تاى آنها مى ماند و 14 هزار بايد جمع شود.
ــده بايد همه  ــى چهار هفته آين ــه ال وى تاكيد كرد: در س
ــى كنيم اين كار  اقدامات را انجام دهيم كه پيش بينى م

انجام گيرد.
صالحى درباره حواشى گزارش آمانو گفت: گزارش شخص 
آمانو و يك قطعنامه را داشتيم كه البته گزارش آمانو با مفاد 

قطعنامه در تضاد است چرا كه او استنباط هاى خودش را 
در گزارش آورده است؛اصل براى ما قطعنامه است.

ــه صراحت  ــاى 9، 11 و 13 قطعنام ــه داد: بنده وى ادام
ــود و  ــته لغو ش ــن دارد كه تمام قطعنامه هاى گذش بر اي
ــتور كار خارج و  پرونده اى كه تحت عنوان PMD از دس
از اين به بعد در دستور كار آژانس فعاليت هاى هسته اى 
ــورد پايش قرار مى گيرد البته  ايران در چارچوب برجام م
بندهايى در قطعنامه وجود دارد كه ضرورتى بر وجود آنها 
نبود. اينها بندهايى بود كه براى خودشان توجيهى بياورند 

كه چرا در 12 سال گذشته به ايران فشار آورده اند.
ــازمان انرژى اتمى خاطرنشان كرد: روز گذشته  رييس س
خبرنگاران از آمانو پرسيدند چرا شما 12 سال به ايران فشار 
وارد كرده ايد و ايشان پاسخ داد ايران همكارى نكرده است؛ 

در صورتى كه همه مردم شاهد همكارى ما بودند.
صالحى افزود: از آنجايى كه آنها چيزى براى توجيه كردن 
نداشتند، موردى را در قطعنامه آوردند و استدالل آن اين 
است كه ايران قبل از 2003 روى شبيه سازى يا محاسبات 

مدلينگ يك سرى ترابوردهاى نيترونى كار كرده است.
به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، وى افزود: اگر ما روى 
ــيم، حق ما است و آنها  ــازى ها كار كرده باش اين شبيه س

خودشان مى دانند كه حرف هاى شان در تناقض است.
ــازمان انرژى اتمى در خصوص بهانه جويى هاى  رييس س
ــه اى ندارند و ــچ بهان ــت: هي ــده گف ــراى آين ــا ب غربى ه

افكار عمومى جهان بيدار شده است.

رييس سازمان انرژى اتمى:

روند اجرايى برجام، دوشنبه به قلب رآكتور اراك مى رسد
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ــازى گفت: امكان تداوم توسعه شهرى و توسعه زيربناى در  وزير راه و شهرس
ايران بدون توسعه حمل و نقل ريلى امكان پذير نيست.

ــت هفته حمل و نقل اظهار داشت:  ــم گراميداش عباس آخوندى در مراس
ــت هيچ ترديدى وجود  ــرايط بسيار سخت اس در واقع با توجه به اينكه ش
ندارد و اينكه بدهى دولت كه مجموعه اقتصاد ملى كشور كه شامل بانك 
ــدگان كاال و خدمات بيش از 381  بنگاه ها واحدهاى خدماتى و توليدكنن
ــت كه يك چالش بسيار بزرگ بر  هزار ميليارد تومان است بيانگر اين اس
همه بخش هاى سايه افكنده اما اين بدان معنا نيست كه به راحتى از بخش 
ــور صرف نظر كنيم. وزير راه وشهرسازى گفت:  ــعه حمل و نقل كش توس
در واقع براى توسعه حمل و نقل ايران گرچه با هزاران گرفتارى و مشكالت 
ــتيم اما بايد از ايمان و صبر ما اين گرفتارى ها را برطرف كند و  مواجه هس
ــتا ترديد نكرده ام. وى يادآور شد: امكان تدوام  بنده يك لحظه در اين راس
ــعه زيربنايى در ايران بدون توسعه حمل و نقل ريلى  توسعه شهرى و توس
امكان پذير نيست و قابل تصور است كه به يك وضعيت قابل قبولى از كيفيت 
محيط زيست برسيم بدون توسعه حمل و نقل ريلى اين تصور شدنى نيست 
ــود. آخوندى در ادامه  و از طرفى دائما بايد بجنگيم تا اين هدف محقق ش
بيان كرد: از برنامه اول تاكنون بحث هاى زيادى راجع به جمع آورى نظام 
قيمتى شده زيرا اين نظام مانع توسعه ملى كشور است و از طرفى تاكنون 
سازمان حمايت از مصرف كننده هيچ حمايتى از مصرف كنندگان نداشته 
است و از طرفى اميدواريم در برنامه ششم توسعه همكاران اين جسارت را 
داشته باشند و نست به جمع آورى اين سازمان اقدام كنند زيرا اين سازمان 
برگرفته از تعاليم ماركس است. وزير راه و شهرسازى گفت: در حال حاضر 
ــبكه ريلى را به هم وصل كنيم و از طرفى اتصال شبكه  دنيا نياز دارد كه ش
ريلى راه آهن ما با تركيه، آذربايجان ، روسيه و ... براى ما در صورت استفاده 
ــت و از طرفى با توجه به موقعيت جغرافيايى كه در آن قرار  يك فرصت اس
ــانه خالى  ــت و نمى توانيم از اين وظيفه ش ــك وظيفه اس داريم اين امر ي
كنيم. وى با اشاره به نظام رقابتى گفت: آنچه كه مى تواند موجب پايدارى 
صنعت حمل و نقل ريلى كشور شود رقابت است و به همين خاطر بخش 
خصوصى بايد در داخل و خارج از كشور به رقابت بپردازند و از طرفى بنده 
با شوراها مخالف نيستم اما نبايد فراموش كرد تنها مركز حمايت صنعت 
حمل و نقل ريلى كشور، راه آهن جمهورى اسالمى ايران است و بايد گفت 
ــور است و از طرفى بنده  كه نهادهاى موازى به ضرر حمل و نقل ريلى كش
ــتم. آخوندى در ادامه گفت: طى اين  به فكر نهادهاى موازى نبوده و نيس
مدت اتفاقات خوبى رخ داده به طورى كه ميزان قراردادهاى ساخت ناوگان 
جديد زيرساخت ها، لوكوموتيوها و ... افزايش يافته و گفتنى است كه بعد از

 80 سال مفهوم راه آهن در كشور جا افتاده و نياز به راه آهن حومه اى داريم و 
از طرفى اين موضوع در برنامه ششم توسعه مورد توجه جدى دولت است و از 
طرفى بحث نهاده هاى حومه عمومى، نهاده  هاى حمايت از حمل و نقل ريلى، 
سرمايه گذارى حمل و نقل ريلى و عوارض سوخت اتفاقات بزرگى است كه 

مى تواند زنجيره اى با خود شكل دهد كه در آينده شاهد توسعه آن باشيم.

سياست هاى گسترش روابط اقتصادى با كشورهاى مختلف، اين بار 
به مذاكرات اقتصادى ايران با الجزاير انجاميد. روز چهارشنبه گذشته 
ــكل از  معاون اول رئيس جمهورى به همراه هياتى بلند مرتبه متش
ــترى، رئيس كل بانك مركزى، رئيس اتاق  وزير نيرو، وزير دادگس
بازرگانى ايران و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران براى حضور در 
ــترك بازرگانان و فعاالن اقتصادى دو كشور در الجزاير  همايش مش

حضور يافت.
محسن جالل پور، رئيس اتاق بازرگانى ايران از استقبال خوب فعاالن 
اقتصادى از اين همايش گفته وعنوان كرد: در همايش اخير، بيش از 
500 نفر از فعاالن اقتصادي دو كشورحضور داشتند. در اين همايش، 
معاون اول رئيس جمهورى ايران، ضمن اشاره به روابط سياسي ايران 
ــي و ژئوپليتيك دوكشور، خواستار  و الجزاير و شرايط سوق الجيش
فعاليت بيشتر اتاق  هاى بازرگانى براي ارتقاى روابط اقتصادي شد. 
ــخنرانى خود در اين همايش افزود: «من هم در  جالل پور درباره س
صحبت هايم با اشاره به مشتركات فراوان دو كشور، آمادگي فعاالن 
ــود به الجزاير را اعالم  اقتصادي ايران براي انتقال تجارب ارزنده خ
كردم و از اتاق و دولت الجزاير خواستم در توسعه كشورشان فعاالن 
اقتصادي با تجربه و توانمند ايران را در كنار خود ببينند. همچنين 
اشاره كردم كه مشاركت اقتصادى دو كشور مى تواند دليلي بر نقض 
بعضي غرض ورزي ها براي اختالف افكني بين مسلمانان باشد و در 
ــودن ميدان كاربراي  ــتار عزم جدي الجزاير براي گش ادامه خواس

ايرانيان شدم.» 
براساس گزارش «ايرنا»، عبدالسالم بوشوارب وزيرصنايع و معادن 
ــاالن اقتصادى دو  ــترك بازرگانان و فع الجزاير نيز در همايش مش
ــرمايه گذاران ايرانى خواست تا از فرصت هاى موجود در  كشور از س
الجزاير در چارچوب همكارى سودآور دو جانبه استفاده كنند. وى 
ــور تا قبل از ماه ژوئن  ــترك صنعتى ميان دو كش افزود: كميته مش
آينده، براى تدوين برنامه همكارى هاى صنعتى، فعاليت خود را از سر 
مى گيرد. هم اكنون تمام تالش خود را براى آغاز به كار اين كميته تا 
پيش از پايان نيمه نخست سال ميالدى آينده به كار خواهيم بست.

ــت  به گفته رئيس اتاق ايران، پيش از اين، هياتي اقتصادي به رياس
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازى و تعدادي ازفعاالن اقتصادي 
به سرپرستي محمدرضا انصاري نايب رئيس اتاق ايران، روز يكشنبه 
ــدند. مقدمات و مذاكرات اوليه نيز انجام شد. وى در  وارد الجزاير ش
ــت: «الجزاير را نبايد دست كم  ــت تلگرامى خود نوش بخشى از پس
ــار و بيش از 200 ميليارد دالر  گرفت. اين كشور منابع نفتي سرش
ذخاير ارزي دارد و با سرعت در حال توسعه و پيشرفت است. مسلما 
همه بخش هاي اقتصادي ما و به خصوص فعاالن حوزه خدمات فني 

مهندسي فرصت حضور در اين كشور را دارند.»

درسفرهيات بلندمرتبه ايرانى به الجزاير بررسى شد؛

زمينه چينى براى تاسيس 
شركت هاى مشترك

آخوندى:
توسعه زيربنايى كشور منوط به 
توسعه حمل و نقل ريلى است

طرح اول؛ تغيير معيار لوكس بودن
ــده تعرفه بر اساس  ــنهاد ش  طرحى كه طى آن پيش
ــاس،  ــود. بر اين اس ارزش دالرى خودروها تعيين ش
ــرار گرفتن حجم موتور،  تعيين تعرفه به جاى مبنا ق
ــاس ارزش دالرى صورت مى گيرد، به نحوى كه  براس
ــته به آنكه چه قيمتى (بر مبناى  تعرفه خودروها بس
دالر) داشته باشند، تعيين خواهد شد. به عبارت بهتر، 
ــد، تعرفه خودرو  ــه تصويب برس ــنهاد ب اگر اين پيش
ــود و وارد كنندگان ديگر با يك  به نوعى شناور مى ش
تعرفه ثابت مواجه نخواهند بود. اين در شرايطى است 
ــور خودروهاى وارداتى  كه در حال حاضر، حجم موت
ــمار مى رود و  ــودن يا نبودن آنها به ش معيار لوكس ب
ــان معتقدند اين روش كارآيى الزم  برخى كارشناس
ــت تغييراتى در آن ايجاد شود.  ــته و بهتر اس را نداش
ــاى آنكه  ــرح مى گويد، به ج ــارت بهتر، اين ط به عب
ــان را مشخص كند،  حجم موتور خودروها تعرفه ش
ارزش دالرى آنها مالك ميزان تعرفه قرار بگيرد. اين 
پيشنهاد از نظر برخى كارشناسان، كارآيى نداشته و 
از آنجاكه وزارت صنعت به دنبال شفاف كردن قوانين 
ــازمان تجارت  ــتن به س و كاهش تعرفه (براى پيوس
ــت، بعيد به نظر مى رسد به آن راى بدهد.  جهانى) اس
ــور در اين  ــان خودرو كش فربد زاوه يكى از كارشناس
مورد مى گويد:تعيين تعرفه واردات خودرو بر اساس 
ــاب نمى آيد و  ــتى به حس ارزش دالرى، روش درس
ــتفاده نمى شود. اين  ــى اس در دنيا نيز از چنين روش
ــاره به اينكه نمى توان از طبقه مرفه  كارشناس با اش
جامعه مالياتى اضافه بر عرف گرفت، تاكيد مى كند: 
ــا مالك تعرفه  ــت ارزش دالرى خودروه اگر قرار اس
ــه روش فعلى را ادامه داده و  قرار گيرد، همان بهتر ك
همچنان حجم موتور خودروها را مبنايى براى تعيين 
ــتر خواهد  تعرفه در نظر بگيريم، زيرا كارآيى آن بيش
بود. به گفته زاوه، مالك قرار گرفتن ارزش دالرى براى 
تعيين تعرفه، عالوه بر اينكه ممكن است موجب فساد 
شود، اختالف نظرهاى زيادى را نيز به دنبال خواهد 
داشت، زيرا هر نهادى از ديد خود، ارزش خودروهاى 

وارداتى را تعيين خواهد كرد.
طرح دوم؛ ماليات بر مصرف به جاى تعرفه

روش دومى كه براى سرنوشت تعرفه واردات خودرو 
ــده، مى گويد بهتر است  ــنهاد ش در سال آينده پيش
ــود.  تعرفه حذف و ماليات بر مصرف جايگزين آن ش
ــناريو پذيرفته شود، تعرفه  به عبارت بهتر، اگر اين س
واردات خودرو حذف و به جاى آن، از مشتريان ماليات 
ــى كه در بسيارى از  بر مصرف اخذ خواهد شد، روش

كشورهاى دنيا به اجرا درمى آيد. طبق اين روش كه 
ــارت روى آن نظر دارد، به  وزارت صنعت،معدن و تج
ــتريان  جاى اخذ تعرفه از خودروهاى وارداتى، از مش
ــد. براين  ــرف دريافت خواهد ش ــا ماليات بر مص آنه
ــر و داراى حجم  ــاس، طبعا هرچه خودرو گران ت اس
ــد، ماليات بر مصرف آن نيز بيشتر  موتور باالترى باش
ــد خودروهاى گران  خواهد بود. به عبارت بهتر، خري
ــتر، ماليات باالترى را به  تر و داراى حجم موتور بيش
ــخص نشده  دنبال دارد. در اين روش البته دقيقا مش
كه آيا واردات همه خودروها آزاد خواهد بود يا اينكه 
ــور را  ــا اجازه ورود به كش ــان برخى خودروه همچن
نخواهند داشت. درحال حاضر واردات خودرو به ايران 
اگرچه آزاد است، اما محدوديت دارد و هر خودرويى 
ــود، چه آنكه واردكنندگان با  نمى تواند وارد كشور ش
محدوديت هايى از نظر حجم موتور و مصرف سوخت 
ــيارى از  ــال، به اعتقاد بس ــتند. با اين ح روبه رو هس
ــدن ماليات بر مصرف به  ــان، جايگزين ش كارشناس
ــمار مى رود؛ زيرا  جاى تعرفه، تصميمى منطقى به ش
در بسيارى از كشورهاى دنيا نيز از همين روش براى 
ــتفاده  ــت از توليد داخل اس ــرل واردات و حماي كنت
ــن روش اگر داراى قوانينى  مى كنند. به گفته آنها، اي
ــد، جايگزين  ــت به اجرا دربياي ــفاف بوده و درس ش
ــود و حتى مى توان به  ــبى براى تعرفه خواهد ب مناس
ــى خودروها را  ــطه آن، ممنوعيت واردات برخ واس
ــت. به گفته زاوه، اگر منظور وزارت صنعت  نيز برداش
ــد، به داليل  از ماليات بر مصرف، تجميع عوارض باش
مطروحه، روش خوبى براى جايگزينى با تعرفه خواهد 

ــد، اتفاق  بود، اما اگر قرار بر وضع عوارض جديد باش
ــناس در  ــى رخ نخواهد داد. اين كارش چندان مثبت
نهايت تاكيد مى كند: اگر دولت دغدغه مصرف سوخت 
و حجم موتور را دارد، مى تواند ميزان ماليات بر مصرف 
ــاخص متصل كند، به نحوى كه هرچه  را به اين دو ش
خودرو (عالوه بر قيمت باالتر) حجم موتور و مصرف 
سوخت باالترى داشته باشد، ماليات بيشترى نيز بابت 

آن دريافت شود.
طرح سوم؛ راهكار واردكنندگان

اما انجمن واردكنندگان خودرو كشور نيز پيشنهادى 
ــت تعرفه واردات خودرو در سال  جديد براى سرنوش
ــدى به طرح وزارت  آينده مطرح كرده كه البته تا ح
ــاس، واردكنندگان  ــباهت دارد. بر اين اس صنعت ش
ــيم بندى خودروها بر اساس  پيشنهاد داده اند با تقس
ــا ماليات  ــتريان آنه ــت، از مش ــور و قيم حجم موت
ــس انجمن  ــود. آن طور كه رئي ــرف گرفته ش بر مص
ــد، در اين طرح، مثال خودروها  واردكنندگان مى گوي
بر اساس حجم موتور دسته بندى مى شوند و با در نظر 
گرفتن مسائلى مانند قيمت و بازه مصرف سوخت آنها، 
ميزان ماليات بر مصرف شان تعيين خواهد شد. فرهاد 
ــام زاد در توضيح اين موضوع مى افزايد: فرض  احتش
ــى داراى حجم موتور بين 2000  كنيم مثال خودروي
تا 2500 سى سى است؛ بر اين اساس، يك ماليات بر 
ــخص براى آن در نظر گرفته مى شود، اما  مصرف مش
اين به آن معنا نيست كه همه خودروهاى موجود در 
اين بازه (2000 تا 2500 سى سى)، از مالياتى يكسان 

برخوردار باشند.

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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چند احتمـال براى تغـييرتعرفـه واردات خـودرو

ــتناد ماده 18  ــازى و به اس ــنهاد وزارت راه و شهرس هيأت وزيران به پيش
ــكن مصوب 1387، مبلغ  ــاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مس قانون س
ــكن مهر  ــال 94 براى حمايت از مس ــال در اعتبارات س 2000 ميليارد ري
ــه 18/9/1394 به  ــأت وزيران در جلس ــنا، هي تصويب كرد. به گزارش ايس
ــتناد ماده  ــازى و به اس ــورخ 17/5/1394 وزارت راه و شهرس ــنهاد م پيش
ــكن مصوب 1387  ــت از توليد و عرضه مس ــاماندهى و حماي 18 قانون س
ــماره  ــال از اعتبارات موضوع رديف ش ــه 2000 ميليارد ري تصويب كرد ك
ــوان تخفيف ــور با عن ــال 1394 كل كش ــه س ــون بودج 8-520000 قان

ــات عمومى ــم و ايجاد تأسيس ــى، تراك ــه، حمايت هاى مال  عوارض پروان
ــد كه  ــكن مهر اختصاص يابد. اين اعتبار در دو رديف هزينه خواهد ش  مس
ــاخت، مكان يابى و  ــامل تخفيف عوارض پروانه تراكم س رديف نخست ش
طراحى وخدمات مهندسى، بيمه كيفيت، حمايت هاى مالى، آماده سازى و 
تأمين خدمات روبنايى و زيربنايى، مساجد، ترويج مقررات ملى ساختمان و 
نظارت عاليه بر ساخت و سازهاى مسكن مهر است. دراين رديف هدف كمى 
220 هزار واحد مسكونى با سرانه هر واحد 8 ميليون ريال تعيين شده است 
ــد. اين رديف ــال 1394 به 1757 ميليارد ريال مى رس كه در اعتبارات س

 در راستاى تحقق اهداف ماده 16 قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن و همچنين تا 20 درصد هزينه هاى مربوط به احداث مساجد هر يك 
به ميانگين 300 متر مربع در نظر گرفته شده است و همچنين در راستاى 
تحقق اهداف ماده 48 آيين نامه اجرايى قانون ياد شده و ماده 35 قانون نظام 
ــاس گزارش وزارت ــاختمان منظور شده است. براس مهندسى و كنترل س

ــامل خدمات بهره ورى و ارزيابى   راه و شهرسازى، رديف دوم اين مصوبه ش
ــكن با اعتبار 243 ميليارد ريال در سال 1394  ــتاد تأمين مس عملكرد س
ــاس ضوابط مورد تأييد وزير راه و شهرسازى براى  است كه اين رديف بر اس
ــتادى و ادارات كل وزارت راه وشهرسازى در سال 1394  عملكرد حوزه س
اعمال مى شود. سازمان ها و شركت هاى وابسته به وزارت راه وشهرسازى از 
محل منابع خود و به نسبت ميزان مشاركت شان در مسكن مهر با نظر وزير 

راه و شهرسازى مجاز به پرداخت هستند.

در ايام مختلف شاهد ارائه تخفيف هايى بعضا غير واقعى براى كسب سود 
بيشتر از سوى برخى فروشگاه ها يا مراكز عرضه كاال هستيم كه معموال 
ــرار دارد؛ اما موضوع  ــاس بى كيفيت هم در صدر تخفيف ها ق فروش اجن
ــده روى برخى كاالها تا چه ميزان باال و  مهم اين است كه قيمت درج ش
غير واقعى است كه عرضه كنندگان مى توانند تا اين ميزان تخفيف، براى 

كاالها اعمال كنند و از طرفى جوايز ميليونى هم در نظر بگيرند!
ــه دور از نظارت  ــدگان كاال ب ــى عرضه كنن ــت كه برخ اين در حالى اس
دستگاه هاى ذيربط سودهاى زيادى را از طريق تبليغات كاذب براى اين 
ــه رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايى،  كاالها به جيب مى زنند و به گفت
ــترده يكى از فروشگاه ها يا مراكز عرضه  چندى پيش شاهد تبليغات گس
بوديم كه با تبليغات گسترده تخفيف 10 تا 90 درصدى اقدام به فروش 
ــت كه در زمان مراجعه  برخى محصوالت خود كردند و اين در حالى اس
ــدند كه با  ــا كاالهاى بى كيفيتى روبه رو ش به محل عرضه، متقاضيان ب
تخفيف90 درصدى عرضه مى شدند. محمد آقاطاهر در اين باره توضيح 
داد: موضوع مهم اين بود كه حتى آن دسته از مردمى كه با مشاهده اين 
كاالهاى بى كيفيت از خريد آنها منصرف شده بودند به دليل اينكه به آن 
محل مراجعه كرده بودند ونمى خواستند دست خالى به خانه هاى خود 
ــد. وى بيان كرد: با فروش برخى  بازگردند خريدهاى ديگرى انجام دادن
كاالها و اجناسى روبه رو مى شويم كه جوايز آپارتمان يا ماشين هاى مدل 
ــده آنها وجود دارد و اين  ــى هاى ماهانه يا زمان بندى ش باال در قرعه كش

ــود نصيب فروشنده ــد كه از يك كاال چه ميزان س سوال به ذهن مى رس
 مى شود كه مى تواند عالوه بر اعمال تخفيف هاى باال، اقدام به برگزارى 
اين گونه قرعه كشى ها نيز كند؟ و البته شايد قيمت مصرف كننده اى كه 
روى برخى كاالها درج مى شود خيلى باالست كه عرضه كنندگان تا اين 

ميزان مى توانند جوالن دهند؟
ــد در روند قيمت گذارى برخى كاالها  آقاطاهر تاكيد كرد: به نظر مى رس
بايد بازنگرى شود و اصالحاتى صورت گيرد كه فرصت طلبان نتوانند از 

آن سوءاستفاده كنند.

هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازى تصويب كرد؛

دو هـزار ميليـارد به مسكـن مهـر تـزريق شـد
پشت پرده حربه هاى فروش كاال؛

فروشندگان چقدر سود مى برند كه تخفيف  90 درصدى و جوايز ميليونى مى دهند؟!

افزايش6درصدى قيمت
3محصول لبنى

لزوم بومى سازى فناورى هاى جديد 
در حوزه دريا

بهره ورى منابع در راستاى توسعه 
كشـت گلخانه

پرونده سيب زمينى هاى تلف شده
 هنوز باز است

معاون نظارت بر كاالهاى مصرفى سازمان حمايت گفت: قيمت شيرخام با 
100 تومان افزايش در هر ليتر و ماست و پنير با افزايش 6 درصدى از ابتداى 

دى ماه، روبه رو خواهد شد.
ــراى افزايش  ــازمان ب ــدور مجوز اين س ــمالى ، از ص مصيب محمديان ش
ــر داد و  ــام خب ــير خ ــى و ش ــول لبن ــت 3 محص ــدى قيم 6 درص
ــش هزينه هاى  ــه افزاي ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش ــداران از س ــت: دام گف
ــد  ــت بودن ــش قيم ــتار افزاي ــام، خواس ــير خ ــد ش ــراى تولي ــى ب جانب
ــان به قيمت  ــا 100 توم ــد ت ــات مختلف قرار ش ــه در نهايت طى جلس ك
ــات  ــيرخام كارخانج ــزود: ش ــود. وى اف ــه ش ــيرخام اضاف ــى ش فعل
ــزار و 200 تومان  ــان حدود ه ــط خريدش ــطح كيفى دارد كه متوس 4 س

است.
معاون نظارت بر كاالهاى مصرفى سازمان حمايت با اشاره به اينكه افزايش 
قيمت شيرخام بر قيمت 3 محصول نهايى از جمله ماست و پنير تأثير خواهد 
گذاشت، خاطرنشان كرد: بر همين مبنا قيمت اين محصوالت نيز تا 6 درصد 
ــال 93، افزايش خواهد يافت كه از اول دى ماه قابل  برمبناى قيمت پايه س
ــمالى به اين نكته هم اشاره كرد كه كارخانجاتى كه  اجراست. محمديان ش
ــت مصوب، اعالم  ــته بيش از قيم ــال گذش قيمت محصوالت خود را در س

كرده اند، مشمول اين افزايش نخواهند شد.
وى بر اين نكته تأكيد كرد كه بازرسان سازمان حمايت به دقت بر قيمت ها 

نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف برخورد مى كنيم.

سعيد مظاهرى رييس كميته فراساحلى در دومين كنفرانس مطبوعاتى و 
خبرى هفدهمين همايش و نمايشگاه بين المللى صنايع دريايى و دريانوردى 
گفت: ما بايد هر چه سريع تر بحث انتقال فناورى هاى جديد را بومى سازى 
ــود. وى با بيان اينكه  ــتغال پايدار در حوزه دريا ش كنيم تا موجب ايجاد اش
ــاخت، خط لوله، شناور، گردشگرى فعاليت هايى در دريا مانند ايجاد زيرس

ــاص منابع مالى  ــت: بايد راهكار اختص ــت، گف  و ... نيازمند منابع مالى اس
مناسب فراهم شود و براى آن نيازمند قوانين خاصى مى باشيم.

ــت براى ارتقاى اين صنعت بايد سياست هاى  مظاهرى همچنين معتقد اس
ــد.رييس كميته  ــود و به صورت مقطعى نباش ــب و پايدارى اتخاذ ش مناس
ــركت هاى خصوصى در  ــر حضور فعال ش ــاحلى تصريح كرد: عالوه ب فراس
حوزه دريا بايد از شركت هاى دانش بنيان نيز حمايت كنيم و به انرژى هاى 
ــه كميته  ــيم. مظاهرى ب ــته باش ــژه اى داش ــر و ... توجه وي ــد پذي تجدي
ساحلى و فراساحلى اشاره كرد و گفت: اين كميته يكى از كميته هاى هشت 
گانه است كه در سال 85، با توجه به نيازهاى دريايى تأسيس شد و يكى از 

حوزه هاى بانفوذ اقتصادى است. 
وى گفت: اين كميته موضوعات فراساحلى و فناورى هاى جديد در دنيا كه 
ــايى كرده و آنها را به دانشگاه دائما در حال تغيير و تحول هستند را شناس

 و ... اعالم مى كند. رييس كميته فراساحلى با اشاره به اينكه قيمت نفت در 
حال كاهش است، اظهار داشت: روى آوردن به فناورى هاى ارزان قيمت بايد 

مالك ما قرار بگيرد.

ــعه كشت گلخانه اى تأثير  رييس جهاد كشاورزى استان تهران گفت: توس
ــزايى در بهره ورى مصرف آب، خاك و زمين ومنابع دارد. على اشرف  به س
ــتان تهران درخصوص شهرك هاى  ــاورزى اس منصورى رييس جهاد كش
ــيون اظهار كرد: باتوجه به خشكسالى هاى اخير  گلخانه و توسعه مكانيزاس
ــهرك هاى  ــث راندمان آبيارى و ش ــطحى و زيرزمينى بح ــود آب س وكمب
ــا يك ليترآب ــت. وى افزود: درفضاى گلخانه ب ــده اس گلخانه اى مطرح ش

400 تن محصول توليد شده و از طرفى اين امر مى تواند بهره ورى درمصرف 
آب، خاك، زمين و منابع را افزايش دهد.

ــيون گفت: درتوليد و راندمان خط  ــعه مكانيزاس منصورى با اشاره به توس
اعتبارى توسعه مكانيزاسيون محدوديتى وجود ندارد و درحالى كه تنها 15 
ميليارد تومان براى اجراى اين مصوبه اعتبار تخصيص داده شده بود گفتنى 
است كه دو برابر اين رقم پرونده در اختيار بانك ها قرار گرفته كه اميدواريم 
ــراد قرار دهند.  ــع الزم را به موقع دراختيار اف مجريان اين امر بتوانند مناب
ــعه گلخانه ها حدود 2  ــاورزى بيان كرد: درواقع براى توس رييس جهاد كش
ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه از طرفى باتوجه به دو هزار و 600 
هكتار سطح كشت در تهران و اهميت توسعه واحدهاى گلخانه يك ميليارد 

تومان براى اين استان توافق شده است.
ــت گلخانه اي داريم كه بنا  گفته مى شود درايران 7هزار و 200 هكتار كش
به توصيه كارشناسان  بايد براي صرفه جويي در مصرف آب بيشتر از اين از

 روش هاي مدرن كشت از جمله كشت گلخانه اي استفاده كنيم.

 اطالعات جديد به دست آمده نشان مى دهد حجم امحاى سيب زمينى بسيار 
بيشتر از آنى است كه تاكنون تصور مى شد؛ بر اساس گزارش روزنامه رسالت، 
مقدار سيب زميني امحاشده آن گونه كه در جرايد اطالع رساني شده 1700 
تن نيست، بلكه 11257 تن است كه 1257 تن آن محصوالت سيب زميني 
شهرستان هاي داراب، شيراز، جهرم و مرودشت بوده و 10000 تن آن مقدار 

سيب زميني است كه در سال 94 در جيرفت امحا شده است.
ــيب زميني ها 11257 تن است كه فقط  ــده س به عبارت ديگر، تناژ امحاش
ــده و مابقي به عمد يا به سهو رونمايي نشده  1700 تن آن اطالع رساني ش
ــود حدود 324 تن از  ــت.  اين آمار درحالى منتشرشده كه گفته مى ش اس

سيب زميني ها در زمان امحاء تحويل نمايندگان سازمان بهزيستي و 
كميته امداد گرديده است. طبق تخمين كارشناسان ارزش ريالي اين تخلف 
ــه مبلغ 3600 ريال  ــيب زمينى ب به ميزان بهاي هر كيلو خريد تضميني س
ــتايي از اعتبارات بودجه  ــازمان مركزي تعاون روس بابت آن مقداري كه س
مصوب خود خريد كرده و آن مقداري كه امحا شده رقمى قابل تامل است. 
محاسبات نشان مي دهد كه فقط در سال 94 در استان فارس بابت نزديك 
ــال در امحاي اين قوت  ــيب زميني بيش از 41 ميليارد ري به 11300 تن س

اليموت ميليون ها ايراني اتالف گرديده است.
ــيب زمينى در ــدار زيادى س ــش خبرامحاى مق ــت چندى پي گفتنى اس
ــانه هاى داخلى شده بود كه هنوز گاه  استان فارس نقل محافل خبرى ورس

گدارى دربرخى رسانه ها به آن پرداخته مى شود. 



خبر

بخش علوم طبیعی دفتر منطقه ای یونسکو در تهران یکی از 
اهداف برنامه توسعه جدید تا سال 2030 را در بخش محیط 
زیست دانست و افزود: در حال حاضر، 650 ذخیره گاه زیست 
کره در جهان ثبت ش��ده ک��ه از این تع��داد، 11 ذخیره گاه 
زیستگاهی در ایران است و 17 سایت میراث فرهنگی کشور 

در یونسکو به ثبت رسیده اند.
 نیلوفر صادقی در » نشس��ت ترویج علم در استان مرکزی« 
که در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد، با بیان اینکه امسال 
هفتادمین سال تأسیس یونسکو اس��ت، افزود: یونسکو که 
مقر اصلی آن در پاریس اس��ت، در سال 1945 بعد از جنگ 
جهانی دوم تأسیس شد و سرلوحه کار آن نهادینه کردن صلح 
در اذهان بش��ر، احترام به عدالت، قانونمداری و حقوق بشر 

براساس منشور سازمان ملل متحد است.
وی افزود: یونس��کو متش��کل از چهار بخش اصلی آموزش، 
علوم، فرهنگ و ارتباطات و اطالعات است و بخش فرهنگ 

از سایر بخش ها شناخته شده تر است.
وی تصریح کرد: در دنیا یونس��کو از چندین طریق فعالیت 
خود را دنبال می کند و دفاتر منطقه ای آن شامل کشورهای 

ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان است.
صادقی اظهار ک��رد: مهم ترین عامل برای توس��عه ایران در 
شرایط امروز کشور، برقراری ارتباط تنگاتنگ بین بخش های 
سیاستگذاری در علم است و سنگ بنای این توسعه اقتصاد 
دانش بنیان در یک کلمه اس��ت. باید به دنبال ثروتی باشیم 

که برپایه دستاوردهای علمی باشد.
مدیر بخش علوم طبیع��ی دفتر منطقه ای یونس��کو گفت: 
متأسفانه در کشور تشریک مساعی که یکی از اهداف توسعه 
پایدار است، وجود ندارد، اما در استان مرکزی ایجاد شورای 
هماهنگی دانشگاه های اس��تان اقدامی قابل تقدیر است که 

تشریک مساعی در زمینه علم را به دنبال دارد.
وی یکی از اهداف برنامه توس��عه جدید تا س��ال 2030 را 
در بخش محیط زیس��ت دانس��ت و افزود: در ح��ال حاضر، 
650 ذخیره گاه زیس��ت کره در جهان ثبت ش��ده که از این 
 تعداد، 11 ذخیره گاه زیستگاهی در ایران است و 17 سایت 

میراث فرهنگی کشور در یونسکو به ثبت رسیده اند.
صادقی یکی از اولویت های مهم یونس��کو را توانمندسازی 
زن��ان در مدیری��ت آب و علم ذک��ر و اظهار ک��رد: اگر زنان 
حضور خود را در فعالیت ه��ای تحقیقاتی و علمی پررنگ تر 
کنند، اثرات مس��تقیمی بر توس��عه علم و افزایش کیفیت 
زندگی خواهد داش��ت، چرا که زنان دیدگاه تکمیل کننده 
دارند و یکی از ویژگی ها آنان این اس��ت که برعکس مردان، 
آموخته های خ��ود همچون مصرف بهین��ه آب را به اعضای 
خانواده منتقل می کنن��د. وی با بیان اینک��ه زنان هنوز در 

سطح دنیا با مشکالت اجتماعی و فرهنگی بسیاری روبه رو 
هستند، ادامه داد: فرصت های محدود آموزشی، سهم نابرابر 
در عرصه های پژوهشی و شرایط ناعادالنه استخدام از جمله 
این چالش هاس��ت. در دنیا فقط 28 درص��د از فعالیت های 

پژوهشی را زنان انجام می دهند.
صادقی گفت: در کشورهایی همچون هند زنان روزی هفت 
س��اعت از وقت خود را صرف تهیه آب ب��رای خانواده خود 
می کنند و حتی دختران با خروج از مدارس به کمک مادران 
خود می روند که این مسائل آنها را از پرداختن به فعالیت های 

آموزشی و سودمند دور می کند.
صادقی تأکید کرد: آموزش، مؤلفه ای مهم در توانمندسازی 
زنان است، از این رو یونسکو در سال 2011 با اتکا بر این مهم 
که آموزش زنان می توان��د پایان  چرخه فق��ر و عدالت را به 
همراه داشته باشد، ابتکار مشارکت جهانی برای آموزش زنان 

را تحت عنوان » زندگی بهتر، آینده بهتر« بنا نهاد.
وی در ادامه با اش��اره به سایر اقدامات یونس��کو اظهار کرد: 
 مناط��ق حفاظت ش��ده ای از طرف یونس��کو زیر پوش��ش 

 دفت��ر ش��ورای هماهنگ��ی بین الملل��ی برنام��ه انس��ان و 
کره مسکون قرار گرفته اند که شامل مناطق ارژن، ارسباران، 
گئو، حرا، دنا، پارک های ملی گلستان، کویر و تاالب ارومیه، 
پناهگاه حیات وحش میانکاله، پارک ملی و پناهگاه توران و 

تنگ صیاد هستند.
صادقی بیان کرد: 10 میراث ناملموس همچون تعزیه خوانی، 

آیین نوروز، قالیبافی و ...نیز در یونسکو به ثبت رسیده اند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 9 کرسی دانشگاهی یونسکو وجود 
دارد، افزود: هر دانشگاهی می تواند درخواست ایجاد کرسی 
وابس��ته به یونس��کو بدهد. رییس انجمن ترویج علم ایران 
 نیز در این نشس��ت گفت: هفته ترویج علم از سوی یونسکو 
از 10 نوامبر همزمان با 19 آبان ماه، مصادف با روز جهانی علم 
در خدمت صلح و توسعه، معرفی شد و سلسله نشست های 
استانی ترویج علم در ادامه فعالیت های هفته مذکور برگزار 

می شوند.
اکرم قدیمی افزود: به فعالیت های��ی همچون آموزش علوم 
به مردم عادی، تقویت باور واقعی به ضرورت علم و همگانی 

کردن علم، ترویج علم گفته می ش��ود که کوتاه ترین مسیر 
جهت دسترسی عموم به علم و نتایج علمی است.

وی افزود: اگر جلب کردن توجه مردم به علم و عرضه آن در 
سطح جامعه استمرار پیدا کند، موجب خردگرایی در جامعه 

و پیشبرد علم، ترقی و رفاه خواهد شد.
قدیمی ادامه داد: ترویج علم به مفه��وم نوین آن از دهه 80 

میالدی در کشورهای توسعه یافته آغاز شد. 
در این دهه این موضوع در کشورهای انگلستان و آمریکا مورد 
توجه جدی قرار گرفت و بر این اساس برنامه های مختلفی در 
راستای افزایش درک علم و فناوری در میان مردم چیده شد.

رییس انجمن تروی��ج علم ایران اضافه ک��رد: ترویج علم در 
 ایران یک فرآیند جدید است و شاید بتوانیم رگه های آغازین 
آن را در نیم قرن گذشته با شروع کار رادیو شاهد باشیم، اما 
در چند سال گذشته معنای واقعی تری به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه انجمن مذکور در س��ال 80 به ثبت رسمی 
رسید، هدف از راه اندازی آن را ترویج علم بین عموم مردم، 
اشاعه تفکر علمی، جلب مشارکت و هماهنگی میان نهادهای 
مروج دانش، آموزش مروج��ان دانش، نهادینه کردن ترویج 
علم و از میان برداشتن فاصله بین علم و جامعه را از اهداف 

تأسیس انجمن علم ایران برشمرد.
قدیمی اضافه کرد: گروه های داوطلب جهت آش��نایی مردم 
با موضوعات خاص بهداشتی و کشاورزی، همچنین نهضت 

سواد آموزی در راستای ترویج علم عمل کردند.
وی با اشاره به فعالیت هایی که از س��ال 80 آغاز شد، گفت: 
شانزدهمین دوره جایزه ترویج علم در سال 80 ایجاد شد که 
دارای شاخه های مختلفی همچون جایزه مروجان و معلمان 
علم در مناطق محروم، جایزه رس��انه، س��مینار، سخنرانی، 

پژوهش و ترجمه است.
رییس انجمن ترویج علم ایران گفت: برگزاری هفته ترویج 
علم در ایران از س��ال 91 آغاز ش��د و امس��ال 20 انجمن و 
نهادهای مختلف در بزرگداش��ت این هفته ب��ا ما همکاری 

کردند.
 قدیمی ادامه داد: برای اولین ب��ار این هفته در 19 آبان 94، 
به عنوان آغاز هفته ترویج علم در تقویم به ثبت رس��ید که 
هدف اصلی آن نهادینه کردن نقش علم در راس��تای تحقق 

صلح و توسعه در اذهان است.
وی افزود: در حال حاضر ترویج علم در کشور توسعه یافته، 
اما شاهد پراکندگی، غیرمتمرکز بودن و خودجوش بودن آن 
هستیم، همچنین ش��اهد تعدد و تنوع در این گونه حرکات 
هستیم که از طرفی مثبت بوده و نشان از ظرفیت در توسعه 
علم دارد و از س��وی دیگر فعالیت های علم��ی دچار ضعف 

هستند که با اصالح سیاست ها قابل رفع است.

نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس با انتقاد از رخ دادن فاجعه 
زیست محیطی با پیشروی سریع بیابان ها به سمت شهر اصفهان 
گفت: به دلیل بی توجهی مسووالن و عدم اختصاص بودجه مناسب 
برای آبرسانی به جنگل های 240هکتاری حبیب آباد این جنگل ها 
در حال خشک شدن هستند. حسینعلی حاجی دلیگانی، با اشاره 
به اهمیت اقدامی جدی برای مشکل پیشروی بیابان در جای جای 
اس��تان اصفهان و خشکس��الی های صورت گرفته اظهار داشت: 
مسووالن شهر اصفهان همچون ش��هرداری و دیگر دستگاه های 
دولتی و غیردولتی ش��هر باید بدانن��د که هوا از خط یک ش��هر 
 عبور می کن��د و محدوده و هر ش��هری را می گذران��د. وی افزود: 
در حال حاضر تعدادی شهر در حاشیه اصفهان قرار گرفته اند که 
درآمد آن چنانی ندارند بنابراین اگر نتوانند ش��رایطی را به وجود 
آورند که میزان تولید آالینده ها توس��ط واحدهای مربوطه کمتر 
شود، به طور طبیعی، ضرر آن مستقیما به کالن شهر اصفهان وارد 
می ش��ود. نماینده مردم شاهین ش��هر و میمه در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: به عنوان مثال در منطقه شاهین شهر و برخوار، 
کویر در حال پیشروی است و شهرداری اصفهان باید به سرعت در 
زمینه کمک به این شهرهای کوچک حاشیه خود اقدام کند. وی 
تصریح کرد: به ش��هرداری های حبیب آباد، کمشچه، دولت آباد و 
دیگر شهرها باید کمک ش��ود تا کاهش آالیندگی و جلوگیری از 
پیشروی کویر صورت گیرد زیرا شرایط کنونی به ضرر همه است. 
مس��ووالن اصفهان در حال حاضر به می��دان نیامده اند و عنوان 
می کنند که شهرداری های این ش��هرها باید خود به تنهایی این 
اقدامات را ص��ورت دهند که این ممکن نیس��ت.حاجی دلیگانی 
افزود: در ح��ال حاضر فاجعه بزرگی در منطق��ه در حال رخ دادن 
است و جنگل های 240هکتاری منطقه حبیب آباد اصفهان که از 
حدود 45 سال پیش ایجاد شده بود، در حال خشکیدن است. وی 
خاطرنشان کرد: البته سال گذشته پیگیری های الزم در این زمینه 
صورت گرفت و از س��وی دولت1/5 میلیارد تومان به ش��هرداری 
اختصاص یافت تا شهرداری کار انتقال پساب را برای آبیاری این 
میزان صورت دهد اما به دلیل کمبود بودج��ه، این اتفاق صورت 
نگرفت و خط انتقال پس��اب به بهره برداری نرسید. نماینده مردم 
شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اس��المی بیان کرد: به هر 
حال، این جنگل ها شش تنفسی شهر اصفهان نیز به شمار می روند 
و شهرداری اصفهان می تواند با کمک به این موضوع، انتقال را به 
سرانجام برس��اند. در حال حاضر آنها در حال خشکیدن هستند 
زیرا شهرداری حبیب آباد به تنهایی نمی تواند در زمینه اجرای آن 
اقدامات الزم را صورت دهد. وی افزود: امیدوار هستم که مسووالن 
اصفهان و به خصوص شهرداری اصفهان فکری به حال این موضوع 
کند زیرا با خشک شدن این جنگل ها، ضررهای جبران  ناپذیری به 

شهر اصفهان وارد می شود.

240 هکتار از جنگل های اصفهان 
خشک شدند

دریچه

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیس��ت اصفهان»پاما«، در پیام معصومه ابتکار 
معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست به حرکت مردمی و سبز 

جنگالنه چنین آمده است : 
جنگل، رمز حیات و پایداری سرزمین ماست؛ سرزمینی خشک و نیمه خشک با طبیعتی 

شکننده و تشنه طراوات و سرسبزی. 
 پ��س مای��ه امی��د اس��ت ک��ه حرکت��ی مردم��ی ب��ا ن��ام زیب��ای جنگالنه امس��ال 
 ب��رای دومین ب��ار  برگ��زار می ش��ود تا ب��ه  احی��ای رویش��گاه های جنگل��ی کمک 

کند. 
 ام��روزه ابع��اد علم��ی، اقتص��ادی و محی��ط زیس��تی احیای جن��گل ه��ا و خدمات 
 ارزش��مند این زیس��ت بوم ب��رای حفاظت از زمی��ن هر روز بیش از گذش��ته روش��ن 

می شود. 
چنانچه توجه ویژه توافق پاریس در مورد تغییر اقلیم به ضرورت حفظ جنگل ها، بیانگر 

اهمیت آن در جلوگیری از گرمایش زمین است.  
دولت یازدهم نیز البته به موض��وع حفاظت از عرصه های جنگل��ی رویکردی جدی تر 

داشته است. 
طرح مباحث مهمی چون تنف��س جنگل و تالش برای افزای��ش واردات چوب صنعتی 
 یا ایج��اد پویش 8 م��رداد با عن��وان جنگل رمز حی��ات، نش��انه هایی از ای��ن رویکرد 

است.  
 در س��طوح مردم��ی نی��ز اینک��ه جنگالن��ه توانس��ته ط��ی دو س��ال گذش��ته، 
 کیفی��ت و کمیت مش��ارکت س��من ه��ای محی��ط زیس��تی را از حدود 85  س��من 
 در 14 اس��تان ب��ه بی��ش از 200 س��من در 31  اس��تان کش��ور و ب��ا رعای��ت 
 مالحظات فن��ی مرتبط افزای��ش دهد، خودگ��واه مس��یری هموارت��ر در دوره جدید 

است.
 امی��دوارم جنگالن��ه همچنان ت��داوم یافته و ب��ا انتخاب گون��ه های درختی س��ازگار 
 با اقلی��م و کم آبی و متناس��ب با زیس��ت ب��وم، رعایت دقی��ق نکات فنی کاش��ت بذر 
 و نیز حراس��ت معنی دار از مکان های  بذر یا نهال کاری ش��ده، به ه��دف خود نزدیک 

شود. 
 همچنی��ن بت��وان ب��ا راه ان��دازی دبیرخانه تخصصی س��من ه��ای محیط زیس��تی 
در حوزه جنگل، پس از تجربه موفق سمن های تخصصی حوزه تاالب، به تدریج حرکت 
روبه رشد س��رمایه های اجتماعی در حوزه محیط زیست به س��مت تخصصی تر شدن 

مایل شود. 
برای همه دست اندرکاران، اعضای سمن ها و شرکت کنندگان در طرح جنگالنه آرزوی 
 موفقیت دارم و در انتظار بالندگی بذرهایی هس��تم که به دس��ت ش��ما خوبان کاشته

 می شود.

عکس روز ) قوچ (
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ثبت 11 ذخیره گـاه زیستگـاهـی ایـران در یونسـکو

جنگـل رمز حیـات و پایـداری  سرزمیـن مـاست



خبر 

ــان مى دهد از 40/2ميليون فرد غيرفعال،11/3 ميليون نفر 20 تا  آمارها نش
ــتجو براى شغل بوده و يا كارى براى  34 ساله اند كه بايد در دوره طاليى جس
ــينند!  ــح مى دهند در ُكنج خانه بنش ــند اما ترجي ــت و پا كرده باش خود دس
استانداردهاى آمارى مى گويند افرادى كه بين سنين 10 تا 65 سال هستند، 
جزو جمعيت فعال كشور محسوب شده و به اصطالح، گروه در سن كار تلقى 
ــاختار جمعيتى ايران، تعداد افرادى كه در  مى شوند. به دليل جوان بودن س
ــتند، هم اكنون بيش از 63 ميليون نفر از كل جمعيت كشور را  سن كار هس

تشكيل مى دهند.
ــى از تولدهاى دهه هاى 60 و 70، باعث شده  جوان بودن جمعيت ايران ناش
است تا امروز كشور با موجى از تقاضا براى كار مواجه باشد. جوانانى كه اغلب 
ــاى متفاوت و  ــى بوده و تقاضاه ــگاه رفته اند، داراى مدرك تحصيل به دانش
ــنى مهم ترين گروه جوينده شغل را در  جديدى براى كار دارند. اين گروه س
كشور تشكيل مى دهند كه با وجود قرار داشتن در سن كار، كامال غيرفعال و 
منفعل هستند. آنها هيچ گونه تحرك خاصى در عرصه اقتصاد ندارند و اساسا 
ــوند. در واقع بايد گفت ميليون ها جوان  ــوب نمى ش جوياى شغل نيز محس
ــادى بوده و در جريان  ــن خود كه بايد داراى فعاليت اقتص در دوره طاليى س
توسعه كشور نقش داشته باشند، دچار سرگشتگى و بيكارى بوده و تنها يك
ــوند. غيرفعالى جمعيت در سال هاى اخير، از   مصرف كننده محسوب مى ش

مباحث مهمى است كه در اقتصاد كشور مطرح شده و حائز اهميت است.
ــجويان و ــرى را قطعا دانش ــون نف ــت 11 ميلي ــى از اين جمعي ــه بخش البت

ــكيل مى دهند كه   دانش آموزان و به صورت كلى افراد در حال تحصيل تش
نيازهاى شغلى خود را در آينده مطرح خواهند كرد. براساس مطالعات صورت 
گرفته، داليل گوناگونى براى غيرفعالى 40.2 ميليون جمعيت ايران وجود دارد 
ــروع  اما برخى از مهمترين آنها مربوط به آغاز به كار در آينده و انتظار براى ش
كار جديد است. برخى در انتظار پاسخ كارفرما يا در انتظار اعالم نتايج آزمون 
ــغل قبلى خود قرار  ــتند و برخى نيز در انتظار بازگشت به ش استخدامى هس
دارند. همچنين بررسى ها نشان مى دهد عده اى ممكن است در انتظار به ثمر 
رسيدن اقدامات انجام شده براى پيدا كردن كار باشند و برخى نيز منتظر فصل 
ــغول كرده و آن  كارى اند. يك موضوع بيش از نيم ميليون نفر را به خود مش
ــتجوى كار و نااميد شدن از پيدا كردن  هم دلسرد شدن 522 هزار نفر از جس

كار است.
برخى ممكن است از روش هاى جستجوى شغل آگاهى نداشته باشند و حدود 
2 ميليون نفر از جمعيت40/2 ميليونى غيرفعاالن كشور دچار بيمارى، ناتوانى 
جسمى موقت و يا در مورد زنان باردارى هستند. از سويى حدود 12 ميليون 
ــتغال دارند و 20/1 ميليون  ــور به تحصيل اشتغال و يا آموزش اش نفر در كش
نفر هم مسئوليت هاى شخصى و يا خانوادگى دارند. بيش از 3 ميليون نفر هم 
مى گويند نيازى به كار كردن ندارند و 2 ميليون نفر هم در اين زمينه مايل به 

توضيحى نيستند. 
ــت ،در اين آمار خود  اينكه گفته مى شود غيرفعالى جمعيت در ايران باال اس
ــغل) در فاصله  ــاغل و جوينده ش ــه از جمعيت فعال (ش ــان مى دهد ك را نش
سال هاى 92 تا 93 كاسته شده اما بر جمعيت غيرفعال 676 هزار نفر افزوده 

شده است.. 

دليل خانه نشينى در فصل كار

ــوزش و پروش گفت:  معاون آموزش ابتدايى وزير آم
ــازمان آموزش و پرورش استثنايى  تفاهمنامه اى با س
ــور درباره وضعيت ديرآموزها منعقد شده اما اجرا  كش
نشده است. محمد ديمه ور درباره تدبير وزارت آموزش 
ــى كالس اولى ها  و پرورش براى بهبود وضعيت درس
ــود  ــه آمار 47 هزار مردودى كه گفته مى ش با توجه ب
بخشى از اين دانش آموزان دير آموز هستند گفت: ما 
براى دانش آموزان هوش مرزى يا ديرآموز اقداماتى را 
انجام داده ايم. وى افزود: قرار بود با تفاهم نامه اى كه 
ميان ما و سازمان آموزش و پرورش استثنايى منعقد 
ــود اما   ــت، فعاليت هاى مضاعفى انجام ش ــده اس ش

تاكنون اجرا نشده است.
معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش تصريح 
ــى از فعاليت ها تخصصى است كه مربوط  كرد: بخش
ــازمان استثنايى مى شود كه بايد  به همكاران ما در س
ــى براى معلمان تهيه كنند و بخشى  محتواى آموزش
ــت كه انجام مى دهيم.  نيز از وظايف و امكانات ما اس
ــش آموزانى كه نياز  ــر يك از دان وى ادامه داد: اگر ه
ــوند، ــدارس عادى مى ش ــد وارد كالس م ويژه دارن

3 دانش آموز بايد كم شود. وى در پاسخ به اين پرسش 
كه تراكم كالس ها باال است و تعداد دانش آموزان نيز 
ــوز كاهش نمى يابد،  در ازاى ورود يك كودك ديرآم
ــداد دانش آموز كاهش  گفت: در خيلى از مدارس تع
ــت، اين  مى يابد اما در جاهايى چون جمعيت زياد اس

امكان وجود ندارد.
ديمه ور خاطرنشان كرد: در خيلى از مناطق كشور و در 
جاهايى كه امكان كنترل موضوع وجود داشته، كاهش 
ــتاندارد انجام شده است. وى  دانش آموز به صورت اس
بيان كرد: تراكم مدارس در شهر تهران باالست. شهر 
ــتر از اينكه با كمبود نيروى انسانى مواجه  تهران بيش
ــت و بايد به وضعيت ــكل فضا روبه رو اس باشد با مش

 دانش آموزان ديرآموز توجه جدى ترى شود.
معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش در پاسخ 
به اين پرسش كه تكرار پايه در كدام استان ها باالست 
گفت: استان سيستان و بلوچستان  رتبه اول در تكرار 
ــى را دارد كه مى توان به برخى از  پايه در مقطع ابتداي
داليل همانند نرفتن به پيش دبستانى، دوزبانه بودن، 

تراكم باالى كالس ها و كمبود معلم اشاره كرد.

ــوده ولى بايد در نظر  محبت ميان زوجين مهم ب
ــت عاطفه تا چه اندازه به طرف مقابل داده  داش
شود. محمدرضا نظامى روانشناس خانواده گفت: 
محبت ميان زوجين يكى از موارد استحكام روابط 
ــته باشند  ــت ولى خانم ها بايد توجه داش آنهاس
ــران خود  كه براى جذب و گرفتن محبت همس
نبايد هميشه به آنها محبت و عاطفه بدهند بلكه 
گاهى الزم است مردان بدون چشم داشت براى 

همسران شان عاطفه به خرج دهند.
ــم ها بايد بدانند كه  وى در ادامه تاكيد كرد: خان
ــيدن  ــژه براى مردان و پرس خريدن هداياى وي
اينكه چقدر دوست شان دارند و به آنها وابسته اند 
ــوع صرفا  ــازى غذاهاى متن ــن آماده س همچني
ــط يك گيرنده ــب محبت، مردان را فق براى جل

 بار خواهد آ ورد. نظامى اضافه كرد: برآورده سازى 
تمامى خواسته هاى مردان باعث ابراز محبت به 
همسرشان  نخواهد شد بلكه آنها زنانى را بيشتر 
دوست خواهند داشت كه جايگاه خود را حفظ و 
ــان هر كارى  محتاج آنها بوده تا بتوانند براى ش

كرده و تا احساس خوشبختى كنند در اين صورت 
ــته و باعث افزايش  خود را مسووليت پذير دانس

عشق همسران شان خواهد شد.
ــناس خانواده در پايان افزود: اگر زنان  اين روانش
ــات خود را ناديده  ــته و احساس تمام نياز، خواس
گرفته، مردان قادر نخواهند بود كه همسران خود 
ــته و برآورده سازى  را به اندازه الزم دوست داش
اين خواسته ها و عشق زنان از همسران خود باعث 

ناديده گرفتن خودشان خواهد شد.

ــدار دادند: فقر مى تواند  پزشكان آمريكايى هش
خطر نارسايى هاى عصب شناختى را در كودكان 

افزايش دهد.
ــر عامل  ــان اينكه فق ــى با بي ــكان آمريكاي پزش
ــناختى  ــايى هاى عصب ش افزايش دهنده نارس
در كودكان است، اظهار داشتند: اين وضعيت به 
بروز مشكالت در يادگيرى، اختالالت نقص توجه 
و بيمارى هاى روانى همچون اختالل هاى عصبى 

و شيزوفرنى منجر مى شود.
«استفن گيلمن» يكى از كارشناسان اين مطالعه 
گفت: تاثير فقر روى نارسايى هاى عصب شناختى 
مى تواند متوسط باشد اما بايد توجه داشت زندگى 
در چنين شرايطى خطراتى را متوجه سالمت و 

رشد سيستم عصبى كودك مى كند.
ــه 50 هزار  ــات مربوط ب ــى اطالع در اين بررس
ــه  ــه ده ــان در فاصل ــودكان آن ــاردار و ك زن ب
ــه  ــورد مطالع ــالدى م ــا 1960 مي 1950 ت
ــه  ــودكان ب ــن ك ــن اي ــت. همچني ــرار گرف ق
ــالگى و ــار ماهگى، يك س ــد، در چه هنگام تول

 هفت سالگى تحت آزمايش هاى عصب شناختى 
قرار گرفتند.

همچنين بر اساس مصاحبه انجام شده با والدين 
ــروه خانواده هايى  ــه گ اين كودكان، آنان در س
ــن،  ــى پايي ــت اقتصادى-اجتماع ــا وضعي ب
ــدند و مشخص  ــط و باال تقسيم بندى ش متوس
ــده در خانواده هايى با  ــد ش ــد كودكان متول ش
ــب بيشتر  وضعيت اقتصادى-اجتماعى نامناس
ــناختى  ــاى عصب ش ــرض ناهنجارى ه در مع

قرار دارند.
ــر زندگى  ــرادى كه در فق ــزارش اف ــن گ بنابراي
مى كنند بيشتر در معرض استعمال مواد مخدر، 

افسردگى و اضطراب هستند.
ــازمان بهزيستى كشور  طبق اظهارات رييس س
ــورما  برپايه اعالم بانك جهانى، خط فقر در كش
ــال 1357، 40 درصد در سال 1376، 20  در س
ــال 1384، 11/3 درصد و در سال  درصد، در س
ــتايى و 40  ــه روس ــد در جامع 1391، 30 درص

درصد در جامعه شهرى بوده است.

فقر، عامل افزايش دهنده مشكالت روان دركودكانمردان، چه زنانى را بيشتر دوست خواهند داشتمردودى هاى كالس اول ديرآموز هستند
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صفحـات مجـازى «امـوات» هنـوز رونـق دارد!

دريچه

ــارى قرآن  ــنى كارگر ق ــن حاجى حس محس
ــورمان متولد 1367 در مشهد  ــته كش برجس
ــته بود  ــوان توانس ــود. اين قارى ج مقدس ب
ــزى مقام اول  ــرآن مال ــابقات قرائت ق در مس
ــنى در  ــد. آقاى حاجى حس ــود كن را از آن خ
حج خونين امسال راهى ديار وحى شد و در اثر 
بى كفايتى و بى مسووليتى سران سعودى در 

حادثه دلخراش منا جان خود را از دست داد.
صفحه اينستاگرام حاجى حسنى به خصوص 
ــاس احرام از  ــه و با لب ــس هايى كه در مك عك
ــت بيش از 12  ــر كرده با گذش خودش منتش
ــتقبال  ــهادتش همچنان مورد اس هفته از ش

مخاطبان اين شبكه مجازى قرار دارد.

قهرمان پرورش اندام كشورمان متولد  بيستم 
اسفند 1358 در شهر بيجار و ملقب به «بيتو» 
بود. عباسپور توانست در سال 2013 ميالدى  
ــور ايران وارد مسابقات مسترالمپيا  با نام كش
ــادرى به نام  ــود. بعد از آن دچار بيمارى ن ش
ــد و درحالى كه قرار بود براى  ــكوليت ش واس
بهبود وضعيت درمان به خارج از كشور منتقل 
ــود به دليل وخامت حال به كما رفت و در  ش

نهايت در سوم شهريور 1394 درگذشت.
ــكار بعد از  ــن ورزش ــتاگرام اي ــه اينس صفح
ــه روز ــواده اش ب ــط خان ــتش توس درگذش

 مى شود و همچنان مخاطبان پاى پست هاى 
عباسپور كامنت مى گذارند و احساسات شان 

را بيان مى كنند.

ــورمان و فرزند سيدكمال  بازيگر جوان كش
ــناس  ــى از تهيه كنندگان سرش طباطباي
سينما و تلويزيون متولد 1362 در تهران بود. 
ــوك آور اين  ــى و ش ــت ناگهان اما در گذش
ــش را همچنان پاى صفحه  بازيگر هواداران
مجازى و اصلى اش نشاند تا سيل كامنت ها 
و ابراز احساسات  تا هفته ها بعد از اين اتفاق 
ــد. با اينكه مدتى  دردناك ادامه داشته باش
است صفحه اصلى على طباطبايى از دسترس 
خارج شده، صفحات هوادارى زيادى وجود 
دارد كه همچنان در سوگ اين حادثه نشسته 
ــور روزانه دعا و قرآن  اند و حتى برايش به ط

مى خوانند.

تا به حال به اين فكر كرده ايد كه سرنوشت وبالگ ها و صفحات اجتماعى بعد از درگذشت صاحبانش 
ــان هنوز جان دارند، اليك و كامنت مى خورند  ــد؟ صفحاتى كه برخالف صاحبان ش به كجا مى رس
ــوند. دل كندن از آدم هايى كه روزهاى زيادى را با آنها سپرى كرديم  اما ديگر هيچگاه به روز نمى ش

ــال هاى اخير تنها يادگارى آدم ها براى ــه سخت است. در س يا خاطرات زيادى از آنها داريم هميش
 بازماندگان شان لباس ها و لوازم شخصى نيست. وبالگ ها و صفحات اجتماعى حاال بزرگترين يادگارى 
آدم هاى درگذشته هستند كه چون ممكن است هيچ كس رمز عبورشان را نداشته باشد، سال هاى سال 

دست نخورده باقى مى مانند. به همين بهانه به صفحات اجتماعى چندين چهره سرشناس سرزديم 
تا از حال و هواى شان با خبر شويم. صفحاتى كه به  روز نمى شوند اما همچنان مخاطبان و اطرافيان 

براى شان كامنت مى گذارند. طلب مغفرت مى كنند و از احساسات شخصى شان مى نويسند.

سنى كارگر
سن حاجى ح

مح

هللا عباسپور
ت ا

بي

سيدعلى طباطبايى

ــامى وكلمات  بعضى ازاس
محسن 
فارسى دو و يا چند بخشى خواجه زاده

ــاى  نامه ــل  مث ــد.  ن ا
بامصماى! پايين كه هركدام به پسوند مشترك « 
نه » مزين شده اند. ممكن است بگويى خب اينكه 
ــد چن ــامى  ازاس ــى  خيل ــت  نيس ــزى  چي
ــوند كه  ــوند و پيش ــيار پس ــى اند وچه بس بخش
چسبيده اند به بن و ريشه اسامى و فعل ها و با اين 
ــارات! هيبت و معناى جديدى براى  اضافات و اش

خود دست و پا كرده اند. 
ــاى نوجوانى من  ــش روي ــال پي حدود پانزده س
ــتگاه كامپيوتر بود اما مادرم كه  داشتن يك دس
با حفظ سمت پدرم هم محسوب مى شد رضايت 
ــناخته  نمى داد به ورود اين عضوجديد و كمترش
ــتر مى شد  ــده آن روزها. اصرارمن هرچه بيش ش
ــى مى يافت تا  ــت ومخالفت مادر هم فزون مقاوم
اينكه به توصيه اطرافيانى كه تا امروز هم نخواسته 
ــود! به مادربزرگ پناه بردم  ــان فاش ش اند نام ش
ــر و آرام و مهربان، گزينه  والحق كه آن چهره پي

ــدى بود براى  خوب و توانمن
ــق  ــه تواف ــيدن ب رس

ــكل كوچكى  دراين چهارچوب. با اين وصف مش
ــرده بود.  ــش روبه رو ك ــرات را با چال روند مذاك
مشكل تلفظ اسم اين پديده محيرالعقول از طرف 
مادربزرگ بود به طورى كه گاه ايشان درگرماگرم 
ــتر به مجادالت شباهت داشت  مذاكرات كه بيش
اين نام باكالس را فراموش كرده و متعاقبا سررشته 
كالم را ازدست مى داد. ازآن طرف مادر زرنگ ما 
ــمرده، ناجوانمردانه عرصه  ــت را غنيمت ش فرص

مباحثه علمى را ترك مى كرد!
ــد رويا را  ــا بايد قي ــد كه ي ــه گونه اى ش  وضع ب
ــدان مادربزرگ را روان به  مى زدم يا دهان بى دن
ــن و ديكته ــر! تدريس و تمري تلفظ نام كامپيوت
ــات اول به   راه هاى ابتدايى بود كه درهمان جلس
ــات به دادم  ــت انجاميد تا اينكه معلم ادبي شكس
ــان تازه فهميدم جايى  ــيد و من ازطريق ايش رس
ــتان زبان و ادب فارسى كه  است به نام فرهنگس
براى حل چنين مشكالتى واژه هايى از زبان بومى 
ــات بيگانه معادل  و ملى خودمان براى اصطالح
سازى مى كند. آن روزها من به اصطالحات و واژه 

بيگانه و ملى كارى نداشتم تنها هدفم رسيدن به 
ــيله را  روياى نوجوانى بود حتى به اينكه اين وس
ــه هدفى مى خواهم  دقيقا براى چه كارى و به چ
ــه واژه « رايانه »  ــيده بودم! خالصه اينك نيانديش
ــيد و با همين نام به ظاهركوچك،  به داد من رس
نسخه مادربزرگ و مادر و روياى نوجوانى را باهم 

و يكجا پيچيدم.

ــه ديگربراى  ــه اگرچ ــت و رايان ــا گذش ــال ه س
ــل به تنها  ــه تدريج تبدي ــك رويا نبود اما ب من ي
ــورى كه  ــته بود به ط ــم گش ــين ومونس همنش
ــاس  ــار او احس ــان را دركن ــا گذرزم ــه تنه ن
ــت هاى ــت دادن فرص ــه ازدس ــردم بلك نمى ك
 بى بديلى ازسنين نوجوانى و ازهمه اينها مهم تر، 
ــايه پربركت مادربزرگ را به درستى  بودن زيرس
ــت  ــردم حاال بماند كه ازاين طرف دوس درك نك
ــين جديد ما چه امكاناتى براى ساختن  و همنش
ــت و من غافل،  به چه كيفيت  من آينده سازداش
ــتم. بارى  ــينى با او بهره جس وكميتى از همنش
ــوندهاى  ــوندها و پيش ــالها بود كه ديگربه پس س
ــما چه  ــى فكرنكرده بودم وحتى ازش زبان فارس
ــتفاده از اصطالحات بيگانه درمن  پنهان تب اس
هم مثل سايرهم سن وساالن كه نه !مثل اكثرهم 
ــمندان جان  ــا وانديش ــان وحتى علم زبان
ــم كه كارمان  ــود. گاه گدارى ه گرفته ب
به مانعى ازجنس مانعى كه درراه برآورده 
ــى خورد، يادى  كردن روياى نوجوانى م
ــتان كهنه فارسى  ازفرهنگس

مى كرديم.
ال  ــا حــــ

ــاس  ــده بودم واحس ــود مردى ش ــراى خ ديگرب
ــم كرده بود  ــتقالل، بند بند وجودم  را متالط اس
ــه نقل محافل  ــام ازقضا، صحبت ياران درهمين اي
ــرف از اين بود  ــده بود و در هركوى و برزنى ح ش
ــول نفت را بياورد  كه دولت محترم مى خواهد پ
ــابقه كوتاه  ــم كه كال با س ــفره مردم! من ه سرس
گذشته به خودم و اطرافيانم نشان داده بودم، آدم 
فرصت طلبى هستم پايم را كردم توى يك كفش 
و با آن پا به زمين و زمان مى كوبيدم كه يااله.. پول 
نفتم را مى خواهم ! ازكى ؟! ازمادرم كه حاال پا به 
ــبيه مادربزرگ خدا  سن گذاشته بود و عجيب ش
ــده بود به خصوص درحرف زدن وتلفظ  بيامرز ش
ــه پيچ  ــات . مادر اما كه اين اواخرگير س اصطالح
داده بود پسرش را دررخت دامادى ببيند حرفش 

چيزديگرى بود: 
ــراى درك بهتر« نه»  ــه ! » (ب ــه !، زن...ب « رايا...ن
ــش را احتماال  ــا اينجاي ــد) ت ــه بخواني را با فتح
ــه دقت كردى؟!  ــا به بخش اول جمل فهميدى ام
ــه دردهه پيش،  ــد رايان ــاد بحران خري مادربه ي
ــه » را با اصطالح  اصطالح جديد و مد روز« ياران
ــتباه گرفته  ــاده « رايانه » اش ــوخ وازمد افت منس
ــن ترها كه  ــرارى دارند اين مس ــود ! وعجب اص ب
ــت وبس . ــان اس ــرف خودش ــط ح ــرف، فق ح

 چاره اى نبود نبايد انرژى خود را صرف ياد دادن 
ــه معلوم نبود  ــه مادرم مى كردم ك اصطالحاتى ب
ــما چه  ــخ مصرف دارند ! از طرفى از ش تا كى تاري
پنهان بدم نمى آمد هم صحبتى هميشه دركنارم 
ــاى روزگار! ازقبيل  ــا او از ناماليمت ه ــد تا ب باش
بيكارى، تورم، ناهنجارى ها و معضالت اجتماعى و 
فرهنگى بگويم ودرد دل كنم خالصه اينكه اصرار 
ــويق اطرافيان و از همه مهم تر  مادر پيرمان و تش
انگيزه گرفتن «يارانه» ما را مثل دو كبوتر عاشق 
ولى خسته! پاى سفره عقد نشاند (بعدها فهميدم 
عيال عزيزهم به جهت همين هدف هاى متعالى 
به خصوص به شوق آن هدف آخرى پاى آن سفره 
نشسته بود) پاى سفره نشستن همان و وارد شدن 
ــا آن روزمن فقط  ــان! مثال ت ــى ديگرهم به عالم
حامل بردن قبض هاى آب وبرق به بانك مربوطه 
ــا درعالم جديد قبض ها به  وپرداخت آنها بودم ام
نام شخص من صادرمى شد ومن هم حامل بودم 

وهم عامل !
ــل هرآقازاده  ــام مث ــگام ناهار يا ش  تا آن روز هن
ــصتى اش)  ــه ش ــوع ده ــه از ن ــرى ! ( البت ديگ
ــفره  ــين پاى س ــه بيا بنش ــى زدند ك ــم م صداي
ــاعتى قبل  ــور اما درعالم جديد س وناهارت را بخ
ــى به اين  ــام پيام ــاى ناهار و ش ازصرف وعده ه
ــم ظاهر ــى همراه ــه گوش ــون روى صفح مضم

ــى دى ؟؟...  ــد : «حاال ديگه جواب منو نم مى ش
ــيب زمينى وپيازكه نخريدى، شيرظرفشويى  س
رو درست نكردى، فرش رو قراربود بدى بشورن،... 
ــودت مى دونى وبچه  دارم مى رم خونه مامانم خ
هات... » البته وضع زندگى زناشويى ما هميشه به 
اين منوال روى خط قرمزنبود دليلش هم اين بود 
ــتيم فقط مسايل الينحل  كه ما به هم عالقه داش
مالى اين درياى عشق وعالقه را هميشه طوفانى

ــردو هفته از هر  ــه همين خاط ــت ب  نگه مى داش
ــت ! يك  ــن دريا ديدن داش ــه هرماه اي چهارهفت
هفته ازاين دوهفته هفته اى بود كه دولت محترم 
ــاب مردم بريزد  ــت پول نفت را به حس قصد داش
ــاب  ــى ازجمله اينكه پول درحس ولى به هردليل
ــده، توان پرداخت  ــت وبلوكه ش بابك زنجانى اس
ــدارى مى  ــه به همديگردل ــا دراين هفت نبود و م
داديم و ازدرياى بيكران عشق وعالقه، همديگررا

ــاختيم به اين اميد كه پول بابك   بهره مند مى س
زنجانى هفته آينده آزاد مى شود يا باالخره دولت 
ــده پول نفت را در ــنگ هم كه ش كريمه از زيرس

ــاب ما مى ريزد تا خداى نكرده  مى آورد وبه حس
دوباره درياى عشق ما طوفانى نشود كه اگربشود...! 
هفته ديگرهم كه همان هفته شيرين گرفتن يارانه 
پشت صف هاى طويل دستگاه هاى خودپردازبود 
ــومى  ــيدم! يكبارعيال! بارس ــى كش يكبارمن م

دركارنبود، مى كشيديم اما نمى چشيديم .
ــت وعجب  ــم كه دوره يارانه هم گذش خالصه كن
ــن مرحله زندگى  ــه درگذر از اي ازچرخ روزگار ك
ــد و او مادر  هم، عضو عزيز ديگرى ازمن گرفته ش
ــروز دخترنوجوانم  ــتنى ام بود . دي ــت داش دوس
ــده درتوجيه  ــراه ش ــب تلفن هم ــازه صاح كه ت
ــل « الين » و ــازى مث ــاى مج ــتفاده ازفضاه اس

ــش  ــاى نامفهوم ــرف ه ــان ح ــر» و... مي « وايب
ــبيه مادربزرگ  ــت : « چقدرش خطاب به من گف
ــود آمدم  ــه خ ــد » ! وقتى ب ــى كني ــت م صحب
ــمت دوم واژه  ــت بى اختيار، قس ديدم مدتى اس
ــه تلفظ ــره  با فتح ــاى كس ــه ج ــه » را ب « بيگان

مى كنم. 
ــدم اما  ــد به اين عارضه مبتال ش  نمى دانم چه ش
ــم درگير  ــه اين روزها ذهن ــى دانم ك همين را م
روند مذاكرات هسته اى وتعامل دولت جمهورى 
ــرانجامى  ــت اينكه آيا به س ــالمى با غرب اس اس

مى رسد يا نه ؟
اگرپايان دارد هردوطرف  برنده اند  يا... ؟!   يادش 
ــود مى  ــد حيات ب ــروز درقي ــادرم اگرام بخيرم
ــه » كاش همان  ــه  يارا..نه  بيگا...ن گفت: « رايا..ن
بچگى، وقت آن آرزوهاى پوشالى حرف و نصايح 

بزرگ ترهايمان را گوش  مى كرديم.

اينكه به توصيه اطرافيانى كه تا امروز هم نخواسته 
ــود! به مادربزرگ پناه بردم  ــان فاش ش اند نام ش
ــر و آرام و مهربان، گزينه  والحق كه آن چهره پي

ــدى بود براى  خوب و توانمن
ــق  ــه تواف ــيدن ب رس

براى حل چنين مشكالتى واژه هايى از زبان بومى 
ــات بيگانه معادل  و ملى خودمان براى اصطالح
ــه ديگربراى سازى مى كند. آن روزها من به اصطالحات و واژه  ــه اگرچ ــت و رايان ــا گذش ــال ه س

ــل به تنها  ــه تدريج تبدي ــك رويا نبود اما ب من ي
ــورى كه  ــته بود به ط ــم گش ــين ومونس همنش
ــاس  ــار او احس ــان را دركن ــا گذرزم ــه تنه ن
ــت هاى ــت دادن فرص ــه ازدس ــردم بلك نمى ك

 بى بديلى ازسنين نوجوانى و ازهمه اينها مهم تر، 
ــايه پربركت مادربزرگ را به درستى  بودن زيرس
ــت  ــردم حاال بماند كه ازاين طرف دوس درك نك
ــين جديد ما چه امكاناتى براى ساختن  و همنش
ــت و من غافل،  به چه كيفيت  من آينده سازداش
ــتم. بارى  ــينى با او بهره جس وكميتى از همنش
ــوندهاى  ــوندها و پيش ــالها بود كه ديگربه پس س
ــما چه  ــى فكرنكرده بودم وحتى ازش زبان فارس
ــتفاده از اصطالحات بيگانه درمن  پنهان تب اس
هم مثل سايرهم سن وساالن كه نه !مثل اكثرهم 
ــمندان جان  ــا وانديش ــان وحتى علم ــمندان جان زبان ــا وانديش ــان وحتى علم زبان
ــم كه كارمان  ــود. گاه گدارى ه گرفته ب
به مانعى ازجنس مانعى كه درراه برآورده 
ــى خورد، يادى  كردن روياى نوجوانى م
ــتان كهنه فارسى  ازفرهنگس

مى كرديم.
ال  ــا حــــ

رايـا..نه ،  يـارا..نه ،  بيگـا...نه

 خالصـه اينكـه اصـرار مـادر پيرمان و 
تشويق اطرافيان و از همه مهم تر انگيزه 
گرفتن «يارانه» ما را مثل دو كبوتر عاشق 
ولى خسته! پاى سفره عقد نشاند (بعدها 
فهميـدم عيال عزيزهم بـه جهت همين 
هدف هاى متعالى به خصوص به شوق آن 
هدف آخرى پاى آن سـفره نشسته بود) 

پاى سفره نشستن همان و ...
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جشنواره فجر

خبر  اخباركوتاه 

ــا تكميل  ــى و چهارم تئاتر فجر ب ــنواره ى س ــاى جش ــروش بليت ه پيش ف
جدول نمايش از اوايل دى ماه آغاز مى شود

ــر، بليت هاى اين  ــنواره ى تئاتر فج ــر روابط عمومى جش طبق گفته ى مدي
ــده از طريق سايت تيوال در اختيار  رويداد هنرى طبق برنامه ريزى انجام ش
عالقه مندان به تئاتر قرار مى گيرد و به فروش خواهد رسيد. مصطفى محمودى 
ــنواره را تا هفته ى اول  ــت: تالش مى كنيم جدول نمايش جش دراين باره گف
دى ماه تكميل كنيم و بعد به محض بسته شدن جدول، پيش فروش بليت آغاز 
مى شود. وى تاكيد كرد: تالش مى شود امسال جدول نمايشى جشنواره ى تئاتر 
پيش از شروع زمان فروش بليت به طور كامل بسته شود. به گفته ى محمودى 
سالن هاى نمايشى كه براى اجرا در اختيار جشنواره قرار خواهند گرفت هنوز 
در حال ارزيابى هستند، ولى تاكنون استفاده از ظرفيت سالن هاى نمايشى 
ــقايى، تاالر هنر، تاالر وحدت، تاالر  ــالن قش مجموعه ى تئاترشهر به جز س
سنگلج، سالن استاد سمندريان، تماشاخانه ى ايرانشهر و خانه ى هنرمندان 
ايران مشخص شده است. همچنين تعدادى از سالن هاى تئاتر خصوصى در 
زمان برپايى جشنواره در بخش مجزايى حضور خواهند داشت كه جزئيات آن 
به طور مشخص اعالم خواهد شد. سى و چهارمين جشنواره ى تئاتر فجر از اول 

تا 12 بهمن به دبيرى سعيد اسدى در تهران برگزار مى شود.

ــى و يكمين جشنواره موسيقى فجر جمعه 27  آيين رونمايى و گشايش س
آذرماه سال جارى در تاالر وحدت برگزار شد. به گزارش هنر انالين ، مراسم 
ــى و يكمين دوره خود در حالى آغاز  رونمايى جشنواره موسيقى فجر در س
به كار كرد كه ورود به اين مراسم براى عموم رايگان بود. اين برنامه با اجراى 
شهرداد روحانى و اجراى قطعه « سرزمين مادرى» آغاز شد. احسان كرمى 
ــر از متفاوت بودن  ــرى اين برنامه خب مجرى و گوينده راديو به عنوان مج
ــرو  ــاره كرد. كيخس ــنواره داد. او همچنين به متفاوت بودن برنامه اش جش
ــير كامكار، بيژن كامكار، ساالر عقيلى،  ــعارى، اردش پورناظرى، مسعود ش
ــرير، اميد حاجيلى،  ــنگ كامكار، پويا سرايى، محمد س كيوان ساكت، پش
ــانى، صديق تعريف، محمد  تورج شعبانخانى، كاوه يغمايى، مجيد درخش
ــرى، نويد دهقان، فرمان فتحعليان، داريوش پيرنياكان، محمدرضا  منتش
ــيدى، رازميك اوهانيان و على تفرشى از چهره هاى  چراغلى، امين اهللا رش
حاضر در اين آيين بودند. اهداى جوايز به افراد در جهت تشويق آن ها، حذف
 بخش رقابتى، برگزارى اجراهاى ويژه، اجراهاى ويژه توسط استعدادها جوان 
پيش از كنسرت هاى موسيقى، اهداى جوايز به سه بخش آلبوم، كنسرت و 
بخش جانبى، از ديگر تغييرات اعمال شده در اين دوره است.در بخشى از اين 
مراسم على مرادخانى معاون امور هنرى وزير ارشاد ضمن اعالم آغاز جشنواره 
ــت: اميدوارم  ــل آورد. مرادخانى گف ــكر ويژه به عم از برگزاركنندگان تش
جشنواره امسال نقطه عطفى براى ديگر جشنواره باشد و با رويكردهاى تازه تا 
جاى امكان دولت از فعاليت به اين شكل فاصله گرفته و فقط به عنوان حامى 
ــال هاى آتى از ديگر حامى ها براى رونق هرچه  حاضر باشد، اميدوارم در س
بيشتر آن استفاده شود. معاون امور هنرى اضافه كرد: من 14 سال جشنواره 
را اداره كردم و در تمام اين سال ها تالش كردم اين جشنواره آهسته آهسته 
ــال به طور مشخص  ــود. جشنواره امس از كلى بودن به تخصصى تبديل ش
نگاه خاصى را دنبال كرده و از عمومى به تخصصى تبديل خواهد شد. اميدوارم 
دست اندركاران با حضورشان به هرچه بهتر شدن آن كمك كنند. براى همه 
آرزوى سالمتى دارم. نكته مهم زاويه نگاه به جشنواره است. بخش بين الملل 
با معرفى شجاعت حسين خان و اعالم رزومه بلند اين هنرمند همراه شد. گروه 
ديوانه راجستان، ششنگ سوسو، آنتونيو رى، گروه بدخشان، آرزو على اووا، 
كمانه، داليبور كارواى، از ديگر هنرمندان حاضر در بخش بين الملل جشنواره 
سى و يكم بودند. بعد از اتمام معرفى بخش بين الملل، محمد عليزاده قطعه 

ــير كامكار، بهداد بابايى، گروه خورشيد،  ــهر باران» را اجرا كرد.اردش « ش
ــتف رضاعى، ــعود شعاعى و كريس ــهرداد روحانى. مس هنگامه اخوان، ش
 نجمه تجدد، اركستر ملى با حضور لوريس چكناواريان، اركستر سمفونيك 
ــكانيان و اردوان كامكار،  تهران، گروه كامكارها، گروه مهرنوا، رافائل ميناس
ــدند. درپايان  ــنواره معرفى ش ــن جش ــى در اي ــيقى ايران گروه هاى موس

سنتورنوازى اردوان كامكار اجرا شد.

پنجمين دوساالنه داستان كوتاه نارنج پنج شنبه 26 آذرماه با برگزارى آيين اختتاميه 
در تاالر فردوسى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان جهرم با حضور نويسندگان 

مطرح كشوربرگزارشد.
ــن دوره  را ــت : داوران نهايى اي ــاالنه  گف ــن دوس ــى اي ــر مدير اجراي محمد بادپ

ــن محمودى از تهران  و غالمحسين دهقان از شيراز   عباس عبدى از اصفهان، حس
ــر اضافه كرد:  ــده را معرفى كردند. بادپ ــت 8 اثر برگزي ــتد كه در نهاي بر عهده داش
ــتان هاى  ــين دهقان و عباس عبدى، داس ــين محمودى، غالمحس با انتخاب حس
ــت،  « اين باال ميان برف ها» اثر «مصطفى ميرزايى پيهانى» از همدان عنوان نخس
ــتان  ــادا عنوان دوم و داس ــتوده» از تورنتو كان ــاين» اثر «مرضيه س ــتاپ س «اس
«نام و نام خانوادگى» اثر «مرتضى بياره» از اصفهان عنوان سوم پنجمين دوساالنه 
داستان كوتاه نارنج جهرم را به خود اختصاص دادند. همچنين داستان هاى «شبيه 
ــفيدى مه» اثر  ــفيدى برف س يك كالرينت» اثر «افروز جهانديده» از جهرم، «س
ــمت را نگو»  ــر «الله زارع» از تهران، «اس ــتى» اث «احمد داورى»، «در انتهاى هس
ــعر» اثر «مجتبى شول افشارزاده»  ــت و «به گريه هاى ش اثر «وحيد باقرى» از رش
ــنواره  ــرى بودند كه لوح تقدير و هديه اين جش ــته تقدي از تهران نيز پنج اثر شايس
ــتان جهرم دريافت كردند. بادپر حضور نويسندگان  ــئوالن محلى شهرس را از مس
ــاورز، ندا كاووسى فر،  ــروى، محمد كش ــتان از جمله ابوتراب خس ــناس اس سرش
ــن پورابراهيم، محمد رضا  ــته توانگر، محس ــهربانو بهجت، فرش طيبه گوهرى، ش
پورابراهيم و حسين مقدس  در آيين اختتاميه را از جمله نقاط قوت اين مراسم عنوان 
ــش برگزاركنندگان اين دوساالنه ايجاد همدلى بين  كرد و گفت همه تالش و كوش
نويسندگان كشور است. بادپر در ادامه از رونمايى كتاب «مجموعه داستان نارنج» 
ــناءالدين فرهنگ جهرمى خبر داد و  يادآور شد: اين كتاب مربوط به  به كوشش س
ــتان كوتاه نارنج بود كه پس از پيگيرى و  ــتان هاى برگزيده دومين دوره داس داس

حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد استان باالخره در پنجمين دوره منتشر شد.

ــك نگرانى» با  ــنواره «گزارش ي ــركت در دومين جش ــالم فراخوان ش در پى اع
ــته» و «آرش صادقى» به  ــران كمبود آب، «مهدى دل خواس نگاه مردمى به بح
ــدند.  ــنواره معرفى ش عنوان دبيران هيات انتخاب بخش عكس و فيلم اين جش
ــنواره؛  «مهدى دل خواسته» و «آرش صادقى»  به گزارش ستادخبرى اين جش
ــنواره معرفى شدند.  به عنوان دبيران هيات انتخاب بخش عكس و فيلم اين جش
ــان سينماى ايران  ــته نائب رييس انجمن عكاس گفتنى است مهدى دل خواس
ــيدن روى ماه»، «ملبورن»،  ــينمايى «طال و مس»، «بوس ــت و فيلم هاى س اس
ــابقه عكس و پوستر  ــه دوره دبيرى مس ــى كرده و س «عصر يخبندان» را عكاس
جشنواره بين المللى فيلم كودكان و نوجوانان را بر عهده داشته است. آرش صادقى 
ــينماى ايران بوده و سه دوره دبيرى مسابقه  نيزبازرس سابق انجمن عكاسان س
ــنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان را بر عهده داشته  ــتر جش عكس و پوس
ــينمايى «چند كيلو خرما براى مراسم  ــابقه كارى وى، فيلم هاى س است؛ در س
ــورد. آخرين مهلت  ــم مى خ ــن»، «فرزندخاك»، «چراغى در مه» به چش تدفي
ارسال عكس و فيلم به دبيرخانه جشنواره 15 دى ماه 1394در نظر گرفته شده و
 سيد جواد رضويان بازيگر و كارگردان سينما و تلويزيون، دبير اين جشنواره است.

جشنواره موسيقى فجر رونمايى شد پنجمين دوساالنه 
داستان كوتاه نارنج پايان يافت

داوران مسابقه عكس و فيلم جشنواره 
«گزارش يك نگرانى» مشخص شد

 آمريكـا 
به كامـران نجف زاده رواديـد داد

ــى فيلم مجيد  ــانه هاى داخلى از ناكام درحالى رس
مجيدى در پنجمين حضور خود در رقابت اسكارخبر 
ــه سينمايى نورتابان  داده اند كه مدير عامل موسس
گفته: خبر حذف فيلم «محمد(ص)» درحد حدس 
است.  به گزارش همشهرى آكادمي علوم و هنرهاي 
ــت 9 فيلم حاضر در مرحله  سينمايي آمريكا فهرس
اول راي گيري انتخاب 5نامزد نهايي بخش بهترين 
فيلم خارجي  زبان اسكار 2016 را اعالم كرد كه در 
ــي از نماينده ايران به  ــاي برگزيده، نام ميان فيلم ه
ــم نمي خورد. مجيدي كه حدود 2دهه پيش با  چش
«بچه هاي آسمان» تا يك قدمي كسب جايزه اسكار 
ــت» روبرتو  پيش رفت و رقابت را به «زندگي زيباس
بنيني از ايتاليا واگذار كرد، با محمد رسول اهللا(ص) 
ــه پيش تر با «رنگ خدا»،  هم همان راهي را رفت ك

«باران» و «آواز گنجشك ها» پيموده بود.
ــتمين  ــراي مجيدي و هش ــي در حالي ب اين ناكام
ــاخته او در مقام كارگردان رقم خورد كه پيش از  س
ــطه همكاري چند چهره  اين انتظار مي رفت به واس
بين المللي در توليد فيلم زندگي پيامبر اسالم، داوران 
آكادمي اسكار نگاهي ديگر به محمد رسول اهللا(ص) 
ــد هنرنمايي  ــند. هر چند به نظر مي رس داشته باش
ويتوريو استورارو فيلمبردار ايتاليايي برنده 3جايزه 
ــاز هندي برنده  ــكار و اهللا راخا رحمان، آهنگس اس
ــم راي دهندگان اسكار دور  ــكار از چش 2جايزه اس
ــده كه  نخواهد ماند.  اما اين خبر درحالى منتشرش
ــينمايى نورتابان گفته: خبر  مديرعامل موسسه س

ــت!  ــد(ص)» درحد حدس اس ــذف فيلم «محم ح
ــينما پرس گفت:  ــه نقل از س محمد رضا صابرى ب
هنوز خبر موثقى درباره حذف فيلم «محمد رسول 
ــكار 2016 دريافت  ــه بعدى اس اهللا(ص)» از مرحل
نكرده ايم. به عقيده برخى كارشناسان فيلم محمد 
ــى ــش اصل ــت  در بخ ــول اهللا (ص ) مى توانس رس

ــت 9 فيلم معرفى   جايزه اسكارـ  دست كم در ليس
شدهـ   باشد، به شرط توجه ويژه سازندگانش به:

ــخه نهايى فيلمنامه به  نخست؛ سپردن نگارش نس
فيلمنامه نويسان مطرح جهان و در عين حال نظارت 
ــرعى و تاريخى در  ــراى حفظ ضوابط ش تخصصى ب
نگارش فيلمنامه همزمان با نگاه تخصصى و حرفه اى 
ــكل گيرى  ــه كه منجر به ش تر در نگارش فيلم نام

داستانى روان تر و ريتيمى بهتر مى شد.
دوم؛ استفاده از يك پخش كننده بين المللى شناخته 
شده.به طورمثال مجموعه كمپانى سونى در دو دهه 
ــته و اى كاش حتى از  اخير نقش بسيار موثرى داش
ــه تضمين هاى مالى  ــاى غيرمعمول نظير ارائ راه ه
ــى، زمينه اكران  ــى يا نظاير اين كمپان به اين كمپان
ــم در آمريكاى  ــه خصوص اكران اين فيل جهانى و ب
ــد. طبيعتاً وقتى فيلم به قدر  ــمالى فراهم مى ش ش
ــن فيلم را  ــده و اعضاى آكادمى اي كفايت ديده نش
ــت  ــت فيلم به ليس نديده اند، نمى توان انتظار داش
نهايى راه يابد. با اين همه، حتى اگر به فيلم «محمد» 
نقدهايى وارد باشد، اين فيلم به راحتى مى توانست 
ــا به ويژه  ــاير بخش ه ــز متعدد براى س برنده جواي

ــترارو  ــد كه ويتوريو اس در بخش فيلمبردارى باش
ــكار بهترين فيلمبردارى براى  ــه جايزه اس برنده س
«اينك آخرالزمان»، «آخرين پادشاه» و «سرخ ها» 
ــئوليتش را برعهده  و برنده صدها جايزه ديگر، مس

داشته است. 
ــان ترين فيلمبردارى ها را در  استرارو يكى از درخش
ــطح معمول آثار بين المللى  استانداردى باالتر از س
ــانده بود و به همين  براى فيلم «محمد» به ثبت رس
دليل انتظار مى رفت، اين فيلم در اين بخش بتواند 
ــد؛ اما  ــف خوش بدرخش ــنواره هاى مختل در جش
ــناريو،  ظاهرا درباره بايكوت اين فيلم صرفاً نقش س
ــران بين المللى  ــدم انتخاب بازيگ پخش كننده و ع
ــاً حضور درخشان چهره هاى  مطرح نيست و اساس
ــن اثر كامال  ــاير بخش ها كه در اي بين المللى در س
ــده است.در واقع  مشهود است نيز ناديده گرفته ش
ــده گرفت كه  ــخ را نادي ــن حقيقت تل نمى توان اي
ــدن به عنوان نامزد يا برنده اسكار و ساير  انتخاب ش
ــاِب «فنى» درون  ــينمايى صرفاً يك انتخ جوايز س
ــيارى  ــت و بس ــان اعضاى آكادمى نيس صنفى مي
ــود  ــز در نظر گرفته مى ش ــر ني ــات ديگ از مالحظ
ــم «محمد» ــات درباره فيل ــرا اين مالحظ كه ظاه

ــت! به هرحال همان   به طور ويژه مدنظر گرفته اس
ــتن  طور كه از قبل هم انتظار مي رفت، اروپا با داش
ــه بختي فراوان براي  7نماينده در ميان 9نامزد اولي
بردن اسكار بهترين فيلم خارجي زبان اين دوره دارد 
و از آمريكاي جنوبي و خاورميانه هم از هر كدام يك 

ــت. در مرحله بعد، كار  نماينده در اين فهرست هس
3كميته ويژه در لندن، لس آنجلس و نيويورك براي 
ــم خارجي زبان  ــزد نهايي بهترين فيل انتخاب 5نام
آغاز مي شود. آنها 9فيلم را در مدت 3روز مي بينند 
ــپس درباره 5فيلم برگزيده تصميم مي گيرند.  و س
ــل از بلژيك،  ــو ون دورم ــد خيلي جديد» ژاك «عه
ــا، «يك جنگ»  ــيرو گرا از كلمبي «آغوش مار» س
ــيرباز»  ــارك، «شمش ــم از دانم ــاس ليندهل توبي
ــتانگ» «موس ــد،  فنالن از  ــارو  ه كالوس 

ــه، «هزارتوي دروغ ها»   دنيز غمزه ارگوون از فرانس
ــلو  ــائول» الس ــر ش جوليو ريچارلي از آلمان، «پس
نمس از مجارستان، «زنده باد» پدي براناخ از ايرلند 
ــوار از اردن فيلم هاي حاضر در  و «ذيب» ناجي ابو ن
فهرست اوليه هستند كه 4فيلم از آن ميان تا 24دي 
و روز اعالم اسامي همه نامزدها حذف خواهند شد. 
ــان كه از  ــن فيلم هاي خارجي زب ــه مهم تري از جمل
گردونه هشتاد و هشتمين دوره مراسم اهداي جوايز 
ــلند،  ــكار بازماندند مي توان به «قوچ ها» از ايس اس
ــتي  ــت و به هس ــاخه اي نشس «يك كبوتر روي ش
ــاره  ــوئد و «آدمكش» از تايوان اش ــيد» از س انديش
ــم كه نامزد  ــيلي ه كرد. «كلوب» پابلو الرين از ش
ــده بود، نتوانست به فهرست  جايزه گلدن گلوب ش
اوليه اسكار 2016راه يابد، درحالي كه نماينده هاي 
بلژيك، مجارستان، فنالند و فرانسه عالوه بر اسكار، 
ــياري از  ــوب را هم دارند. بس بخت بردن گلدن گل
ــائول را بخت مسلم  كارشناسان و منتقدان، پسر ش
بردن اسكار مي دانند؛ فيلمي كه عالوه بر درخشش 
ــينمايي، از نظر  ــز س ــنواره ها و فصل جواي در جش
ــتاني هم به مذاق راي دهندگان آكادمي اسكار  داس
خوش مي آيد. ماجراي نخستين فيلم بلند نمس در 
ــال 1944در اردوگاه آشوويتس  مقام كارگردان، س
مي گذرد و درباره يك مجارستاني يهودي است كه در 
كشتار جمعي نازي ها به آنها كمك مي كند. او ناگهان 
در ميان جنازه ها پسري را مي بيند كه تصور مي كند 

فرزند خودش است...
ــكار، در بخش بهترين  ــدول جايزه اس تاكنون درج
ــب  ــا با 31نامزدي و كس ــم خارجي زبان ايتالي فيل
ــه با 39نامزدي  14جايزه صدرنشين است و فرانس
ــپانيا و ژاپن هر  و 12جايزه در رده دوم قرار دارد. اس
ــوروي سابق  ــوئد، دانمارك، ش كدام با 4جايزه و س
ــتاده اند.  ــا 3جايزه در رده هاي بعد ايس و هلند هم ب
ــارك مي توانند آمار  ــه و دانم ــان، فرانس در اين مي
ــكار  ــران هم با يك جايزه اس ــود را بهتر كنند. اي خ
ــادي و يك نامزدي براي  براي «جدايي» اصغر فره
ــم  ــد مجيدي، بايد چش ــمان» مجي «بچه هاي آس
ــته «ايدا» به  ــال هاي آينده بدوزد.  سال گذش به س
كارگرداني پاول پاوليكوفسكي جايزه اسكار بهترين 

فيلم خارجي زبان را برد.

وزارت خارجه آمريكا باالخره به كامران نجف زاده و خانواده اش 
ــيما در  رواديد داد تا او به عنوان خبرنگار و مدير دفتر صدا و س

نيويورك مشغول به كار شود.
ــد نوباوه  ــف زاده هم مانن ــن، رواديد نج ــزارش خبرآنالي به گ
ــورك از نوع ــيما در نيوي ــبق صدا و س ــى نمايندگان اس و غرق

ــت و از 25 مايلى سازمان ملل هم   سى 2 يعنى يكبار ورود اس
نمى تواند خارج شود.

ــورك نمايندگى دارد،  ــيما در نيوي ــال هايى كه صداوس در س
ــته رواديد چند بار ورود بگيرد و  ــكورى توانس فقط ابراهيم ش
ــته است. او حتى  ــه بار به تهران آمده و بازگش با خانواده اش س

خانواده خود و همسرش را هم به نيويورك برده است.
 حاال بايد ديد كه آيا نجف زاده هم خواهد توانست چنين تعاملى 

را با آمريكايى ها صورت دهد.
ــگران ــت گزارش ــر سرپرس ــال حاض ــه درح ــف زاده ك نج

ــت، پيش از اين خبرنگار صدا و سيما در   واحد مركزى خبر اس
پاريس هم بوده است. 

او بايد تا 3 هفته ديگر در نيويورك باشد. 

حسام نواب صفوى معتقد است كه خواه پوتين نامه او را خوانده باشد يا 

نخوانده باشد او جواب نامه اش را گرفته است. به گزارش خبرآنالين، او 
ــى از والديمير پوتين و جمالتى به نقل از او كه خطاب  با گذاشتن عكس
ــتيد به هر كجا كه خواستيد سفر  به مردم روسيه گفته: «شما آزاد هس

كنيد، اين حق شماست. 
ــى هاى زودگذر و بى فايده هستيد به تركيه سفر كنيد  اگر دنبالى خوش
ــكم قاتلين فرزندان تان بريزيد، اما اگر به دنبال فرهنگى  و پولتان در ش
ــتيد، قطعآ بايد به ايران سفر  چند هزارساله و آرامش روح خويش هس

كنيد. اين توصيه من به شماست.»
حسام نواب صفوى چندى قبل، با نوشتن نامه اى خطاب به پوتين، از او 
خواسته بود تا اجازه دهد ايرانى ها بدون ويزا به جزاير كريمه سفر كنند و 

روس ها هم براى سياحت به جزيره كيش و قشم  بيايند.
ــنهاد كرده بود كه يك فرودگاه نزديك  ــووالن پيش اوهمچنين به مس
پيست اسكى ديزين ساخته شود تا توريست هاى روسى به سفر به ايران 

ترغيب شوند.
ــن كاربران  ــتمايه بحث بي ــوى، دس ــواب صف ــت نامه ى ن گفتنى اس
شبكه هاى اجتماعى شد و حتى خبرگزارى اسپوتنيك روسيه در بخش

 فارسى زبان، اين نامه را منعكس كرد.
شايان ذكر است اظهارات منتسب به پوتين كه حسام نواب صفوى به آن 

استناد كرده است، در هيچ خبرگزارى رسمى تاييد نشده است.

حسـام نواب صفـوى:
 جواب نامـه ام را از پوتيـن گرفتـم

سايت تيوال؛
 شبكه توزيع بليط هاى 

تئاترفجرامسال

دبير اسبق جشنواره فجر: 

معرفى نكردن هيأت انتخاب 
توهين به اعضاست

ــى  و يكمين جشنواره فيلم فجر با  محمدرضا عباسيان فارس، دبير س
ــووليتى عجيب و  ــاره به بخش هاى غيراستاندارد و پست هاى مس اش
غريب در اين جشنواره گفت: معرفى نكردن هيأت انتخاب به اين دليل 
ــار صاحبان آثار قرار مى گيرند و امكان البى وجود دارد،  كه تحت فش

توهين به اين هيأت  است. 
ــنواره فيلم فجر در ادامه توضيح داد: درست است كه  دبير اسبق جش
ــادت داريم هر  ــكلى كه ما ع ــنواره هاى حرفه اى دنيا به آن ش در جش
ساله تيم جديدى را به عنوان هيات انتخاب معرفى كنيم وجود ندارد 
ــناخته شده وجود دارد اما  اما به هرحال يك تيم انتخاب كم و بيش ش
در نهايت دبير جشنواره همه مسووليت انتخاب آثار را برعهده مى گيرد.  
اينكه بگوييم هيات انتخاب را معرفى نمى كنيم كه امسال در جشنواره 
سينما حقيقت شروع و در فجر ادامه يافته به اين دليل كه تحت فشار 
ــكان البى وجود دارد توهين به هيات  صاحبان آثار قرار مى گيرند و ام
ــت. يعنى اين افراد تاثيرپذيرند؟ در شرايطى كه مشخصا  انتخاب اس
ــال هاى اخير هيات انتخاب كار خاصى انجام  در جشنواره فجر طى س
نمى دهند چراكه بيش از 70 درصد آثار به بخش هاى مختلف اضافه 

مى شوند.

سرنوشت  مبهم  فيلم « محمـد (ص) » دررقابت اسكار
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خبر خبر

ــاورزى چهارمحال و بختيارى گفت: براساس  رييس سازمان جهادكش
مصوبه وزير جهادكشاورزى خريد تضمينى سيب زمينى در اين استان 

انجام مى شود.
ذبيح اهللا غريب، اظهار داشت: چهارمحال و بختيارى به عنوان پنجمين 
ــيب زمينى براى آن ابالغ شده است  استان است كه خريد تضمينى س
ــه هزار و 600 ريال از كشاورزان  و سيب زمينى به ازاى هر كيلوگرم س

خريدارى مى شود.
ــرم و حداكثر  ــل 40 گ ــى حداق ــيب زمين ــه وى، وزن هر س ــه گفت ب
ــاون  ــد تع ــز خري ــورى و در مراك ــاى ت ــه ه ــرم و در كيس 200 گ
ــتايى خريدارى  ــاون روس ــان تع ــارت كارشناس ــا نظ ــتايى و ب روس

مى شود.
ــاورز پرداخت  ــه كش ــد توافقى ب ــد هزينه خري ــزود: 30 درص وى اف
ــاورز نگهدارى  ــده در انبار خود كش ــود و محصول خريدارى ش مى ش

مى شود.
ــى، قيمت  ــد تضمين ــرارداد خري ــر در زمان ق ــه داد: اگ ــب ادام غري
ــيب زمينى در بازار افزايش يافت با توافق تعاون روستايى و كشاورز  س
قرارداد بين طرفين فسخ و هزينه اى كه به كشاورز پرداخت شده بود به 

سازمان بازگردانده مى شود.
ــتان افزود: در سال زراعى جارى در  رييس سازمان جهادكشاورزى اس
ــيب زمينى كشت شد كه  ــش هزار و 200 هكتار از مزارع استان س ش

220 هزار تن سيب زمينى در استان برداشت شد.
ــارى  ــال و بختي ــاورزان چهارمح ــى از كش ــزود: برخ ــب اف غري
ــاورزى اجاره كرده اند و سيب زمينى ــتان ها اراضى كش ــاير اس در س
ــتان  ــت و وارد اس ــول برداش ــزار تن محص ــت كردند كه 80 ه  كش

كردند.
ــت: هم اينك انبارهاى فنى به ظرفيت 120هزار تن در  وى اظهار داش
استان آماده است تا كشاورزان سيب زمينى كار، محصوالت خود را براى 

نگهدارى به آنها تحويل دهند.
ــون و 500 هزار  ــش از يك ميلي ــاالنه در چهارمحال وبختيارى بي س
ــود و سطح  ــيالتى توليد مى ش تن محصوالت باغى، زراعى، دامى و ش

زيركشت استان 270 هزار هكتار با 66 هزار بهره بردار مى باشد.

ــال و بختيارى گفت:  ــازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمح رييس س
ــتاى ايجاد زمينه ها و هماهنگى  ــتان در راس ستاد سرمايه گذارى اس
ــتان  ــرمايه گذار خارجى در اس ــراى جذب س ــتگاه هاى اجرايى ب دس

راه اندازى مى شود.
ــرمايه گذارى در استان  ــتاد س ــاره به اينكه س اسماعيل عامرى با اش
ــزى جامعى  ــه به برنامه ري ــت: با توج ــود، اظهار داش راه اندازى مى ش
ــا تحريم  ــرايط پس ــتفاده از فرصت هاى اقتصادى در ش ــراى اس كه ب
ــن برنامه ها  ــى از مهم ترين اي ــتاد يك ــدازى اين س ــده راه ان انجام ش

است.
ــايى و تعيين فرصت ها و اولويت هاى سرمايه گذارى  وى افزود: شناس
ــاى  ــاى فرصت ه ــال در همايش ه ــركت فع ــتان، ش ــى در اس خارج
سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور، افزايش دانش بخش خصوصى 
استان در جهت استفاده  مطلوب از فضاى اقتصادى ايجاد شده از جمله 

برنامه ريزى هاى انجام شده در شرايط پسا تحريم است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
تعطيلى برخى پروژه ها در استان بيان كرد: از مهم ترين علت تعطيلى يا 
نيمه تعطيل بودن پروژه ها مى توان به عدم تأمين تسهيالت مورد نياز از 
محل فاينانس و خطوط اعتبارات بانك مركزى به ويژه  براى طرح هاى 
ــيمى بروجن  ــكل مربوط به تأمين خوراك پتروش ــيمى و مش پتروش

است.
ــازمان مديريت و برنامه ريزى خاطر نشان  عامرى با اشاره به وظايف س
ــتان در چارچوب نظام  كرد: هماهنگى و راهبرى نظام برنامه ريزى اس
ــور، تهيه و تدوين  برنامه ريزى كشور، تهيه و تدوين طرح آمايش كش
ــمار  ــازمان به ش ــتان از جمله وظايف اين س ــعه  اس ــاى توس برنامه ه

مى رود.
ــاره به برنامه ها و اهداف افق 1404 گفت: توسعه و رسيدن به  وى با اش
اهداف افق 1404 و برنامه ششم توسعه نياز به برنامه ريزى صحيح دارد و 
اين مهم زمانى محقق مى شود كه همه مردم در برنامه هاى كوتاه مدت، 

ميان مدت و بلند مدت مشاركت داشته باشند.

رييس سازمان جهادكشاورزى:
خريد تضمينى سيب زمينى آغاز شد

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى:

ستاد سرمايه گذارى در استان 
راه اندازى مى شود

ــتان شهركرد  امام جمعه شهرس
تأكيد كردند: افراد اهل مصالحه 
ــعى در مخدوش  و سكوت كه س
كردن جايگاه امام خمينى(ره) را 
دارند صالحيت ورود به خبرگان 

رهبرى را ندارند.
ــلمين  والمس ــالم  حجت االس
ــاره به  ــى نكونام، با اش محمدعل
اينكه انسان هاى مؤمن و شجاع 
بايد به مجلس خبرگان رهبرى 
راه يابند، اظهار داشت: كسانى كه 
نگرش گروهى دارند و بخواهند 
خبرگان گروهى تشكيل دهند، 

اهل مصالحه و سكوت هستند.
ــه افراد  ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــعى  ــكوت س اهل مصالحه و س
ــردن جايگاه امام  در مخدوش ك

ــراد صالحيت ورود  ــد، افزود: اين اف خمينى(ره) دارن
ــى بايد وارد مجلس  به خبرگان رهبرى را ندارند، كس
خبرگان رهبرى شود كه مستقل از همه و به صيانت از 

واليت فقيه بپردازد.
ــفانه كسى كه  ــهركرد بيان كرد: متأس امام جمعه ش
ــوابق را در  ــترين س ــخنان است بيش ــتاز اين س پيش
ــالمى، زمان جنگ و قوه هاى  قبل و بعد از انقالب اس

مختلف دارد.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى خاطر نشان 
كرد: وظيفه مجلس خبرگان رهبرى نظارت بر شرايط 

رهبرى است نه امورى كه رهبر انجام مى دهد.
وى با اشاره به سوره برائت گفت: در سوره برائت در آيه 
41 و 42 خداوند دستور جهاد صادر كرده و مسلمانان 
ــمن با آوردن عذر و بهانه مبازه را  نبايد در مبازه با دش

ترك كنند.
ــراد در  ــدن برخى اف ــاه آم ــه كوت ــاره ب نكونام با اش
ــا آنها  ــره كردن ب ــتار مذاك ــمنان و خواس ــر دش براب
ــواره به خفت  ــمنان هم ــرد: مذاكره با دش تصريح ك
ــم و مقاومت  ــدى، محك ــر توجه ج ــد و اگ مى انجام
ــره كه مصلحت  ــود اين مذاك ــم رهبرى نب مقام معظ
ــد  ــمنان اجازه نمى دادند كه به اينجا برس ما بود دش
ــا تحميل  ــه م ــان را ب ــته هاى خودش ــا خواس و آ نه

مى كردند.
ــتادگى مردم  ــه داد: ايس ــهركرد ادام ــام جمعه ش ام
ــد ــبب ش ــه س ــا از واليت فقي ــرى آنه و فرمان پذي
مذاكره كنندگان با قدرت در برابر دشمنان بايستند و 

به نتايج خوبى برسند.
ــال و بختيارى گفت:  ــه در چهارمح نماينده ولى فقي
ــتكبار، نفاق و انواع انحرافاتى  ــتادگى در برابر اس ايس
ــالمى را تهديد مى كند يك امتحان الهى  كه نظام اس
ــتكار از منافقان شناخته  ــان هاى درس ــت تا انس اس

شوند.
وى با اشاره به ويژگى مؤمنان بيان كرد: انسان هاى با 
ــمنان بهانه نمى آورند بلكه در  تقوا براى مبارزه با دش
مقابل آنها ايستادگى مى كنند و كسانى كه دنيا طلب 
و سست ايمان هستند براى ايستادگى در برابر دشمن 

بهانه مى آورند.
ــى اهل تقوا خاطر  ــاره به دغدغه هاى اصل نكونام با اش
ــان كرد: معموال يكى از وظايف مؤمن متقى دفاع  نش
ــان  ــت كه انس از دين خدا، عمل به وظايف فردى اس
ــه اى با رنگ و جالى دينى  متقى تالش مى كند جامع

داشته باشد.
امام جمعه شهركرد افزود: امروزه يكى از مصاديق بارز 
ــت كه دين اسالم را در  دين اسالم انقالب اسالمى اس

سراسر دنيا زنده نگه داشته است.
ــارى  ــال و بختي ــه در چهارمح ــى فقي ــده ول نماين
ــاع از دين خدا  ــروز دفاع از انقالب دف تصريح كرد: ام
ــالم ناب متصل كرده  ــرى را به اس است كه جهان بش

است.
وى با اشاره به 27 آذرماه روز ملى مبارزه با خشونت و 
افراطى گرى ادامه داد: دشمنان اسالم را دين خشن و 
افراطى معرفى مى كنند و ما بايد چهره  زيباى اسالم را 

به جهانيان معرفى كنيم.
ــالم مظهر  ــزود: دين اس نكونام اف
ــونت در آن مانند  عطوفت و خش
ــت و اگر مفسد و قاتلى  رحمت اس
ــتاى  ــود در راس ــازات مى ش مج

صيانت از جامعه است.
امام جمعه شهركرد گفت: دشمنان 
ــالم با ايجاد گروهك داعش و  اس
ــى قصد دارند شيعه  شيعه انگليس
ــا به جايى  ــام كنند كه آنه را بد ن
نمى رسند چرا كه اسالم ناب مظهر 

رحمت است.
ــه در چهارمحال  نماينده ولى فقي
ــهادت  ــاره به ش و بختيارى با اش
دكتر مفتح و دو تن از همراهانش 
ــح در حوزه و  بيان كرد: دكتر مفت
دانشگاه نقش آفرين بود به همين 
دليل اين روز را روز حوزه  و دانشگاه نام گذار كردند تا 
ــتاى رساندن انسان به  ارتباط حوزه و دانشگاه در راس

كمال برقرار شود. 
ــادف با ــدت، مص ــاز هفته وح ــه آغ ــاره ب ــا اش وى ب

ــرم(ص) گفت:  ــر اك ــع االول و والدت پيامب  12 ربي
ــژه  ــه وي ــراد ب ــراى اف ــى ب ــت مغتنم ــدت فرص وح
ــبب  ــرا كه وحدت س ــت  چ ــات اس ــان انتخاب در زم
ــرود  ــن ب ــات از بي ــات در انتخاب ــود اختالف مى ش
ــيعه و  ــاد وحدت ميان ش ــدت اصلى ايج هرچند وح

سنى است.
ــيعه و سنى مشكلى با هم ندارند و  نكونام ادامه داد: ش
مشكالت تنها از سوى تكفيرى ها است كه در اين راستا 

بايد وحدت ايجاد شود.
ــاره به 9 ربيع االول، آغاز  ــهركرد با اش امام جمعه ش
ــال  ــج) بيان كرد: هزار و 177 س والدت امام زمان(ع
ــان مى گذرد اما غيبت ايشان به آن معنا  از غيبت ايش
ــتند بلكه بر امور مردم  ــت كه در ميان مردم نيس نيس

اشرافيت دارند.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى خاطر نشان 
كرد: شواهد در منطقه نشان دهنده آن است كه ظهور 
ــت پس در ابتدا بايد امام زمان(عج) به دنيا  نزديك اس

شناسانده شود.
وى با اشاره به، سالروز شهادت امام حسن عسگرى(ع) 
ــات زيادى را  ــان در مدت عمر خود صدم افزود: ايش
ــديد حاكمان جور  ــت نظارت ش ــل كردند و تح تحم

بودند.

امام جمعه شهركرد:

افراد اهل مصالحه، صالحيت ورود به مجلس خبرگان رهبرى را ندارند

تحديد حدود اختصاصى 
8/445 شماره:1394/04/127798-1394/8/16 نظر به اينكه ششدانگ يكدرب 
باغ مزروعى و مشــجر تقريبا چهار رجلى معروف ابارج پالك شماره 1635 
فرعى از شماره 193- اصلى واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبت نطنز كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام اصغر ارشادى فر فرزند شعبان و غيره در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشــار:94/9/28 م الف:239 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
حصر وراثت

9/471 آقاى حميدرضا كوهكن على آبادى داراى شناسنامه شماره 8240 به 
شرح دادخواست به كالســة 292/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حســين كوه كن على آبادى 
بشناسنامه 10 در تاريخ 1394/08/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- وحيد كــوه كن على آبادى 
ش.ش 0-076688-127 (فرزند متوفى) 2- عليرضا كوه كن على آبادى ش.ش 
7083 (فرزند متوفى) 3- حميدرضا كوه كن على آبادى ش.ش 8240 (فرزند 
متوفى) 4- فخرى كوه كن على آبادى ش.ش 10 (همسرمتوفى) 5- مرضيه كوه 
كن على آبادى ش.ش 3140 (فرزند متوفى) 6- سميه كوه كن على آبادى ش.ش 
767 (فرزند متوفى). اينك با انجام تشريفات 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 دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد. م الف:830 شعبه چهار حقوقى شوراى حل اختالف اردستان 

تحديد حدود اختصاصى 
9/474 شــماره:1394/82/149245-1394/9/24 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب انبار كاهدان پالك شماره 3474 فرعى واقع در محله كوهبن 
جوشقان پالك يك اصلى بخش 12 كاشان كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام 
آقاى محمد بهار جوشــقانى فرزند رمضانعلى در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز 
يكشنبه مورخ 94/10/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضــات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. تاريخ انتشار:94/9/28 زرگرى كفيل ثبت اسناد و امالك جوشقان 

ابالغ وقت رسيدگى 
9410100350409457 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /475
9409980350400761 شــماره بايگانى شــعبه:940823 خواهان موقوفه 
ابوالحسن رجائى با نمايندگى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان 
ناحيه 1 دادخواستى به طرفيت خواندگان عليرضا نورى و محمدرضا نورى به 
خواسته ابطال نظريه هيات حل اختالف اداره ثبت اسناد و ابطال سند رسمى 
(موضوع سند ملك است) تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308 ارجاع و به كالسه 9409980350400761 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/05 و ساعت 10:00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:21911 شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350409454 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /476
9409980350400762 شــماره بايگانى شــعبه:940824 خواهان موقوفه 
ابوالحسن رجائى با نمايندگى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اصفهان 
ناحيه1 دادخواستى به طرفيت خوانده زهرا اسحقى حسن آبادى به خواسته 
ابطال نظريه هيات حل اختالف اداره ثبت اسناد و ابطال سند رسمى (موضوع 
سند ملك است) تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگســترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308 ارجاع و به كالسه 9409980350400762 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/05و ســاعت 09:30 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:21912 شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/477 در خصوص پرونده كالســه 1103/94 خواهان مرتضى شــكريان 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهسا رئيســى دهكردى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 10صبح تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:25859 شــعبه 12 حقوقى مجتمع شــماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350409380 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /478
9409980350400755 شــماره بايگانى شــعبه:940817 خواهان سيد على 
روحانى اصفهانى دادخواستى به طرفيت خوانده عليرضا نادرى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
4 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 

308 ارجاع و به كالسه 9409980350400755 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/04 و ســاعت 08:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:21913 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/479 در خصوص پرونده كالسه 821/94 خواهان جعفر زمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه 7/908/000ريال به طرفيت نرجس سفارى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 ســاعت 18 تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.
م الف:25795 شعبه 29 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
9/480 در خصوص پرونده كالسه 822/94 خواهان جعفر زمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه 23/980/000 ريال به طرفيــت عليرضا اخالقى نورانى تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 ساعت 18/15 تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:25796 شــعبه 29 حقوقى مجتمع شــماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100350409382 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /481
9409980350400754 شــماره بايگانى شــعبه:940816 خواهان شــكوفه 
كاظمى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد وطنى شهرستانى به خواسته 
مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
4 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
308 ارجاع و به كالسه 9409980350400754 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/04 و ســاعت 11:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد.م الف:21959 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

9410100352904591 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغيــه: /482

9409980358300803 شــماره بايگانــى شــعبه:940852 شــاكى آقــاى 
سيدمحســن ســيد فروتن فرزنــد مرتضى شــكايتى عليه متهــم آقاى على 
شــجاعى مصلح فرزند رحيم تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (103 
جزايى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337 ارجاع و به كالسه 
9409980358300803 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/11/04 و 
ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
شاكى و به تجويز ماده 334 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:25870 شعبه 3 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان(103 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

9/483 در خصــوص پرونــده كالســه 830/94 خواهان محمــد متين لگى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهرانگيز عليزاده تقديم نموده اســت 
وقت رسيدگى براى مورخه 94/11/4 ســاعت 4عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:25855 شعبه 18 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/484 در خصوص پرونده كالسه 1592/94 خواهان جعفر زمانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه مبلغ چهار ميليون و ســيصد و شانزده هزار و پانصد ريال به 
طرفيت آرزو سمندگانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 
ساعت8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:25807 شعبه 14 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

9/485 در خصــوص پرونــده كالســه 1594/94 خواهــان جعفــر زمانى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه مبلغ هشــت ميليون ريال بابــت يكفقره چك به 
طرفيت شهناز كرمى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى مورخ 94/11/4 
ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:25808 شعبه 14 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
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ــتارى، معاون علمى و فناورى  ــمى كه با حضور دكتر س در مراس
رييس جمهور، دكتر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى، دكتر 
ــكوفايى  ــووالن صندوق نوآورى و ش ــر علوم و مس فرهادى، وزي
ــد، از 32 محصول دانش بنيان  ــالن اجالس سران برگزار ش در س

رونمايى شد.
-طرح افزايش توليد و توسعه داروهاى گياهى توليد شده از سوى 

شركت باريج اسانس با تسهيالت 92 هزار ميليون ريالى.
در اين طرح شربت ضد سرفه برنكوباريج برگرفته از عصاره آويشن 
شيرازى و عصاره ختمى توليد شده كه عالوه بر داشتن خاصيت 
ضد سرفه از خواص ضد باكتريايى به ويژه باكترى هاى بيمارى زا 
سيستم تنفسى فوقانى برخوردار است. همچنين مرسيالژ موجود 
ــى از التهاب غشاى مخاطى گلو  در گياه ختمى بر تحريكات ناش

موثر است.
-طراحى و ساخت و توليد سيستم فشرده انتقال نورى SDH از 
سوى شركت پرتوتماس نوين با تسهيالت 30 هزار ميليون ريالى.
ــل جديد SDH است كه  اين سيستم از جمله سيستم هاى نس
براى انتقال همزمان ترافيك TDM و ديتا در شبكه هاى انتقال 

مبتنى بر تكنولوژى فيبر نورى طراحى و ساخته شده است.
ــت كمپكت فوق توزيع از سوى شركت  ــاخت پس -طراحى و س

صنايع كيان ترانسفو با تسهيالت 17 هزار و 500 ميليون ريالى.
ــت كه پست هاى فوق  ــت كمپكت اين اس مهم ترين كاركرد پس
توزيع برق را كه معموال مساحت قابل توجهى را در شهرها اشغال 
ــطح اشغال حدود يك  ــامانه فشرده شده با س مى كنند به يك س
دهم پست هاى عادى تبديل مى كند. به عبارتى از هزار متر مربع 
به 120 متر مربع كاهش يافته است. در نتيجه اين موضوع براى 
ــت هاى 63 كيلووات به  ــى از پس ــهرهاى بزرگ ايران كه برخ ش
ناچار مى بايست داخل شهر قرار گيرند به علت گران بودن زمين 
و باال رفتن هزينه ى احداث پست بسيار مهم و مفيد است. شركت 

كيان ترانسفو اولين توليد كننده ترنسفورماتور در ايران است.
-تجهيز آزمايشگاهى يخچال هاى 70- درجه نگهدارى مواد در 
ــركت دانش پژوه فجر با اعتبارات 17 هزار  آزمايشگاه از سوى ش
ــران و خاورميانه  ــركت براى اولين بار در اي ميليون ريالى. اين ش
ــيار زير صفر براى نگهدارى  ــردخانه هاى س موفق به ساخت س
ــما و فرآورده هاى خونى شد كه  واكسن، سرم، كيت، خون، پالس
ــازى رازى  ــن و سرم س ــه تحقيقات واكس هم اكنون در موسس
ــتان مورد  ــون البرز و گلس ــازمان هاى انتقال خ ــن س و همچني

بهره بردارى قرار گرفته است.
ــامانه توليد محلول گندزدايى آب از سوى تدبيرگران  -توليد س

سامانه هاى انرژى با اعتبارات 15 هزار ميليون ريالى.
ــتات به منظور ضدعفونى و گندزدايى موثر، افزايش  سامانه اكس
سالمت و كيفيت آب براى بسيارى از مصارف صنعتى، كشاورزى، 
ــت. اين محصول از الكتروليز محلول  ــده اس ــاخته ش طراحى س
ــاده گندزداى  ــوان يك م ــير به عن ــام براى تهيه اكس نمك طع

جايگزين بهره مند شده است.
ــپر از سوى  ــامانه پايش و مراقبت راديويى س -ارتقاء و توليد س
شركت مهندسى شتاب سامان پيوند با تسهيالت 12 هزار ميليون 
ــرعت پايش، مراقبت، شنود  ــامانه يك سامانه پرس ريالى. اين س
ــد پهن مخابراتى  ــيگنال هاى راديويى باند باريك و بان و آناليز س
ــى VHF و UHF با حساسيت باال و پهناى باند  در باند فركانس
لحظه اى مگاهرتز است. با وجود اين سامانه هيچ فعاليت راديويى 

درباره فركانس 20 تا 3 هزار و 600 مگاهرتز از چشم كاربر مخفى 
نخواهد ماند.

-پروژه واريان (توليد هورمون آزاد كننده گنادوتروپين) از سوى 
شركت واريان فارمد با تسهيالت 10 هزار ميليون ريالى.

ــت  ــتاپ اس نام ژنريك اين محصول واريوپپتيل تريپتورلين اس
ــاس  ــاى GnRH هيپوفيز و غير حس ــا اتصال به گيرنده ه كه ب
ــح گنادوتروپين مورد نياز براى توليد  كردن آنها باعث مهار ترش
ــود. جهت رهايش دارو  تستوسترون و استروژن از گناد ها مى ش
از جديدترين تكنولوژى هاى روز دنيا استفاده شد به گونه اى كه 
ــده و آرام آرام طى مدت  ــدى دارو جامد ش پس از تزريق زيرجل
ــورت ايجاد واكنش  ــود و مهمتر اين كه در ص يك ماه آزاد مى ش
ــده در زير پوست را با يك برش  ناخواسته مى توان دارو جامد ش

جراحى كوچك خارج كرد.
-طراحى، توليد و تجهيز سيستم مخابراتى نسل جديد مبتنى بر 
شبكه از سوى شركت صنايع ارتباطى آواكيش با تسهيالت شش 
ــرى از توان بخش هاى  ــركت با بهره گي هزار ميليون ريال. اين ش
مختلف تحقيق و توسعه خود با طراحى و توليد بومى گوشى هاى 
تلفن مبتنى بر شبكه ى صوتى و تصويرى، چرخه توليد تجهيزات 
مخابراتى نسل جديد را به صورت ساخت داخل كامل كرد. گوشى 
ــركت داراى امكانات پيشرفته براى  ــوى اين ش عرضه شده از س
كاربران شبكه تلفنى VOIP است. اين گوشى با سرورهاى مبتنى 
ــتاندارد را ارائه  ــازگار بوده و سرويس هاى اس بر پروتكل SIP س
مى كند. اين گوشى داراى 20 كليد دسترسى سريع قابل تنظيم 
و 12 كليد كاربردى است و از سه خط همزمان پشتيبانى مى كند 
و در زمان واحد مى تواند به سه سرويس دهنده SIP متصل شود.

-توليد سامانه گندزدايى پيشرفته مولتى اكسيدان بكو و سامانه 
خانگى حذف نيترات از آب آشاميدنى از سوى شركت مهندسين 
ــهيالت پنج هزار و  ــاور و تحقيقات بهين آب زنده رود با تس مش

ــامانه محلول مولتى اكسيدان حاوى  250 ميليون ريالى. اين س
ــك طعام در محل  ــيدان هاى مختلف را با الكتروليز آب نم اكس
ــرعت و  ــول داراى قدرت، س ــن محل ــد مى كند. اي مصرف تولي
ــبت به  پايدارى باالتر در گندزدايى و ضدعفونى آب مصرفى نس
ــامانه و اين روش  مواد گندزدايى سنتى است. استفاده از اين س
مزايايى از نظر آسان سازى كاربرى، افزايش كيفيت آب مصرفى و 

ايمنى دستگاه  و امنيت محيطى دارد.
ــامانه مديريت و پايش ناوگان حمل و  -افزايش ظرفيت توليد س
ــركت افراصنعت خليج فارس با  نقل (ردياب خودرو) از سوى ش
تسهيالت 5 هزار ميليون ريال. اين محصول سامانه اى با كارايى 
فوق العاده است كه از دو بخش سخت افزارى و نرم افزارى تشكيل 
ــيله نقليه را  ــت. اين محصول امكان رديابى هر نوع وس شده اس
با تغذيه 12 ولت مستقيم براى مالك فراهم مى كند. اين دستگاه 
ــت كه با دريافت  ــت و قادر اس داراى دو آنتن GPS و GSM اس
ــبه شده  مختصات جغرافيايى و مكان يابى خود اطالعات محاس
مانند موقعيت خودرو، سرعت، جهت خودرو و اطالعات تكميلى 
ديگر را از طريق سيم كارت داخلى به سيستم مركزى فرستاده و 
مالك خودرو مى تواند با استفاده از رايانه شخصى، موبايل و يا تبلت 

موقعيت خودرو خود را به طور دقيق روى نقشه مشاهده كند.
-توليد سامانه پايش سه بعدى فيبر نورى از سوى شركت نورآفرين 
ــهيالت چهار هزار ميليون ريالى. اين محصول سامانه  ايده با تس
ــت كه مى تواند بر يكى از پايه هاى  ــور فيبر نورى اس پايش سنس
ــبت به  ــاش وارد بر فيبر نورى، نس ــرى تنش، دما، ارتع اندازه گي
اندازه گيرى اين پارامترها در محيط پيرامون خود اقدام كند. اين 
سنسورها داراى مزيت آرايه سازى و آشكارسازى و انتقال بر پايه 
ــازه ها، لوله ها، سدها،  فيبر نورى است و مى توانند براى پايش س

پل ها، تونل ها و خطوط ريلى مورد استفاده قرار گيرد.
-ساخت دستگاه الكتروريسى توسط شركت فناوران نانو مقياس 

ــه هزار و 590 ميليون ريالى. كنترل مشخصات  ــهيالت س با تس
ــش  مختلف نانو الياف از جمله يكنواختى، ضخامت و ميزان پوش
از ويژگى هاى اين دستگاه است. عالوه بر آن اين دستگاه قادر به 
توليد نانوالياف از انواع پليمرهاى مصنوعى، طبيعى و كامپوزيت 
ــت و قابليت كنترل همه پارامترهاى فرآيندى و محيطى  آنها اس

را دارد.
-توليد روان كننده ها و كاهنده  قوى آب بر پايه  پلى كربكسيالت 
ــاختمان آبادگران با تسهيالت  از سوى شركت صنايع شيمى س
سه هزار ميليون ريالى. پلى كربوكسيالت به عنوان ماده اوليه فوق 
روان كننده محلول در آب تاثير قابل مالحظه اى در روان سازى و 
افزايش خواص مكانيكى و دوام بتون دارد. با استفاده از اين ماده، 
ــيمان اتفاق مى افتد  كاهش قابل مالحظه اى در نسبت آب به س
ــترين مقاومت  ــتن كمترين ميزان حباب بيش و با توجه به داش
ــتفاده از اين محصول از  فشار اوليه 28 روزه به دست مى آيد. اس
نظر اقتصادى منجر به كاهش هزينه هاى اجرا شده و دستيابى به 
توليد دانش فنى اين طرح باعث كاهش وابستگى ارزى كشور در 
واردات محصوالت مشابه مى شود. استفاده از اين محصول موجب 
ــازه هاى  پايدارى و دوام بتون و كاهش مراحل ترميم و مرمت س

بتونى مى شود.
ــتاندارد  ــاى توليد و پخش كتاب گويا با اس -مجموعه نرم افزاره
ديزى از سوى شركت پكتوس با تسهيالت دو هزار و 400 ميليون 
ريالى. هدف از اجراى اين طرح توليد خودكار كتاب صوتى و كتاب 
به صورت استاندارد ديزى است كه از مزايايى از قبيل سرعت توليد 

باال، هزينه كم و نشانه گذارى برخوردار است.
ــور موتور  ــط توليد انژكت ــدازى خ ــى و راه ان ــن دانش فن -تدوي
ــرهيدروليك پويا با تسهيالت  توربينى هوايى از سوى شركت س
ــور توربينى به همت  ــوخت موت ــون ريالى. نازل س دو هزار ميلي
ــتفاده است. كاربرد اين  نخبگان و متخصصان ايرانى در حال اس
ــت.  ــخص در موتور توربينى صنايع هوايى اس قطعه به طور مش
همچنين از اين دستگاه مى توان در صنايع نفت و گاز استفاده كرد.
ــى اوره(UBT) از سوى  -طراحى و ساخت سيستم تست تنفس
ــيا با تسهيالت هزار  ــركت صنايع تصويربردارى پرتونگار پرش ش
ــخيص باكترى  ــتم براى تش ــى. اين سيس ــون ريال و 250 ميلي
HPylori در بدن بيمار استفاده مى شود. تنها روش غير تهاجمى 
ــيله تشخيصى  كه مى تواند به صورت كلينيكى به عنوان يك وس
براى عفونت با HPylori موجود و پيگيرى پس از درمان مورد 
ــت. اين دستگاه امكان  استفاده قرار گيرد، تست تنفسى اوره اس

انجام يك تست كم هزينه موثر و راحت را فراهم مى كند.
ــتم  -طراحى خط توليد مجموعه تجهيزات نجات فردى و سيس
ــهيالت هزار  ــركت آرش شاتين با تس ــوى ش تعليق نظامى از س

ميليون ريالى.
سيستم هاى نجات و تعليق از كيسه هوا، سيستم بازشونده خودكار 
ــونده دهانى، كاور  و دستى، كارتريج دى اكسيد كربن، لوله بازش
محافظ كيسه هوا، نور اضطرارى، سوت مخصوص و شبرنگ هاى 
ــمار مى رود.  ــتم هاى نجات به ش دريا از جمله بخش هاى سيس
ــيار كوچك،  ــور در اندازه هاى بس ــتم طراحى شده در كش سيس
ــده است. اين  ــان و ماندگارى باال توليد ش وزن كم، استفاده آس
سيستم با استانداردهاى بين المللى براى كاربرد در خليج فارس، 

درياى عمان و خزر توليد شده است.
-توليد نرم افزار مديريت ساختمان (نماساخت) از سوى شركت 

ــن نرم افزار ابزارى  ــا اعتبار هزار ميليون ريالى. اي فراعمران نگار ب
مناسب براى ذخيره، نگهدارى، مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات 
ساختمان ها است و جهت كار همزمان با داده هايى كه وابستگى 
مكانى و توصيفى دارند، طراحى شده است. از جمله قابليت هاى 
اين نرم افزار امكان مشاهده نقشه هاى مختلف سازه اى، معمارى و 

تاسيساتى با كارتوگرافى مناسب است.
ــنج و پالك خوان از سوى شركت  -توليد دوربين هاى سرعت س
پويافناوران كوثر با تسهيالت هزار ميليون ريالى. اين سيستم كه 
ــود وظيفه تشخيص سرعت و  در جاده ها و خيابان ها نصب مى ش

خواندن پالك خودروهاى عبورى را بر عهده دارد.
-توليد و پياده سازى مجموعه نرم افزارهاى شهرسازى و نوسازى 
و GIS از سوى شركت محيا پرداز يزد با تسهيالت هزار ميليون 
ريالى. سامانه شهرنگاروب به عنوان سامانه مديريت فرآيندهاى 
ــتاندارد  ــاس اصول اس ــت كه بر اس ــهردارى ها تحت وب اس ش
DPMN طراحى و پياده سازى شده است. اين سامانه با اتصال 
همزمان به بانك اطالعات شهرنگار دو امكان دسترسى همزمان 
كاربران اعم از كاربران تحت وب يا كاربران محلى را فراهم مى كند.
- سامانه جامع اطالعات جغرافيايى از سوى شركت كبرى سامانه 
ــى به منظور  ــامانه خودروي ــهيالت هزار ميليون ريالى. س با تس
سخت افزار و نرم افزار استفاده مى شود كه با نصب در درون خودرو 

امكان پايش و كنترل خودرو را در سامانه مركزى فراهم مى كند.
ــاالى هپاتيت  ــا خطر ب ــخيص عفونى ب ــعه كيت هاى تش -توس
ــخيص ويژن با  ــوى شركت پارس سينا تش A، B، C و ايدز از س
ــهيالت هزار ميليون ريالى. كيت هاى تشخيص طبى كه در  تس
ــخيص طبى مورد استفاده  انواع گوناگون در آزمايشگاه هاى تش
قرار مى گيرند مصارف بااليى دارند. برخى از اين محصوالت داراى 
سطح خطر باال مانند كيت هاى تشخيص HIV و HCV هستند 
كه به دليل حساسيت بااليى كه دارند نيازمند داشتن يك سرى 

استانداردهاى جهانى هستند.
-طراحى و پياده سازى وب  سرويس تايپ گفتارى فارسى نويس 
ــزار ميليون  ــهيالت ه ــركت عصر گويش پرداز با تس به همت ش
ــى به صورت يك  ريال. در اين طرح نرم افزار تايپ گفتارى فارس
ــايت افراد  ــد. در اين س ــازى ش ــرويس طراحى و پياده س وب س
مى توانند با صحبت كردن به صورت برخط يا صداى از قبل ضبط 

شده گفتار خود را به متن تبديل كنند.
ــركت دانش بنيان  ــوى ش ــمند از س ــامانه موتورخانه هوش -س

آتى سازان الكترونيك با تسهيالت 600 ميليون ريالى.
اين سيستم سامانه اى است كه مى تواند با توجه به شرايط محيطى 
ــاختمان، تجهيزات داخل  ساختمان و نيز نياز حرارتى داخل س
ــا را كنترل كند.  ــعل ها، ديگ ها و پمپ ه موتورخانه از قبيل مش
تشخيص اين نياز از طريق سنسورهاى داخل و خارج ساختمان 

صورت مى گيرد.
ــركت فهم الكترونيك  -ويلچر پله رو الكترومكانيكى از سوى ش
تبريز با تسهيالت 500 ميليون ريالى. اين دستگاه داراى قابليت 
باال و پايين رفتن از پله ها است كه هدف از آن كمك به سالمندان، 

معلوالن و مراكز ارتوپدى است.
ــوى  ــاب هاى صنعتى از س ــت پس -طراحى و توليد بيوكاتاليس
شركت ويسپاژن آنزيم با اعتبارات 500 ميليون ريالى. هدف كلى 
ــاى توليد و توليد  ــركت نوآورى در توليد، ارتقاء فرآينده اين ش

محصوالت پرمصرف در حوزه بيوتكنولوژى است.
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شــماره   9410100350208061 ابالغيــه: شــماره   9 /521
پرونده:9409980350200078 شماره بايگانى شعبه:940092 خواهان ابراهيم 
اسمعيل زاده سودجانى دادخواســتى به طرفيت خواندگان شركت طلوع سجاد 
و سيد حميد نيكبخت نصرآبادى به خواسته تامين خواسته و مطالبه خسارات 
دادرســى و مطالبه طلب تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به كالسه 9409980350200078 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/18 و ساعت 09:00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده ســيد حميد نيكبخت نصرآبادى و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:25947 شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100351309167 ابالغيــه: شــماره   9 /524
پرونده:9409980351300928 شماره بايگانى شعبه:940963 خواهان عليرضا 
دهقانى دادخواستى به طرفيت خوانده اصغر پرتوى اصفهانى به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه بابت... و اعسار 
از پرداخت هزينه دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به كالسه 9409980351300928 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/17 و ســاعت 12:00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 

قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد.م الف:25904 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى 
پرونــده:  شــماره   9410100350206944 ابالغيــه: شــماره   9 /525
9409980350200420 شــماره بايگانــى شــعبه:940480 خواهــان بانــك 
قوامين دادخواســتى به طرفيت خوانده مرتضى كريم نيا به خواســته مطالبه 
خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارات دادرسى تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 2 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره304 
ارجاع و به كالســه 9409980350200420 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/11/17 و ســاعت 09:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:22378 شعبه 

دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى 

پرونــده:  شــماره   9410106825306904 ابالغيــه: شــماره   9 /526
9409986825300693 شماره بايگانى شعبه:940779 خواهان/شاكى موسسه 
اعتبارى صالحين خراسان در حال تصفيه با مديريت آقايان محمدرضا باقرى 
و محمدرضا زاغرى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم امين محمودپور سود 
جانى و غالمعلى حجراالسودى به خواسته تامين خواسته و مطالبه وجه چك و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 31 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگسترى كل اســتان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409986825300693 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/17 و ســاعت 10:00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:25935 شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونــده:  9410100352410110 شــماره  ابالغيــه: 9 شــماره  /527
9309980352401391 شــماره بايگانــى شــعبه:931530 پيــرو آگهى هاى 
منتشــره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه آقاى محمود خونسارى فرزند 
قربان كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409970352400750 صــادره از شــعبه 24 حقوقــى اصفهــان در پرونده 
شــماره 931530 محكوم بــه پرداخت مبلــغ 60/000/000 ريــال بابت اصل 
خواسته بهاى خودروى ســمند 559 ق76ايران13 و مبلغ 1/750/00 ريال بابت 
خسارات دادرســى و تاخير تاديه از تاريخ 93/11/15 لغايت تاريخ اجراى حكم 
در حق محكوم له آقاى مهــدى داورى فرزند محمدعلى و نيم عشــر دولتى به 
مبلغ 3/000/000 ريال شده ايد ظرف ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد 

نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام 
طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايــى اقدام خواهد نمود.م 

الف:23638 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى 

پرونــده:  شــماره   9410100350509756 ابالغيــه: شــماره   9 /529
9409980350500634 شــماره بايگانــى شــعبه:940697 خواهان/شــاكى 
موسسه اعتبارى صالحين خراسان در حال تصفيه با مديريت آقايان محمدرضا 
باقرى و محمدرضا زاغرى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم سامان سالمى 
و فرج ا... اكبرى و عالمتاج عطايى كچويى و پژمان حسين پور نجار به خواسته 
مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى و 
تامين خواســته تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 
يك اتاق شــماره 105 ارجاع و به كالســه 9409980350500634 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1394/11/13 و ســاعت 09:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده ســامان ســليمى فرزند احمــد و عالمتاج عطايى 
كچويى و پژمان حسين پور نجار فرزند قاسم و درخواست خواهان/شاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:24379 شــعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100351207960 ابالغيــه: شــماره   8 /49
پرونــده:9409980351200198 شــماره بايگانى شــعبه:940227 خواهان/
شــاكى محمدجواد اديبى ســده دادخواســتى به طرفيت خوانــده محمدرضا 
توكلى به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسى تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 12 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
425 ارجاع و به كالســه 9409980351200198 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/12 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.

م الف:20846 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/532 در خصوص پرونده كالسه 420/92 خواهان بهرام گل تپه دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت بهروز يزدانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
مورخ  94/11/12 ساعت 4/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:24331 شعبه 22 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره   9410100351109485 ابالغيــه: شــماره   9 /533
پرونــده9409980351100422 شــماره بايگانــى شــعبه:940460 خواهان 
شركت ليزينگ صنعت و معدن (ســهامى عام) با مديرعاملى آقاى مهدى جمالى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده محمدرضا فواكه اصفهانى به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسى و اســترداد مال (منقول) و تاييد فســخ قرارداد (مالى) تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 11 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
318 ارجاع و به كالســه 9409980351100422 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/11/12 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/متهم و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.

م الف:25926 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شــماره   9410100352204541 ابالغنامــه: شــماره   9 /534
پرونده:9409980352201006 شماره بايگانى شــعبه:941127 ابالغ شونده 
حقيقى: قدرت ا... دادخواه فرزند مصطفى نشانى مجهول المكان تاريخ حضور: 
1394/11/11 يكشنبه ساعت:08:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
شهيد نيكبخت-ســاختمان دادگســترى كل اســتان اصفهان علت حضور: در 
خصوص دعوى منصور تركى به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
در اين شــعبه حاضر شــويد.م الف:24235 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/535 شــماره ابالغنامــه:9410100350107743و9410100350107744 
شماره پرونده:9409980350100583 شــماره بايگانى شعبه:940688 ابالغ 
شــونده حقيقى: 1- محمدعلى حقانى 2- فتح ا... اسدى آقبالغى هر دو به نشانى 
مجهول المكان تاريخ حضور: 1394/11/07 چهارشــنبه ســاعت: 09:00 محل 
حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شــهيد نيكبخت-ساختمان دادگسترى كل 
اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره333 علت حضور: در خصوص دعوى 
جمشيد رحيمى خويگانى به طرفيت شما مبنى بر الزام به تنظيم سند رسمى پالك 
ثبتى 405-981 در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حاضر شويد.

م الف:24760 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

شــماره   9410100354205223 ابالغيــه: شــماره   9 /536
پرونده:9409980364800038 شــماره بايگانى شــعبه:941043 شاكى ليال 
خداوردى شكايتى عليه متهم على بخشــى فرزند على بابا با موضوع توهين به 
اشــخاص عادى و مزاحمت تلفنى و تهديد تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 116 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 
(116 جزايى سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 344 ارجاع و به كالسه 
9409980364800038 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/11/10 و ساعت 
11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد.م الف:25938 شعبه 116 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان 

(116 جزايى سابق) 

با حمايت صندوق نوآورى و شكوفايى؛

32 محصول دانش بنيـان رونمايى شد
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اخبار کوتاهخبر

خانه تاریخی موسوی کاشان 
مرمت شد

19 آذر ماه س��ال جاری خبری مبنی بر ممنوعیت ورود 
 تورهای مختل��ط به کویر مرنجاب اعالم ش��د. پس از آن 
 و به فاصل��ه س��ه روز ای��ن ممنوعیت به ش��رط رعایت 
شئونات اسالمی رفع ش��د، اما بازتاب گسترده خبر اول 
در فضای گردشگری کش��ور به حدی بود که گردشگری 

منطقه مرنجاب را با چالش روبه رو کرده است.
محسن یارمحمدیان اظهار کرد: وضعیت مرنجاب نسبت 
به هفته های گذشته با مشکل گردشگر مواجه شده است 
به ط��وری که بررس��ی آمارهای ورودی نش��ان می دهد 
هفته های گذش��ته مخصوصا در اواخر هفت��ه 500 نفر 
ورودی این منطقه گردش��گری بوده ولی با نهایت تاسف 
باید گفت که در آخر هفته گذش��ته تنها 52 نفر وارد این 

منطقه نمونه گردشگری شده اند.
وی افزود: بررسی اتاق ها و اقامتگاه مرنجاب نشان می دهد 
که ورودي به ای��ن منطقه کمتر از یك چه��ارم و میزان 

اقامت نسبت به گذشته تنها 10 درصد بوده است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
 و صنایع دس��تی اس��تان اصفهان ادام��ه داد: همواره در 
 کوی��ر مرنج��اب 24 ات��اق کاروانس��را پ��ر می ش��د و

50 تا 60 خانوار نیز در محوطه کاروانسرا چادر می زدند و 
هم چنین یك کمپ 200 نفره نیز به دلیل استقبال همواره 
برپا بود، اما آخر هفته گذشته حتی اتاق های کاروانسرا نیز 

پر نشد و این نشان از افول گردشگری منطقه دارد. 
یارمحمدیان تصریح کرد: در کویر مرنجاب اکثر کاسبان و 
15 تورلیدر منطقه بومی هستند که متاسفانه در پایان این 
هفته فقط یك تورلیدر در منطقه فعال بوده و کاسبان نیز 

با کمبود مسافر و کاهش فروش مواجه شدند.
وی با اشاره به اینکه تناقض گویی ها گردشگری را تهدید 
می کند، ادامه داد: وقتی گردش��گری تهدید ش��ود قطعا 
مردم بومی نی��ز ضرر می کنن��د چراک��ه همان طور که 

طبق آمار مش��خص اس��ت گردشگر نس��بت به منطقه 
گردش��گری ناامید می ش��ود. معاون گردش��گری اداره 
 کل می��راث فرهنگ��ی، گردش��گری و صنایع دس��تی

 اس��تان اصفهان تاکید کرد: رفتارهای متناقض، مردم و 
گردشگران را س��رگردان می کند و این با برنامه هایی که 
برای توسعه گردشگری دیده شده است همخوانی ندارد 
و مانع توسعه گردشگری مي ش��ود. یارمحمدیان با بیان 
اینکه گردشگری یك حوزه حس��اس است، گفت: وقتی 
ش��رایط پایان هفته گذش��ته منطقه مرنجاب را بررسی 
می کنیم در می یابیم که به سادگی عده ای از افراد شاغل 
منطقه با کاهش گردش��گر بیکار شده و ش��غل خود را از 
دست می دهند.وی اظهار کرد: عاجزانه خواهش می کنم 

افراد به حوزه گردش��گری کمك کنند؛ اگر می خواهیم 
مشکالت بیکاری، اشتغال، ازدواج، اقتصاد و آلودگی هوا 
در اصفهان از بین برود باید گردشگری را رونق ببخشیم 
برخورد با موضوعی که خط اول برنامه توسعه استان است 
نباید با این وضع باشد.ابتدای سال 93 و با تکمیل شدن 
سند آمایش سرزمین در اس��تان اصفهان گردشگری به 
عنوان یکی از سه موضوع اصلی برای توسعه اصفهان در 
نظر گرفته شد و رییس جمهور نیز در بهمن ماه سال 93 
مسیر توسعه اصفهان را از جاده گردشگری ترسیم کرد. 
گردشگری از جمله صنعت های حساس جهان محسوب 
می ش��ود که با کوچك ترین تهدید و ی��ا تناقض گویی با 

مشکل مواجه مي شود.

ابالغ وقت رسیدگی 
ش��ماره   9410100351507080 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /537
پرونده:9409980351500516 شماره بایگانی شعبه:940573 خواهان/شاکی 
حسین عاقبت بخیر دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم کوکب سلطان رشادی 
نژاد به خواس��ته الزام به فک رهن تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9409980351500516 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/11/10 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:24402 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
ش��ماره   9410100351008281 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /538
پرونده:9409980351000511 شماره بایگانی شعبه:940575 خواهان/شاکی 
وحید پورقدیری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم مجید گلیار و شهال کریمی 
و اکبر نیکومنش به خواسته توقیف عملیات اجرایی و اعتراض ثالث اصلی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 10 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
223 ارجاع و به کالس��ه 940998351000511 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1394/11/10 و س��اعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:25897 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410100350409452 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /539
پرونده:9409980350400763 شماره بایگانی شعبه:940825 خواهان موقوفه 
ابوالحس��ن رجائی با نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه  شهرس��تان اصفهان 
ناحیه1 دادخواستی به طرفیت خوانده ابوطالب شیروانی فیل آبادی به خواسته 
ابطال نظریه هیات حل اختالف اداره ثبت اسناد و ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
308 ارجاع و به کالس��ه 9409980350400763 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/11/05 و س��اعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:21908 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410100354205179 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /540

پرونده:9409980354200040 شماره بایگانی ش��عبه:940771 خواهان احمد 
فروتن دادخواس��تی به طرفیت خوانده مریم روفی گر حقیقت به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم ب��ه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و به کالسه 9409980354200040 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/11/06 و ساعت 11:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:25941 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)116 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410100354205216 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /541
پرونده:9309980360100930 شماره بایگانی شعبه:941047 شکات احمدرضا 
احدی پور – مرتضی القاس��ی – میثم صالحی – منصور سواری شکایتی علیه 
متهمین فریدون نجفی ش��لمزاری و میالد نجفی ش��لمزاری فرزندان براتعلی با 
موضوع کالهبرداری تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)116 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و به کالسه 9309980360100930 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/11/06 و س��اعت 10:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواس��ت شکات و به تجویز ماده 344 
قانون آیین دادرسی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:25939 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان)116 

جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410106825306783 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /542
پرونده:9409986825300625 شماره بایگانی شعبه:940708 خواهان/شاکی 
علی گیالنی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم اصغر جباریان به خواس��ته 
مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به 
کالسه 9409986825300625 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/07 
و س��اعت 10:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:25937 شعبه 

31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/543 در خصوص پرونده کالسه 664/94 خواهان اشرف پیروزی به قیمومیت 
احمد دهقانی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت هیبت ا... پهلوان 
نژاد تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخه 94/11/5 ساعت 4 تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24659 شعبه 26 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410100354205161 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /544
پرونده:9309980358300555 ش��ماره بایگانی شعبه:941029 شاکی رسول 
محمدباغبان ش��کایتی علی��ه متهم س��هیل نصی��ری فرزند عزیز ب��ا موضوع 
کالهبرداری تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان )116 جزایی سابق( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 344 ارجاع و به کالس��ه 
9309980358300555 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/05و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف:25940 شعبه 166 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)116 جزایی سابق(

ابالغ وقت رسیدگی
9/545 در خصوص پرونده کالسه 941067 خواهان حسین فتاحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سید جواد رضوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 94/11/5 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25791 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410100351210361 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /546
پرونده:9409980351200891 شماره بایگانی شعبه:940998 خواهان افروز 
فضیلی س��ینجانی و عزت فخریان روغنی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان 
عسل فضیلی سینجانی و ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
و آزیتا کمالی به خواسته تاییدانفساخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 12 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
425 ارجاع و به کالس��ه 9409980351200891 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/11/05 و س��اعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان عسل فضیلی و آزیتا فضیلی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:25920 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/547 در خصوص پرونده کالسه 941066 خواهان حسین فتاحی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مهری تباش��ی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 94/11/5 س��اعت 10 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:25790 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرون��ده:  ش��ماره   9410100350409462 ابالغی��ه: ش��ماره   9 /548
9409980350400764 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940826 خواه��ان موقوفه 
ابوالحس��ن رجائی با نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان اصفهان 
ناحیه1 دادخواستی به طرفیت خوانده سرپرستی بانک ملت و محمدجواد بارانی 
به خواس��ته ابطال نظریه هیات حل اختالف اداره ثبت اسناد و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350400764 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1394/11/05 و ساعت 10:30 تعیین ش��ده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:21909 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/549 در خصوص پرونده کالس��ه 1024/94 خواهان س��ید محمدعلی خیام 
نکویی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- کیوان فتحی هرتکه 2- مجید 
حیدریان تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/11/5 
ساعت 8/15 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:24707 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

9/550 ش��ماره:94-334 به موجب رای ش��ماره 894 تاریخ 94/5/28 شعبه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه الهام 
سید صالحی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و 160/000 ریال 
هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/3 و نیم عشر حق االجرا. 
مش��خصات محکوم له: الهه محقق فرزند ناصر به نشانی اصفهان – خ.آل محمد 
– کوچه اخوان – کوچه ق��دس – نبش بن.میخک. ماده 34 قان��ون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:25851 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

امام جمعه موقت سمیرم:
فتنه گران به دنبال زیر سوال بردن 

شورای نگهبان هستند

نمایشگاه شب یلدا در تیران و کرون 
برگزار می شود

امام جمعه موقت سمیرم با یادآوری برگزاری انتخابات مجلس وخبرگان 
در اس��فندماه گفت: امروز نقش آفرینان و ساکتین فتنه 88 یعنی همان 
کسانی که عوامل نفوذ دشمنانند سخنرانی می کنند و شورای نگهبان را 

زیر سوال می برند.
حجت االسالم س��جاد زینعلی در خطبه های نماز جمعه سمیرم با اشاره 
 به اهداف استکبار و آمریکا از نفوذ اظهار داشت: باور کنیم شیطان بزرگ 

در پی براندازی نظام و انقالب اسالمی است.
وی با بیان اینکه دشمن برای رسیدن به اهدافش راهکارها و توطئه هایی 
دارد، افزود: تغییر محاس��بات مس��ووالن و تغییر ماهی��ت نظام هر چند 

ظاهری، دو هدف اصلی آنهاست.
به گفته وی، دش��من همه راه ها را در طول این سال ها سنجیده و وقتی 
می بیند کاری از پیش نمی برد به دنبال فعالیت های نرم افزاری، فکری 

و فرهنگی است.
خطیب جمعه موقت س��میرم افزود: در این بخش نیز سه راهبرد دشمن 
مشخص است که اولین آن بهره مندی از شبکه ها و رسانه های داخلی و 

خارجی برای آماده کردن بستر و فضای مورد دلخواه اوست.
حجت االسالم زینعلی خاطر نشان کرد: دش��من در مرحله دوم عوامل و 
نیروهای نفوذی خود را به کار می گیرد که نفوذ در شاکله مجلس و دولت 

مهم ترین آن است.
وی تصریح کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی، اقتصادی و رسانه ها سومین 

حلقه و بستر نفوذ دشمنان هستند.
حجت االس��الم زینعلی، با یادآوری اینکه دش��من و شیطان بزرگ روی 
موضوعاتی که عامل وحدت و انسجام اس��ت کار می کند، اظهار داشت: 
ارزش های دینی، ملی و مذهبی از جمله این عوامل است و او به دنبال این 
است که مذهب را ناکارآمد جلوه دهد و روحیه جهاد و شهادت را تحریف 

و تضعیف کند.
امام جمعه موقت سمیرم با بیان اینکه آنان به خوبی می دانند ّسد مقاوم در 
برابرشان فرهنگ اسالمی و اندیشه تشیع است افزود: از همین رو امروزه 
می بینیم همه تالش دشمن برای بسط لیبرالیسم و اسالم هراسی به کار 

گرفته شده است.
وی گفت: آنها ترویج س��بك زندگی و کار غربی را با تفکر برتر بودن غرب 
و کدخدای��ی او بر جامعه تحمی��ل و آن را باورمند م��ی کنند و در بخش 
اقتصادی تفکر اینکه خودکفایی نه ام��کان دارد و نه ضرورت دارد راهکار 

نفوذشان است.
حجت االسالم زینعلی تاکید کرد: مردم مسلمان ما باید بدانند دشمن از 
دو راه نفوذ می کند که اولی اثرگذاری بر خود آنها و مسووالن و دومین راه 

اطرافیان و نزدیکان و مشاوران آن فرد یا مسوول است.
 وی تصریح کرد: اگ��ر می خواهیم راه نفوذ را ببندی��م باید هویت دینی و

ارزش های اس��المی را تقوی��ت کنیم ت��ا مقتدرانه جل��وی هجمه نفوذ 
مستکبران گرفته شود.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرس��تان تیران و کرون گفت: نمایشگاه 
ش��ب یلدا در تیران و کرون برگزار می ش��ود. صادق صالحی اظه��ار کرد: باتوجه 
 به نزدیك ش��دن به آخری��ن ش��ب پاییز، نمایش��گاهی ب��ه این مناس��بت در 

شهر تیران برپا می شود.
 وی افزود: این نمایش��گاه به مدت س��ه روز در مجتمع تجاری نگی��ن روبه روی

بانك صادرات تیران جهت بازدید عموم از ساعت 9 الی 21 است .
مدیر اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی تیران و کرون اضافه کرد: در این نمایشگاه 
مدل های مختلف گل، حنا ی خشك ویژه یادبود زوج های جوان، سفره و میوه های 

تزیین شده مخصوص شب یلدا و انواع ژله به نمایش گذاشته می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان از مرمت خانه 
تاریخی موسوی خبر داد و گفت: مرمت این خانه تاریخی با اعتباری بالغ بر 

350میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به پایان رسید.
محس��ن جاوری اظهار کرد: با  بیان اینکه با توجه به سبك و شیوه معماری 
قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی باز بر می گردد و مطابق 
معمول همه خانه های تاریخی کاش��ان نام این بنا نیز برگرفته از مالك قبلی 
آن است. وی افزود: خانه تاریخی موسوی در زمینی به مساحت780متر مربع 
بنا شده است و دارای جهت گیری دو طرفه در جهت شمالی و جنوبی است. 
بخش های اصلی خانه در همین دو جهت احداث شده و جداره شرقی خانه 

نیز دارای اتاق هایی است.
 ریی��س اداره می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری کاش��ان با 
 تشریح اینکه قس��مت شمالی در چند تراز مختلف س��اخته شده است که با 
دو هشتی کوچك یك متر و هشتاد سانتیمتر پایین تر است،مهتابی که از کف 
حیاط دو متر و ده سانت باالتر است و اتاق پنج دری که از کف حیاط سه متر 

و هشتاد سانت باالتر قرار است.
مس��وول دفتر فنی اداره می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
 کاش��ان نیز اضافه کرد: عدم دخ��ل و تصرف در نمای زیبا و باش��کوه بخش 

شمالی- حوضخانه- از جمله ویژگی های این بنا است.
سمیه فرهادی گفت: مرمت پش��ت بام ضلع جنوبی و ایوان ضلع شرقی که 
شامل برچیدن الیه های فرس��وده کاه گل بام و استحکام بخشی سقف های 
قوسی شامل برچیدن پاالنه ها و فرسوده خشتی، دوغاب ریزی با گچ، اجرای 
پاالنه با آجر لفتون، اجرای صندوقه س��ازی بام و اجرای کاه گل و غوره گل، 
استحکام بخش��ی و مرمت نمای جنوبی، از اقدامات مرمتی مهمی است که 
در خانه تاریخی موس��وی انجام گرفت .وی ادامه داد: خانه تاریخی موسوی 
در تاریخ 8/24/ 85 با ش��ماره 16309در فهرس��ت آثار ملی کشور به ثبت 
رسیده است. از 700 خانه تاریخی شناسایی شده 83 خانه تاریخی کاشان در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: پرداخ��ت بدهی بازنشس��تگان فوالد وظیفه 

دولت است.
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: بازنشستگان صنعت فوالد در وضعیت مطلوبی 
به س��ر نمی برند، ب��ه همین منظ��ور وظیفه دولت 
 اس��ت تا بدهی همه بازنشس��تگان صنعت فوالد را 

پرداخت کند.
مجید منصوری با اشاره به بدهی های معوقه دولت 
به بازنشس��تگان اف��زود: بنده در خصوص تس��ریع 
در پرداخت حقوق بازنشس��تگان ش��رکت سهامی 
ذوب آهن ک��ه چند ماهی اس��ت حق��وق دریافت 
نکرده اند، تذکراتی را در مجلس به وزیران مربوطه 

داده ام.
وی با اشاره به فرمایشات امام علی)ع( در نهج البالغه 
تأکید کرد: خدمت گزاری با داد و س��تد فرق دارد و 
امام علی)ع( همواره بر نزدیکان خود متذکر می شدند 
که من مق��ام و منصب را برای مس��ایل سیاس��ی، 

اقتصادی و مقاصد شخصی نمی خواهم. 
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی 
 ی��ادآور ش��د: نمایندگانی ک��ه در کش��ور از دایره 
خدمت گزاری خارج شده و اهداف دیگری را دنبال 
می کنن��د در واق��ع خائنین به مملکت به  حس��اب 
می آیند.منصوری متذکر شد: ردایی را که مردم به 
 ما هدیه کرده اند، ردای خدمت گزاری به مردم است 
نه اینک��ه بخواهیم از اعتماد مردم جهت به دس��ت 

آوردن مقاصد شخصی بهره ببریم و درگیر مسایلی 
نظیر رانت، رش��وه و دیگر موضوع��ات این چنینی 
بشویم.منصوری وحدت در جامعه را امری ضروری 
دانس��ت و تصریح ک��رد: اختالفات قومی و س��ایر 
چالش های دیگر سبب عدم توس��عه و پیشرفت در 
کش��ور و به  تبع آن در شهرستان می شود که به جد 

باید از این موضوع پرهیز کنیم.
وی در ادامه از بازگشایی پنج مدرسه در مسکن مهر 
فوالدشهر خبر داد و عنوان کرد: با حمایت مسوولین 
 در آین��ده ای نه چن��دان دور ب��ه  منظور تس��هیل 
و رفاه حال دانش آموزان و برطرف شدن مشکالت در 
مسکن مهر فوالدشهر شاهد افتتاح چندین مدرسه 

خواهیم بود.

نماینده مردم لنجان در مجلس:

سقـوط گردشگـری مـرنجـاب

پرداخت بدهی بازنشستگان فوالد، وظیفه دولت است
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معاون آموزشى وزارت بهداشت، با تاكيد بر اينكه معضل چاقى شامل دنيا 
ــورمان دچار چاقى و  ــود، تصريح كرد: 50 درصد مردم كش و ايران مى ش

اضافه وزن هستند. 
ــگيرى و  ــزارى پنجمين كنگره پيش ــيه برگ دكتر باقر الريجانى در حاش
ــاى چاقى و  ــن المللى جراحى ه ــران و دومين كنگره بي درمان چاقى اي
متابوليك كه در بيمارستان ميالد برگزار شد، گفت: چاقى و اضافه وزن با 
بيمارى هاى بسيار زيادى از جمله بيمارى هاى قلبى عروقى مرتبط است.
ــه وزن عامل بار ــك فاكتورهاى چاقى و اضاف ــاره به اينكه ريس وى با اش

 بيمارى هاى زيادى است، افزود: بيمارى هاى مرتبط با چاقى و اضافه وزن، 
اثرات ناگوارى بر نظام سالمت كشور دارد.

الريجانى ادامه داد: با توجه به عوارض چاقى و اضافه وزن، مى توان گفت كه 
سه چهارم بار بيمارى هاى غيرواگير را شامل مى شود.

ــت از چاقى و اضافه وزن به عنوان مساله اى نام برد كه  معاون وزير بهداش
وزارت بهداشت مصمم است با برنامه ريزى، جلوى شيوع آن را  بگيرد.

ــت متعهد شده  ــند بيمارى هاى غيرواگير، وزارت بهداش وى افزود: در س
نسبت به كاهش مرگ و مير و عوارض چاقى در كشور برنامه ريزى كند.

الريجانى گفت: بر اساس همين سند، دولت مى بايست نسبت به كاهش 25 
درصدى مرگ و ميرها در سنين كمتر از 70 سالگى اقدام كند.

معاون آموزشى وزارت بهداشت در ادامه به برنامه اين وزارتخانه در مسير 
اجراى آن اشاره كرد و گفت: در زمينه مبارزه با چاقى و اضافه وزن در كشور 

9 هدف اصلى مورد توجه قرار گرفته است.
ــور رو به افزايش است، افزود: يكى از اهداف  وى با بيان اينكه چاقى در كش
ــال آينده از افزايش شيوع چاقى و ديابت در  9 گانه اين است كه در 10 س
كشور جلوگيرى كنيم.  الريجانى  ادامه داد: در 10 سال گذشته شيوع اين 
دو مورد بيمارى   14 درصد افزايش داشته است. بنابراين، وزارت بهداشت با 
برنامه اى، متعهد  شده است، براى 10 سال آينده كاهش موارد ابتال را داشته 
ــى وزارت بهداشت، اين سند به تاييد رييس  باشند. به گفته معاون آموزش

جمهورى، رييس مجلس شوراى اسالمى و وزرا رسيده است.

معاون وزارت بهداشت:

50 درصد ايرانى ها گرفتار 
چاقى و اضافه وزن هستند

دريچه

ــال وقتى در خانه يا محل كار هوا  در بيشتر روزهاى سرد س
كم مى آوريم و به دنبال استنشاق هواى اكسيژن دار پنجره 
را باز مى كنيم، بوى نامطبوعى همچون قير، نايلون سوخته 
ــد و آن زمان است كه قدر  ــام مى رس يا دود گازوئيل به مش
همان هواى محبوس را مى دانيم. در واقع در چنين روزهايى 
در و پنجره مى  تواند به عنوان يك سد دفاعى در مقابل ورود 
ــود هنگام آلودگى هوا  هواى آلوده عمل كند و توصيه مى ش
ــود. ولى توصيه اصلى توجه به  كمتر در سطح شهر تردد ش
نوع تغذيه در روزهاى آلوده است. البته اين را بدانيد شدت 
آسيبى كه آالينده ها به بدن وارد مى  كنند را نمى توان تنها با 

اصالح نوع تغذيه جبران كرد.
اصالح باورهاى تغذيه اى در روزهاى آلوده

ــود هنگام آلودگى هوا لبنيات، سبزيجات   اينكه گفته مى ش
ــيدان باال بيشتر بخوريد چقدر موثر  و ميوه هاى با آنتى اكس

است؟
ــار ذرات معلق موجود  مصرف لبنيات براى از ميان بردن آث

ــت؛ اما تاثيرى بر بهبود مسموميت  ناشى از  در هوا مفيد اس
آالينده ها همچون سردرد، تهوع، سرگيجه، تنگى نفس و... 
ــت. الزم است  ــيژن اس ندارد و تنها راه درمان، دريافت اكس
بدانيد مصرف شير و لبنيات پرچرب موجب عود بيمارى هاى 
ــيدهاى چرب اشباع  ريوى در هواى آلوده مى شود؛ زيرا اس
موجود در اين محصوالت خود تضعيف كننده سيستم ايمنى 
بدن هستند. اما مصرف روزانه حداقل دو ليوان شير با چربى 
زير 1/5 درصد و پنير به دليل داشتن فسفر، منيزيم، كلسيم 
ــموم به خصوص سربى  و پروتئين باكيفيت، خنثى كننده س
است كه از سوختن بنزين و گازوئيل در هوا منتشر مى شود 
ــيم، آهن و روى در  و از جذب ريزمغذى هايى ازجمله كلس

بدن جلوگيرى مى كند. همچنين شير و فرآورده هاى لبنى 
ــموم و مواد  ــك به دفع ادرار به خروج س با لينت مزاج و كم
ــه محصوالت لبنى غنى  آالينده كمك مى كند. ضمن اينك
از پروبيوتيك با تقويت باكترى هاى مفيد بدن سبب كاهش 

جذب همه فلزات سنگين موجود در هواى آلوده مى شوند.
ــد و مانع  ــذب مى كن ــرب را ج ــيب، س در ميان ميوه ها س
ــود. پرتقال، ليمو،  ــيب به سلول هاى بدن مى ش رسيدن آس
ــفناج،  ــبز، اس گريپ فروت، هويج، انبه، كدو تنبل، فلفل س
ــبوس دار هم اين  انواع كلم، گوجه فرنگى، كيوى و غالت س
خاصيت را دارند. منابع غذايى حاوى ويتامين E مانند گردو، 
بادام، زيتون، جوانه گندم، جگر و سبزيجات داراى برگ سبز 

ــيدانى قوى در روزهاى آلوده بايد  به دليل خواص آنتى اكس
بيشتر مصرف شوند.

ــيدهاى چرب  ماهى هاى بخارپز، آب پز يا تنورى غنى از اس
ــاردين، خال  ــكا، كولى، س ــلنيوم همچون كيل امگا 3 و س
ــى انواع  ــى، قزل آال (حت ــاه ماه ــالمون، ش  مخالى، قباد، س
پرورشى) و ماهى هاى آزاد در كنار ميگو مى توانند از اثرات 
زيان بار تركيبات التهاب آور آالينده ها بكاهند و مصرف آن به 
مبتاليان آسم، تنگى نفس و مشكالت قلبى و التهابى توصيه 
مى شود. به ياد داشته باشيد آلرژى تنفسى بر اثر آلودگى هوا 

با مصرف مواد غذايى خاصى بهبود نمى يابد.
ــتن  ــفيد و قهوه به دليل داش ــبز، چاى س آب انار، چاى س
ــر عوامل  ــدن در براب ــاع ب ــه دف ــدى ب ــات فالونوئي تركيب
اكسيدكننده  -كه از طريق آلودگى هوا  وارد بدن مى  شوند - 
كمك مى كند و خوراكى هاى پرچرب، پرپروتئين و غذاهاى 
فرآورى  شده آماده مى  توانند سرعت اكسيداسيون و افزايش 

راديكال هاى مضر آزاد را در بدن باال ببرند.

ــت كه در سال هاى  ــيدنى هاى گياهى اس ــيربادام يكى از پرخاصيت ترين نوش ش
ــت. چون مى تواند يكى از بهترين جايگزين هاى  اخير شهرت زيادى پيدا كرده اس
ــير گاو همواره اما و اگرهايى وجود داشته است و  ــد. در خصوص ش ــير گاو باش ش
ــتند و با مصرف آن دچار مشكالتى  ــيارى از افراد دچار عدم تحمل الكتوز هس بس

مى شوند.
 بنابراين روز به روز از شهرت شير كاسته شده و نوشيدنى ها يا شيرهاى گياهى به 
انتخاب هاى اول مردم تبديل شده اند. چون حاوى مواد مغذى و خواص زيادى براى 
ــل عالوه بر بهبود طعم شير ارزش غذايى  سالمت هستند. تركيب شير بادام با عس

بااليى نيز دريافت كرده و تغييرات مثبت زيادى در بدن ايجاد مى كند.
ــير بادام و عسل  در اين مقاله در خصوص فوايد و خواصى كه با تركيب و مصرف ش

نصيب بدن تان مى شود بيشتر صحبت مى كنيم. لطفا با ما همراه باشيد.
معجون شير بادام و عسل براى تجربه ى خوابى راحت

بى خوابى به داليل متعددى بروز مى كند. از شرايط نامناسب اتاق خواب گرفته تا 
سر و صدا، استرس و ميزان قند خون و غيره. معموال زمانى كه بدن مجبور مى شود 
ــكالتى در روند خواب بروز  با ميزان قند خون بااليى به فعاليت خود ادامه دهد مش
ــود. چون باعث آرامش و  ــل باعث بهبود كيفيت خواب مى ش مى كند. مصرف عس
به خواب بردن ناقل عصبى اوركسين مى شود كه مسووليت هشيار نگه داشتن بدن 
ــيد كه برخى افراد به مصرف شير و عسل اعتقاد  را بر عهده دارد. توجه داشته باش
دارند و آن را توصيه مى كنند؛ اما بايد بدانيد كه شير گاو در بدن همه به طور يكسان 
ــد. در نتيجه توصيه  ــى بده ــد و امكان دارد كه نتيجه ى كامال عكس عمل نمى كن

مى كنيم به جاى شير گاو از شير بادام استفاده كنيد.
معجون شيربادام و عسل براى مقابله با پيرى

ــرات منفى  ــل قدرت كاهش اث ــيربادام و عس ــيدان هاى موجود در ش آنتى اكس
ــتند  راديكال هاى آزاد را دارند. بايد بدانيد كه راديكال هاى آزاد مولكول هايى هس
ــرعت مى دهند و تنها با سالحى مانند  ــت و ديگر ارگان ها را س كه روند پيرى پوس
ــير بادام و عسل از دوره ى  ــيدان ها مى توان با آنها مقابله كرد. تركيب ش آنتى اكس
باستان به عنوان اكسير جوانى استفاده مى شود كه قادر است بدن را به خوبى تغذيه 

كرده و شرايط پوست را بهتر كند.
معجون شيربادام و عسل براى بهبود گوارش

مصرف روزانه يك ليوان شيربادام و عسل يكى از روش هاى طبيعى براى حفظ روند 
گوارش و بهبود عملكرد روده ها است. اين معجون خوشمزه از بروز مشكالتى مانند 
يبوست، التهاب هاى گوارشى و گاز جلوگيرى مى كند. عالوه بر اين، تركيب اين دو 
ماده ى مفيد باعث ايجاد احساس سيرى طوالنى مدت مى شود و براى افرادى كه 

مى خواهند وزن كم كنند بسيار مفيد است.
معجون شيربادام و عسل براى پيشگيرى از بيمارى هاى تنفسى

ــناخته شده است  ــت كه خواص آنتى بيوتيكى و ضدويروسى عسل ش سال ها اس
ــاد كننده آنفلوانزا و  ــودرد و نابودى ويروس هاى ايج و مردم از آن براى درمان گل
ــتفاده مى كنند. با تركيب اين ماده ى پرخاصيت با شير بادام  ــرماخوردگى اس س

ــتم ايمنى بدن توليد مى شود كه بدن را از  معجونى فوق العاده براى تقويت سيس
ــى را تهديد مى كنند در امان نگه  ــم هايى كه سيستم تنفس هجوم ميكروارگانيس
مى دارد. اگر تصور مى كنيد كه سيستم ايمنى و همچنين دستگاه تنفسى تان ضعيف 

است اين نوشيدنى را در برنامه ى روزانه تان  داشته باشيد.
معجون شيربادام و عسل براى داشتن انرژى بيشتر و تمركز بهتر

ــت و اگر آن را اول صبح ميل كنيد روزى  ــل انرژى زا اس نوشيدنى شيربادام و عس
بانشاط و پرانرژى خواهيد داشت. بادام سرشار از ويتامين، مواد معدنى و پروتئين 
است و عسل حاوى كربوهيدرات. تركيب اين مواد باعث مى شود كه اين نوشيدنى 

انرژى و قدرت تمركز شما را باال ببرد.
معجون شيربادام و عسل، قاتل باكترى ها

ــير بادام و عسل براى  متخصصان حوزه ى تغذيه بر اين باور هستند كه تركيب ش
ــت مؤثر عمل  ــى اس ــتافيلوكوك كه يكى از انواع باكترى هاى كوكس مقابله با اس

مى كند.
طرز تهيه ى نوشيدنى شير بادام و عسل

مى توانيد شيربادام را به صورت آماده تهيه كنيد. با اين حال تهيه ى آن در منزل نيز 
كار چندان سختى نيست و شما مى توانيد يك نوشيدنى صددرصد خانگى و طبيعى 

داشته باشيد. براى تهيه ى اين شير به مواد زير نياز داريد:
مواد الزم

بادام خام 280 گرم
آب 3 ليتر

عسل به اندازه ى كافى
طرز تهيه

ــال قرار دهيد. روز  ــاعت بادام ها را با آب خيس كنيد و داخل يخچ به مدت 12 س
بعد بادام ها را آبكش كنيد و آنها را با 3 ليتر آب ميكس كنيد. تركيب حاصل را در 
ــت آمده را در يك ظرف شيشه اى مناسب بريزيد. قبل  آبكش بريزيد و شير به دس
ــق عسل به آن اضافه كرده و ميل كنيد.  از نوشيدن اين شير كافى است كه دو قاش
يادتان باشد كه مى توانيد با تفاله ى اين نوشيدنى كه روى آبكش باقى مانده است 

آرد بادام تهيه كنيد.

بيشتر بدانيم

ــال وقتى در خانه يا محل كار هوا  در بيشتر روزهاى سرد س
كم مى آوريم و به دنبال استنشاق هواى اكسيژن دار پنجره 
را باز مى كنيم، بوى نامطبوعى همچون قير، نايلون سوخته 
ــد و آن زمان است كه قدر  ــام مى رس يا دود گازوئيل به مش
همان هواى محبوس را مى دانيم. در واقع در چنين روزهايى 

ــت؛ اما تاثيرى بر بهبود مسموميت  ناشى از  بدن جلوگيرى مى كند. همچنين شير و فرآورده هاى لبنى در هوا مفيد اس

بهترين رژيم غذايى در زمان آلودگى هوا

آشنايى با روش 
تهيه شير بادام و عسل و خواص آن

اين روزها در شبكه هاى اجتماعى مختلف اخبار و اطالعات پزشكى 
ــود كه به گفته متخصصان  ــتراك گذاشته مى ش گوناگونى به اش
ــته و قابل استناد نيستند. از  بيشتر آنها منبع علمى درستى نداش
ــت، اين  آنجا كه دغدغه بعضى از خانم ها الغرى و كاهش وزن اس
شايعات را به سرعت باور مى كنند و براى كاهش وزن بعضى از اين 

دستورهاى غلط را با جديت به سبك زندگى شان راه مى دهند. 
ــاى تلگرام مى بينيد  ــايد وقتى اين مطالب را در يكى از گروه ه ش
ــر متنى را  ــيد و ه ــند. اما زودباور نباش ــوب و مفيد به نظر برس خ
ــت و علمى بودن بعضى  بدون تحقيق نپذيريد. البته احتمال درس
ــت كه توصيه  ــود دارد ولى موضوع اينجاس از اين مطالب هم وج
ــته اى اعتماد نكنيد و نظر  مى شود بدون فكر و تحقيق به هر نوش
پزشكان متخصص آن را جويا شويد. در اينجا چند مورد از شايعات 
ــا در الغرى را انتخاب  ــواد غذايى و تاثير آنه رايج درباره خواص م
كرده ايم و به كمك دكتر نياز محمدزاده هنرور، متخصص تغذيه و 
رژيم درمانى و عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران، آنها 

را بررسى مى كنيم.
ــد انار و لبو در رفع كم خونى  1- مصرف خوراكى هاى قرمزى مانن
تاثير دارد. پس براى پيشگيرى از كم خونى مصرف اين خوراكى ها 

و ميوه هاى قرمز را در رژيم غذايى تان بگنجانيد.
ــايع ترين كم خونى در دنيا به دليل فقر آهن است كه با مصرف  ش
ــا به طور عمده  ــت. اين غذاه غذاهاى حاوى آهن قابل درمان اس
ــتند. با اين حال، نوعى آهن  شامل گوشت قرمز، ماهى و مرغ هس
ــكوربيك يا  ــيد اس ــبزيجات نيز وجود دارد كه به كمك اس در س

ويتامين C بهتر جذب مى شود.
ــد در بهبود كم خونى اثر  ــت لبو يا انار نمى توانن از اين رو، بايد گف
ــند، ولى ويتامين C موجود در ليموترش  قابل توجهى داشته باش
ــگ قرمز اين  ــن موثر عمل كند و رن ــد در بهبود جذب آه مى توان
ــوده و البته  ــاى موجود در آنها ب ــيانين ه تركيبات به دليل آنتوس

تاثيرى بر خونسازى ندارد.
2- وقتى رژيم الغرى مى گيريد، ماست نخوريد چون لبنياتى مانند 

ماست سبب سفت شدن چربى هاى بدن مى شوند.
لبنيات منبع مناسبى از كلسيم هستند و مصرف آنها در رژيم هاى 
غذايى سالم نبايد از قلم بيفتد. با اين حال، لبنيات كم چرب انتخاب 
ــمار مى روند، چرا كه به عنوان منبع مناسبى  ــب ترى به ش مناس
ــزايى در پيشگيرى از  ــيم مى توانند كمك به س از پروتئين و كلس
كمبودها، به ويژه در رژيم هاى كاهش وزن داشته باشند. بنابراين 
حذف آنها در طول كاهش وزن مى تواند بدن را با مشكالت زيادى 
مانند كمبود كلسيم مواجه كند كه خود عاملى براى بيمارى هاى 

استخوانى است.
ــى ميل دارند كه  ــه طور غريزى، به غذاهاي 3- خانم هاى باردار، ب
بدن شان به آنها نياز دارد و از مواد غذايى كه براى سالمتى آنها مضر 

است، پرهيز مى كنند.
ــواد غذايى و  ــار دوران باردارى تمايل به م يكى از تئورى هاى وي
ــت، به همين  ــت كه بدن با كمبود آن مواجه اس خوراكى هايى اس
ــت و نمى توان آن را به  دليل، اين تئورى تا حدودى پذيرفتنى اس
طور كامل رد كرد ولى گاهى اوقات ويار به مواد غيرخوراكى نظير 
خاك، خاكستر و مواد مشابه مى تواند فرد باردار را با خطراتى جدى 
مواجه كند. بنابراين بهترين پيشنهاد، ارزيابى كامل قبل از اقدام به 

باردارى و درمان تمام كمبودها قبل از اين دوران بحرانى خواهدبود.
4- بهترين راه كاهش وزن اين است كه برنج نخوريد.

ــرف مقادير محدود و  ــح در رژيم هاى كاهش وزن مص اقدام صحي
ــا. بنابراين  ــت نه حذف آنه ــده اى از گروه نان و برنج اس تعيين ش
در رژيم هاى كاهش وزن مراقب مقدار مصرف باشيد و هيچ گروه 
ــرف متعادلى از مواد غذايى  غذايى اصلى را حذف نكنيد، بلكه مص

متنوع را در نظر بگيريد.
5- مصرف مكمل هاى چربى سوز وزن شما را به طور چشمگيرى 

كاهش مى دهد.
ــك  ــد كارنيتين فقط زير نظر پزش ــوز مانن مكمل هاى چربى س
ــت و  ــت بدنى بر وزن تاثير خواهدداش متخصص تغذيه و با فعالي
ــن دليل، قبل  ــود. به همي ــرانه آنها توصيه نمى ش مصرف خودس
ــص تغذيه برويد تا  ــوز نزد متخص از خريد هر نوع مكمل چربى س

در صورت نياز و تاييد، چنين مكمل هايى را تهيه كنيد.
ــاى دو نفر غذا بخوريد و نبايد غذاى  6- حاال كه بارداريد بايد به ج

مصرف شما به اندازه زمانى باشد كه باردار نبوديد.
ــوم دارد  ــرژى اضافه، به ويژه در 3 ماهه دوم و س باردارى نياز به ان
ــته به وزن مادر و شرايط ويژه او بايد  و ميزان انرژى مورد نياز، بس
اختصاصى تعيين شود و مصرف غذاى دو برابر به هيچ وجه ايده و 
توصيه درستى نبوده و مى تواند چاقى مادر را به دنبال داشته باشد. 
از اين رو، قبل از اينكه در زمان باردارى حجم غذاى تان را براساس 
ــك متخصص تغذيه مشورت  اين باور اشتباه دوبرابر كنيد با پزش
كنيد تا براساس وزن و شرايط بدنى شما ميزان انرژى مورد نيازتان 

مشخص شود و بر آن اساس مقدار غذاى بيشترى مصرف كنيد.
ــمى باالتر از  ــا رس ــاى قهوه اى ي ــم مرغ ه ــى تخ 7- ارزش غذاي

تخم مرغ سفيد است.
ــه مرغ ها بر رنگ  ــود در تخم مرغ ها و نوع تغذي ميزان چربى موج
زرده تخم مرغ تاثيرگذار است، به همين دليل زرده تخم مرغ هاى 
ــد، اما تفاوتى در ميزان پروتئين  ــمى پررنگ تر به نظر مى رس رس
سفيده تخم مرغ وجود ندارد و نمى توان گفت كه اين تخم مرغ ها 

از انواع معمولى مغذى تر هستند يا ارزش غذايى باالترى دارند.
8- رژيم ميوه وزن شما را به سرعت كاهش مى دهد.

ــاه مدت در  ــوه اثراتى كوت ــى مانند رژيم مي ــاى تك غذاي رژيم ه
ــته و منجر به عوارض غيرقابل برگشت در سالمتى  ــالمتى داش س
ــوند. بنابراين در رژيم هاى الغرى فقط بايد كالرى محدود  مى ش
شود، نه گروه هاى غذايى؛ به ويژه حذف گروه هاى غذايى مى تواند 
ــود.  ــديد در بدن و بروز عوارضى جدى ش منجر به كمبودهاى ش
ــود براى كم شدن سريع وزن تان به  به همين دليل، توصيه مى ش
ــراغ رژيم هاى تك غذايى نرويد و به تدريج، به كمك رژيم هاى  س

اصولى و متعادل، كالرى دريافتى بدن تان را كاهش دهيد.
ــى بخوريد تا چاق  9- بعد از خوردن غذاهاى چرب، آبليمو و ترش
نشويد. ترشى ها سبب مى شوند كه چربى هاى اضافه سوزانده شده 

و چاقى به وجود نيايد.
ــيم پايه داشته و بر كالرى  ــيار جزيى بر متابولس آبليمو تاثيرى بس
چربى ها بى اثر است. در نتيجه، مصرف غذاى پرچرب حتى با ليمو 
نيز منجر به چاقى مى شود و اين باور اشتباه نمى تواند از بروز چاقى 

پيشگيرى كند.
ــبب الغرى مى شود. به همين دليل،  10- مصرف نان سوخارى س

ــوخارى  اگر مى خواهيد رژيم بگيريد به جاى نان معمولى، نان س
بخوريد.

ــود در كاهش  ــوخارى هم كالرى دارد و اگر زياد مصرف ش نان س
وزن نقشى ندارد.

ــابه ها، آدامس ها و كيك ها همه  11- رنگ هاى افزودنى در نوش
سرطان زا هستند.

رنگ هاى مجاز خوراكى عمدتا خطر جدى براى بدن ندارند، ولى 
ــود، پس مراقب باشيد كه در  مصرف درازمدت آنها توصيه نمى ش

مصرف اين دسته از مواد غذايى زياده روى نكنيد.
ــم كبد  ــس مايونز به دليل تركيباتى كه دارد به عنوان س 12- س

معرفى شده است.
ــت و به همين دليل مى تواند در  سس مايونز تركيبى پرچرب اس
ــود كه مصرف اين ماده  ايجاد كبد چرب موثر باشد. توصيه مى ش

غذايى را به حداقل برسانيد.
ــت و به  ــالم تر از كره حيوانى اس ــره گياهى يا مارگارين س 13- ك

سالمت شما كمك مى كند.
كره گياهى در صورتى كه داراى اسيد چرب ترانس باشد مى تواند 
براى بدن، به ويژه سيستم قلبى- عروقى مضر باشد. به افرادى كه 
در فكر ارتقاى سالمت خود هستند توصيه مى شود مصرف كره، چه 

حيوانى و چه گياهى را در رژيم غذايى شان محدود كنند.
14- مخلوط دارچين و عسل تجمعات چربى بدن را از بين مى برد.

تنها راه كاهش چربى بدن، استفاده از رژيم غذايى است. دارچين و 
بعضى تركيبات مشابه، در كنار محدوديت انرژى، مى تواند منجر 
ــود و به تنهايى در كاهش وزن  به تسريع در پروسه كاهش وزن ش

تاثيرگذار نيست.
15- عسل به تنهايى يك ماده بسيار موثر در كاهش وزن است چون 

متابوليسم بدن را افزايش مى دهد.
ــيرين كننده ها بوده و در صورت مصرف زياد و  عسل در دسته ش
اضافه از نياز بدن مى تواند چاقى را به همراه داشته باشد نه الغرى 
را، چون داراى انرژى است و در صورتى كه مازاد بر نياز بدن مصرف 

شود به چربى تبديل شده و در بدن تجمع پيدا مى كند.
16- افرادى كه هر روز چاى مى خورند زود پير مى شوند.

زياده روى در مصرف هر نوع ماده اى مى تواند عواقبى در پى داشته 
باشد. چاى نيز به دليل اگزاالت باال مى تواند منجر به ايجاد 

ــود. چاى جذب آهن  ــنگ كليه ش س
ــم خونى ايجاد  ــش داده و ك را كاه

ــالمت  ــد. در نتيجه س مى كن
ــر مى افتد  بدن به خط

ــكالت  ــن مش و اي
ــت  اس ــن  ممك
ــور  ش و  ــاط  نش
ــى را كاهش  جوان

ــن  ــه همي ــد. ب دهن
ــرف متعادل  ــل مص دلي

آن توصيه مى شود.
17- اگر در دوران قبل از باردارى در رژيم غذايى تان گوشت زيادى 

داشته باشيد، فرزندتان پسر مى شود.
اثر رژيم غذايى بر تعيين جنسيت كامال شناخته شده نيست ولى 
ــان دهنده اثرات مثبت گوشت قرمز در تغيير  بعضى تئورى ها نش

احتماالت نسبت جنسيت به سمت پسردارشدن هستند.
18- وقتى مى خواهيد آب بخوريد حتما آب جوشيده ولرمى را ميل 
كنيد كه داخلش دو قاشق آبليموى تازه طبيعى ريخته ايد. اين آب 
باعث مى شود ورم بدن شما بخوابد و هم اينكه يك الغركننده است. 
جوشاندن آب منجر به از بين رفتن باكترى هاى پاتوژن (آن هم نه 
به طور كامل) مى شود. خاصيت الغركنندگى آبى كه به آن آبليمو 
اضافه شده باشد، توجيه علمى ندارد، مگر اينكه، اين موضوع را به 
خاصيت افراينده متابوليسم پايه چاشنى هاى سنتى، مثل ّآبليمو، 
ــبت دهيم. تنظيم وزن بدن تعادلى بين  سركه و يا ادويه جات نس

ورودى و خروجى انرژى است.
ــته باشد،   بنابراين اگر فردى بيش از نياز بدن دريافت غذايى داش
ــكل چربى در بدن او ذخيره خواهدشد و  كالرى هاى اضافى به ش
استفاده از آبليمو و يا تركيبات مشابه تاثير چشمگيرى در تنظيم 
وزن او نخواهد داشت. توصيه مى شود از آبليموى طبيعى، سركه 
سيب و سركه بالزاميك تنها به عنوان جايگزينى براى سس ساالد 
ــتفاده كنيد، چرا كه اين امر تاثير بهتر  آن هم در مقادير نرمال اس

و موثرترى در تنظيم وزن بدن در درازمدت خواهدداشت.
19- كمبود منيزيم، كلسيم و پتاسيم باعث اضافه وزن 

مى شود. از اين رو براى حفظ تناسب اندام از اين 
امالح معدنى غافل نشويد.

ــان داده كه كمبود  نتايج تحقيقات اخير نش
ــيم در  ــه ويژه كلس ــى مهم، ب ــواد معدن م

ــا افزايش چاقى  كودكان ب
ــد بود؛  همراه خواه

ولى تحقيقات 
ه  ر ــا ب ر د

پتاسيم 

و منيزيم كمتر مورد بررسى قرار گرفته است. 
كمبود منيزيم با عالئمى مثل تغييرات شخصيتى، اسپاسم عضالنى 
و بى اشتهايى همراه است و افزايش تمايل به مصرف مواد شيرينى 
ــردگى باشد و  ــروتونين و شروع افس مى تواند به دليل كاهش س
ــى منطقى به نظر  ــود مواد معدن ــبت دادن اين حالت به كمب نس
نمى رسد. به طور كلى پيشنهاد مى شود مصرف متنوع و متعادل 
تمام گروه هاى غذايى براى پيشگيرى از چاقى را مد نظر قرار دهيد. 
براى مثال با مصرف لبنيات، كلسيم كافى، سبزيجات برگ سبز و 

مغزها، منيزيم و ميوه ها پتاسيم كافى بدن را تامين كنيد. 
20- قوى ترين آنتى بيوتيك براى پاكسازى بدن شما نعناع است. 
ــا هم بهتر عمل  ــوى ترين آنتى بيوتيك ه دم كرده اين گياه از ق
مى كند! آنتى بيوتيك ها معموال با توجه به تحقيقات وسيع سنتز و 
به شكل دارويى مورد استفاده قرار مى گيرند، بنابراين هيچ تركيب 
ــابه  گياهى به ويژه در عفونت هاى جدى نمى تواند عملكردى مش
آنتى بيوتيك داشته باشد. نعناع از جمله سبزيجاتى است كه كاربرد 
فراوانى دارد، چه به صورت مصرف سبزى خوردن، چه خشك كرده 
آن داخل ماست و... هم چنين نعناع داراى اثر قوى ضدنفخ بوده و در 
كتب سنتى به تاثيرات تقويت كننده سيستم ايمنى آن هم اشاراتى 
شده است. توصيه مهم اين است كه هيچ داروى گياهى را به جاى 
ــكى جايگزينى براى  آنتى بيوتيك مصرف نكنيد. از نظر علم پزش
ــك در ميان  آنتى بيوتي
داروهاى گياهى 
وجود ندارد. 

20 دروغ تـاريخى دربــاره مــواد غــذايى

- مخلوط دارچين و عسل تجمعات چربى بدن را از بين مى برد.
تنها راه كاهش چربى بدن، استفاده از رژيم غذايى است. دارچين و 
بعضى تركيبات مشابه، در كنار محدوديت انرژى، مى تواند منجر 
ــود و به تنهايى در كاهش وزن  به تسريع در پروسه كاهش وزن ش

- عسل به تنهايى يك ماده بسيار موثر در كاهش وزن است چون 
متابوليسم بدن را افزايش مى دهد.

ــيرين كننده ها بوده و در صورت مصرف زياد و  ــيرين كننده ها بوده و در صورت مصرف زياد و عسل در دسته ش عسل در دسته ش
اضافه از نياز بدن مى تواند چاقى را به همراه داشته باشد نه الغرى 
را، چون داراى انرژى است و در صورتى كه مازاد بر نياز بدن مصرف 

شود به چربى تبديل شده و در بدن تجمع پيدا مى كند.
- افرادى كه هر روز چاى مى خورند زود پير مى شوند.

زياده روى در مصرف هر نوع ماده اى مى تواند عواقبى در پى داشته 
باشد. چاى نيز به دليل اگزاالت باال مى تواند منجر به ايجاد 

ــود. چاى جذب آهن  ــنگ كليه ش س
ــم خونى ايجاد  ــش داده و ك را كاه

ــالمت  ــد. در نتيجه س مى كن
ــر مى افتد  بدن به خط

ــكالت  ــن مش و اي
ــت  اس ــن  ممك
ــور  ش و  ــاط  نش
ــى را كاهش  جوان

ــن  ــه همي ــد. ب دهن
ــرف متعادل  ــل مص دلي

ــتفاده كنيد، چرا كه اين امر تاثير بهتر  آن هم در مقادير نرمال اس
و موثرترى در تنظيم وزن بدن در درازمدت خواهدداشت.

19- كمبود منيزيم، كلسيم و پتاسيم باعث اضافه وزن 
مى شود. از اين رو براى حفظ تناسب اندام از اين 

امالح معدنى غافل نشويد.
ــان داده كه كمبود  نتايج تحقيقات اخير نش
ــيم در  ــه ويژه كلس ــى مهم، ب ــواد معدن م

ــا افزايش چاقى  ــا افزايش چاقى كودكان ب كودكان ب
ــد بود؛  همراه خواه

ولى تحقيقات 
ه  ر ــا ب ر د

پتاسيم 

ــك در ميان  آنتى بيوتي
داروهاى گياهى 
وجود ندارد. 

مواجه كند. بنابراين بهترين پيشنهاد، ارزيابى كامل قبل از اقدام به 

اخبار



دريچه

ــت، ــه از نزديك آن خانه مى گذش ــاز و آواز بلند بود.هر كس ك صداى س
مى توانست حدس بزند كه در درون خانه چه خبرهاست؟

ــارى پهن بود و جام «مى »بود كه پيا پى نوشيده  ــرت و مى گس بساط عش
مى شد. كنيزك خدمتكار درون خانه را جاروب زده و خاكروبه ها را در دست 

گرفته از خانه بيرون آمده بود تا آنها را در كنارى بريزد.
ــان بود و  ــاد از چهره اش نماي ــار عبادت زي ــه مردى كه آث در همين لحظ
ــجده هاى طوالنى حكايت مى كرد از آنجا مى گذشت،از  پيشانى اش از س

آن كنيزك پرسيد:
ـ صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟

 - آزاد.
ــب و مالك و  ــود پرواى صاح ــت.اگر بنده مى ب ــت كه آزاد اس  -معلوم اس

خداوندگار خويش را مى داشت و اين بساط را پهن نمى كرد.
ــخنان بين كنيزك و آن مرد موجب شد كه كنيزك   رد و بدل شدن اين س

مكث زيادترى در بيرون خانه بكند.
ــيد:«چرا اين قدر دير آمدى؟»   ــت اربابش پرس هنگامى كه به خانه برگش
ــع و هيات  ــا چنين وض ــرد و گفت:«مردى ب ــرا را تعريف ك ــزك ماج كني

مى گذشت و چنان پرسشى كرد و من چنين پاسخى دادم.»
ــنيدن اين ماجرا او را چند لحظه در انديشه فرو برد. مخصوصا آن جمله   ش
ــرد) مثل تير بر قلبش  ــود از صاحب اختيار خود پروا مى ك ( اگر بنده مى ب

نشست. بى اختيار از جا جست و به خود مهلت كفش پوشيدن نداد.
با پاى برهنه به دنبال گوينده سخن رفت. دويد تا خود را به صاحب سخن كه 

جز امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليه السالم نبود رساند. 
ــد،و ديگر به افتخار آن روز كه با  به دست آن حضرت به شرف توبه نائل ش

پاى برهنه به شرف توبه نائل آمده بود كفش به پا نكرد.
ــر بن حارث بن عبد الرحمن مروزى »معروف بود،از  او كه تا آن روز به «بش
آن به بعد لقب «الحافى »يعنى «پا برهنه »يافت و به «بشر حافى »معروف 
ــت.  تا زنده بود به پيمان خويش وفادار ماند،ديگر گرد گناه  ــهور گش و مش
نگشت. تا آن روز در سلك اشراف زادگان و عياشان بود، از آن به بعد در سلك 

مردان پرهيزكار و خدا پرست در آمد .

داستان كوتاه بنده است يا آزاد هجوم روس ها به تبريز و گيالن پس از 
اولتيماتوم به دولت ايران (1290 ش)

شهادت 
شهيد ابراهيم بيرانوند 

پايان جنگ هند و پاكستان بر سر 
استقالل بنگالدش (1971م)

ــتر،  ــراي اخراج مورگان شوس ــيه به دولت ايران ب ــس از اولتياتوم روس پ
كارشناس اقتصادي آمريكايي در ايران، دولت ايران اين اولتيماتوم را در 28 
آذر 1290 ش پذيرفت. اما پذيرش ذلت بار اولتيماتوم روس ها كه به اميد 
پايان يافتن زياده خواهي ها و بهانه گيري هاي دولت روسيه انجام گرفت، 
ــكلي را حل نكرد، بلكه دامنه تجاوزات آنها را گسترش داد. در  نه تنها مش
اين ميان، شهر تبريز كه به علت مقاومت دليرانه در برابرعناصر وابسته به 
روس ها از جمله محمدعلي شاه، بيش از ديگر شهرها مورد خشم روس ها 
ــه 1329 ق، آماج حمالت  ــحرگاه اين روز برابر با 29 ذي حج بود، در س
ــبان نظميه  قزاق هاي روس قرار گرفت. روس ها به بهانه بي احترامي پاس
ــهر را آغاز نمودند و نقاط حساس  ــي، كشتار مردِم ش تبريز به مامور روس
ــپس به تاراج اموال مردم و قتل آنان  ــهر را به تصرف خود درآوردند. س ش
پرداخته و هرگونه مقاومتي را با تفنگ پاسخ دادند. روس ها در روزهاي بعد 
اين جنايات خود را ادامه داده و در دهم دي ماه آن سال برابر با عاشوراي 
1330 ق، ثقه االسالم تبريزي، عالم بزرگ شهر را به دار زدند. همزمان با 
ــابهي را رقم زدند.  تبريز، روس ها به گيالن نيز يورش بردند و جنايات مش
آنان به هر كس كه مشكوك مي شدند، مي كشتند و از ارتكاب هرنوع ظلم 
ــت بنابر فتواي مراجع، از  و خشونت، دريغ نكردند. در اين حال مردم رش
خريد كاالهاي روسي و انگليسي خودداري مي كردند و از مقاومت در برابر 
ــتقامت عمومي را با قتل  نيروهاي روس، غافل نبودند. اما روس ها اين اس

مردم به طرق مختلف پاسخ دادند.

شهيد ابراهيم بيرانوند در سال 1345ش در خرم آباد چشم به جهان هستى گشود. 
دوران راهنمايى وى، در اوج مبارزات انقالبى مردم بود. تظاهرات در خيابان ها برپا 
مى شد و مردم راهپيمايى مى كردند. ابراهيم نيز سال اول راهنمايى در راهپيمايى ها 
و تظاهرات بر عليه رژيم ستم شاهى شعار مى داد و در تمام راهپيمايى هايى كه عليه 
ــت. هنگامى كه ابراهيم در حال شعار دادن بود  رژيم شاه برپا مى شد، شركت داش
ــده و پاى چپش تير خورده و زخمى شد و مدت 40  به وسيله گاردى ها مجروح ش
روز در خانه بسترى بود. ابراهيم پس از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران، 
به جهاد سازندگى رفت و مدت يك سال و سه ماه در آن نهاد مقدس خدمت كرد 
ــيج ملحق شد. وقتى  و بعد از چندى از طرف جهاد، به ميدان جنگ اعزام و به بس
ــت. اولين ماموريت ابراهيم پس  كه وارد جهاد سازندگى شد، 15 سال تمام داش
ــه  محرم بود. وى در  ــرد حق عليه باطل، در فكه و حمل از عزيمت به جبهه هاى نب
ــن گذراند. بعد از آن، به تنگه  چزابه اعزام شد و  اهواز آموزش بسيج را به نحو احس
در   همان جا به عنوان تخريب چى مشغول خدمت شد. سال 1361ش بود كه پاى 
راست و دست راست او - كه سه انگشت آن نيز از كار افتاده بود - تير خورد و به مدت 
ــتراحت و البته خدمت  ــد. پس از چند ماه اس ــتان بسترى ش 40 روز در بيمارس
ــداران  ــپاه پاس ــمى س ــزه، در 7 آذرماه 1362ش به عضويت رس در پادگان حم
ــام وظيفه  ــتان انج ــه مدت 6 ماه در كردس ــاد درآمد و ب ــالمى خرم آب انقالب اس
ــد.  ــداران ش ــپاه پاس ــو گروه اطالعات عمليات س ــال 1363ش عض كرد. در س
ابراهيم بيرانوند، سرانجام در تاريخ بيست و نهم آذرماه سال 1363 هجرى شمسى 

در سن هجده سالگى در منطقه زبيدات به فيض عظماى شهادت نائل آمد.

ــبه قاره هند از آغاز دهه 1970م، صحنه جنگ ها و تشنجات سياسي شديدي  ش
بود. پاكستان از بدو استقالل به علت تقسيم آن به دو بخش شرقي و غربي كه در دو 
سوي شبه قاره هند قرار داشتند وضع نامتعادلي داشت. پاكستان شرقي با جمعيت 
ــتان غربي از فقر و مشكالت اقتصادي  بيشتر و منابع طبيعي كمتر، بيش از پاكس
رنج مي برد و اين احساس كه رهبران پاكستان، كه بيشتر از سكنه پاكستان غربي 
بودند، چندان توجهي به اوضاع پاكستان شرقي ندارند به احساس نارضايتي در ميان 
ــرقي دامن مي زد. از اين رو مقدمات استقالل قسمت پاكستان  مردم پاكستان ش
ــتان غربي روبرو گرديد. با اين حال،  شرقي فراهم شد، اما اين امر با مخالفت پاكس
ــور جديداالستقالل خود را  ــرقي اعالم استقالل كردند و كش رهبران پاكستان ش
ــتان، استقالل پاكستان  بنگالدش به معني ملت بنگال، خواندند. اما دولت پاكس
ــناخت و در ماه مارس 1971م، با دخالت نظامي و اعمال  شرقي را به رسميت نش
قوه قهريه درصدد جلوگيري از تحقق يافتن استقالل اين كشور برآمد. دخالت نظامي 
پاكستان، به مهاجرت ميليون ها نفر از اهالي پاكستان شرقي به هند انجاميد و دولت 
هند براي متوقف ساختن سيل مهاجران، از پاكستان خواست كه نيروهاي نظامي 
خود را از بنگالدش بيرون ببرد و استقالل اين كشور را به رسميت بشناسد. پاكستان 
زير بار نرفت و هند و پاكستان در روز سوم دسامبر سال 1971م وارد جنگ شدند. 
دومين جنگ هند و پاكستان نيز مانند جنگ اوِل اين دو كشور كه در سال 1965م 
ــتان از ارتش هند، كه قوي تر و  بر سر كشمير روي داد، به شكست نيروهاي پاكس
ــرقي پس از ده روز جنگ،  ــتان در بخش ش مجهزتر بود، انجاميد. نيروهاي پاكس
ــتند و در نهايت پس از آنكه جنگ در 20 دسامبر 1971م  دست از مقاومت برداش
ــتقالل بنگالدش را به رسميت  ــتان نيز به ناچار اس ــيد، دولت پاكس به پايان رس

شناخت.

يكي از تهاجمات نظامي امريكا كه در جهت اجراي سياست مداخله جويانه اين 
كشور با هدف تثبيت و تحكيم سلطه خود بر مناطق استراتژيك جهان صورت 
گرفت حمله نظامي به پاناما عليه حكومت مانوئل نوريگا بود. ژنرال نوريگا كه از 
سال 1981م رهبري و فرماندهي گارد ملي پاناما را برعهده داشت، درصدد بود 

تا بر كانال پاناما كه در اختيار امريكا بود، تسلط يابد. 
ــت گرفتن قدرت، با سياست هاي امريكا مخالفت نمود و  از اين رو پس از به دس
ــال 1999م  از تمديد قرار داد واگذاري كانال پاناما به امريكا كه مدت آن در س
به پايان مي رسيد، خودداري كرد. در سپتامبر 1987م، امريكايى ها به منظور 
ــتن در قاچاق مواد مخدر كردند. اين  تضعيف نوريگا وي را متهم به دست داش

اتهام موجب بروز يك جنگ تبليغاتي شديد ميان نوريگا و امريكايى ها شد. 
ــي حكمي نوريگا را از  ــه هفته پس از اين اتهام، رييس جمهور وقت پاناما ط س
سمت فرماندهي گارد ملي بركنار كرد. رييس جمهور كه بدون ارزيابي قدرت 
ــاعت پس از صدور  ــادر كرده بود، چند س ــان چنين حكمي را ص و نفوذ نظامي
ــد. در اين  ــگا بركنار گرديد و مخفي ش ــيله نوري اين حكم در يك كودتا به وس
ــد و دارايى هاي  ــورد محاصره اقتصادي قرار دادن زمان، امريكايى ها پاناما را م
ــاع و احوال، نوريگا  ــان بلوكه كردند. در اين اوض ــور را در بانك هاي ش اين كش
ــال پيروزي  ــا را كه احتم ــه 1989م پانام ــت جمهوري ماه م انتخابات رياس
ــات، باطل اعالم ــالم نتايج قطعي انتخاب ــود، پيش از اع مخالفان در آن زياد ب

كرد. 

بحران روابط امريكا و پاناما در اين هنگام به وضعي خطرناك رسيد تا اينكه در 
ــامبر 1989م جنگ اياالت متحده امريكا عليه كشور كوچك پاناما  بيستم دس
ــالف تصور امريكايى ها  ــد. اين جنگ نابرابر كه برخ و بدون اطالع قبلي آغاز ش
ــت، با مقاومت دليرانه ارتش كوچك  پيروزي سريع چند ساعته به همراه نداش
ــط  و مردم پاناما، دو هفته به طول انجاميد و با بمباران مناطق غيرنظامي توس
ــور پاناما و به ويژه پايتخت  نظاميان امريكايى، خسارات بسيار سنگيني بر كش
ــام، بزرگ ترين  ــگ ويتن ــه بعد از جن ــن تهاجم نظامي ك ــد. در اي آن وارد آم
ــد 26 هزار سرباز تفنگ دار  ــوب مي ش عمليات نظامي امريكا تا آن زمان محس
ــا به قتل  ــر از مردم پانام ــا ده هزار نف ــد و بين چهار ت ــركت كردن امريكايى ش

رسيدند. 
ــد  ــكان در پاناما پناهنده ش ــفارت واتي ــگ، نوريگا به س ــس از دو هفته جن پ
ــل گرديد.  ــربازان امريكايى تحوي ــه س ــكان، وي ب ــكار واتي ــا خيانت آش اما ب
ــم  ــور، باعث خش ــور داخلي اين كش ــا و دخالت در ام ــه پانام تجاوز امريكا ب
ــا وجود  ــد. ب ــينگتن ش ــترده جهاني عليه واش ــراض گس ــا و اعت ــردم پانام م
ــام قاچاق  ــى به اته ــك دادگاه امريكاي ــگا را در ي ــل نوري ــكا، مانوئ اين، امري
ــدان محكوم ــال زن ــال 1993 وي را به چهل س ــدر محاكمه و در س مواد مخ
نمود. هرچند ميزان تلفات سنگين نيروهاي امريكايي و مردم پاناما هيچ گاه به 
صورت دقيق منتشر نشد اما در جريان بمباران مناطق غيرنظامي پاناما توسط 
امريكا، خسارات فراواني بالغ بر يك ميليارد دالر بر پاناما وارد آمد. الزم به ذكر 

ــت كه امريكا در حمله نظامي به پاناما از هيچ مرجع بين المللي مجوز اخذ  اس
نكرد.
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در چنين روزى

حمله نظامي نيروهاي امريكا 
به كشور «پاناما»

 شهـادت امـام حسـن عسكـرى(ع)

امام حسن عسكرى (ع) يازدهمين پيشواى شيعيان در 8 ربيع الثانى سال 232 
ه.ق چشم به جهان گشودند. پدر ايشان امام هادى (ع) و مادرشان حديثه است. 
اعطاى لقب «عسكرى» به ايشان به جهت سكونت اجبارى حضرت درمحله 
عسكر سامرا به دستور خليفه عباسى مى باشد. از مشهورترين القاب حضرت 
ــاره كرد. خلفاى هم عصر امام نيز المعتز باهللا،  مى توان به زكى و ابومحمد اش

المهتدى، المعتمد بوده اند.
 امام حسن عسكرى (ع) با وجود تمام تدابير امنيتى و كنترل هايى كه به ايشان 
تحميل مى شد، يك سلسله فعاليت هاى سياسى و اجتماعى و علمى در جهت 
ــالم انجام دادند كه دفاع از آيين اسالم و  حفظ اسالم و مبارزه با افكار ضداس
ــبكه ارتباطى وكالت با شيعيان مناطق  ــبهات مخالفان، ايجاد ش پاسخ به ش
مختلف، حمايت و پشتيبانى از شيعيان، تقويت وتوجيه سياسى رجل وعناصر 
مهم شيعه و آماده سازى شيعه براى دوران غيبت امام دوازدهم از جمله آنها 

به شمار مى رود.
ــاگردانى هم چون  ــكرى (ع) عالوه بر موارد فوق به تربيت ش امام حسن عس
ــم داود الجعفرى، ابوعمر،  ابوعلى احمد بن اسحاق، احمد بن مطهر، ابوهاش
ــعيد و ... نيز پرداختند تا بتوانند بعد از ايشان به هدايت وتربيت  عثمان بن س
ــام زمان(عج)  ــوار ام ــوان پدر بزرگ ــان به عن ــيعيان مبادرت ورزند. ايش ش
ــر و حفظ  در مدت زمان كوتاه امامت خود به گونه اى به هدايت عمومى و نش
ــنا شوند  ــالم مبادرت ورزيد كه مردم با غيبت حضرت مهدى آش احكام اس

و با آن بيگانه نباشند. 
ــه دوره تقسيم مى شود .  ــاله امام حسن عسكرى (ع) به س دوران عمر 29 س
دوره اى 13 ساله در مدينه، زمانى 10 ساله در سامرا و امامت آن حضرت نيز 
دوره اى 6 ساله بود.عمر امام كوتاه، اما بسيار پربركت بود به طورى كه تنها در 
مدت شش سال امامت، آثار مهمى در حوزه تفسير قرآن، نشر احكام و مسائل 

فقهى از ايشان برجاى ماند .
ــال را در  ــال دوران امامت خود سه س ــش س ــكرى (ع) از ش امام حسن عس
ــوى  ــكرى (ع) از س ــن عس زندان بودند. اينكه حضرت هادى (ع) و امام حس
دستگاه خالفت تحت مراقبت شديد و ممنوع از مالقات با مردم بودند و جز با 
ياران خاص و كسانى كه براى حل مشكالت زندگى مادى و دينى خود به آنها 
ــتند به جهت آن بود كه دوران غيبت  مراجعه مى كردند كمتر معاشرت داش
حضرت مهدى (عج) نزديك بود و مردم مى بايست كم كم بدان خو گيرند و 
حل مشكالت خود را از اصحاب خاص كه پرچمداران مرزهاى مذهبى بودند 

بخواهند تا پيش آمدن دوران غيبت در نظر آنان عجيب نباشد .
 امام حسن عسكرى (ع) و رسيدگى به محرومان 

امام عسكرى (ع) در طول 28 سال عمر پربار خويش، عالوه بر اينكه در تداوم 
راه نبوت و امامت، نهايت تالش خود را به كار گرفت و با تربيت شاگردان ممتاز 
ــته ترين خدمات را به امت اسالمى  و رهنمودهاى خردمندانه خويش شايس
ــى در راه  ــام امت و غم خوار ملت نيز از هيچ كوشش عرضه نمود، به عنوان ام
ــيعيان فرو گذارى نكرد.  ــلمانان به ويژه ش رفع گرفتارى ها و مشكالت مس
ابوهاشم جعفرى، از شاگردان آن حضرت مى گويد: روزى از فشار زندگى و فقر 
مادى به آن حضرت شكايت كردم. امام (ع) با تازيانه اش خطى بر روى زمين 
كشيد و يك شمش طال از آن بيرون آورد كه در حدود 500 اشرفى بود. سپس 

آن را به من داد و فرمود: «اى ابوهاشم! بگير و ما را معذور دار».
ــكرى (ع) برخالف تمامى محدوديت ها و كنترل هايى كه از طرف  امام عس
ــله فعاليت هاى سّرى سياسى را  دستگاه خالفت به عمل مى  آمد، يك سلس

رهبرى مى كرد كه با گزينش شيوه  هاى بسيار ظريف پنهان كارى، 
از چشم بيدار و مراقب جاسوسان دربار، به دور مى  ماند.

امام حسن عسكرى (ع) و فرقه ها انحرافى
ــتند و امامت  ــه هفت امام اعتقاد داش واقفيه فرقه اى بودند كه ب
امامان بعد از امام كاظم (ع) را قبول نداشتند. غالت گروه ديگرى 
ــش از حد خود  ــه امامان را بي ــان و تندروها بودند ك از كژانديش
ــان (ع) حركت  ــر خالف امام ــد، و در فكر و روش ب ــى بردن باال م

مى كردند. 
ــا را از خود طرد  ــديد نمود، آنه ــن (ع) با آنان برخورد ش امام حس
كرد، و شيعيان را از هرگونه گرايش و تمايل به آنها برحذر داشت، 
و با كمال صراحت از آنها بيزارى جست، در اين رهگذر به دو حديث 

اشاره مى كنيم.
يكى از شيعيان كه در قسمت غرب ايران [كرمانشاه و اطراف آن] 
ــن (ع) در ضمن نامه اى چنين نوشت:  مى زيست براى امام حس
ــت؟ آيا آنها را از خود مى دانيد، يا  ــما درباره واقفيه چيس «نظر ش
ــخ او چنين  ــن (ع) در پاس ــزارى مى جوييد»؟امام حس از آنها بي
نوشت: «آيا نسبت به عمويت (كه از واقفيه است) ترحم مى كنى؟ 
ــگاه خدا از  خدا او را رحمت نكند، از او بيزارى بجوى. من در پيش
گروه واقفيه بيزارم. آنها را به دوستى نگير. از بيماران شان عيادت 

ــركت منماى، هرگز بر جنازه آنها  نكن، و در تشييع جنازه آنها ش
نماز نخوان.

ــت:  ــرزنش غالت و تندروها در ضمن نامه اى نوش حضرت در س
«من شما را افرادى افراطى مى دانم كه در پيشگاه خدا، دسته جدا 
كرده ايد و در نتيجه در خسران و هالكت افتاده ايد. هالكت و عذاب 
ــت كه از اطاعت خداوند سرپيچى كند و نصيحت  از آن كسى اس
اولياى خدا را نپذيرد، با اينكه خداوند به شما فرمان داده كه از خدا 

و رسول و اولى االمر، اطاعت كنيد.
امام حسن عسكرى و تربيت شاگردان شايسته

ــيعه  ــاير امامان معصوم ش ــكرى (ع) همانند س ــن عس امام حس
ــت. آن حضرت  ــاگرد اهتمام خاصى داش (ع) در زمينه تربيت ش
ــته و با استعداد را براى تبليغ  شيعيان مخلص و انسان هاى شايس
ــترش فرهنگ امامت كه امتداد  ــالم و نشر و گس معارف عالى اس
ــت انتخاب كرده و تربيت مى نمود و آنان را براى  رسالت الهى اس
ــرات علمى و  ــى مخالفين و مناظ ــاى فرهنگ ــه با هجمه ه مقابل
ــى  ــيخ طوس ــترش احاديث اهل بيت (ع) آماده مى كرد. ش گس
ــرت را ثبت  ــاگردان آن حض ــاب و ش ــام 103 نفر از اصح (ره) ن

نموده است.
ــويق  ــاگردان و تش ــر تربيت ش ــالوه ب ــكرى (ع) ع حضرت عس

ــت به قلم برده و كتب و نامه هاى فراوانى را براى  ــندگان، خود نيز دس نويس
توسعه علم و دانش و هدايت و راهنمايى جامعه از خود به يادگار گذاشته است. 
ايشان براى گسترش فرهنگ تشيع، توسعه علم و دانش، و هدايت و سازندگى، 
نامه هاى فراوانى به آن شهرها نوشته است، مانند: نامه آن حضرت به شيعيان 
قم و آوه كه متن آن در كتاب ها مضبوط است، و نامه هاى فراوان حضرت به 
مردم مدينه، و نامه اى كه امام به «ابن بابويه» نوشته، و نامه مفصلى كه حضرت 
خطاب به «اسحاق بن اسماعيل» و شيعيان نيشابور نوشته است.همچنين از 
آن حضرت كتاب «المنقبه» كه مشتمل بر بسيارى از احكام و مسائل حالل و 

حرام است، به يادگار مانده است.
شهادت امام حسن عسكرى (ع)

ــن عسكرى(ع) بايد گفت كه  در خصوص نحوه به شهادت رساندن امام حس
ــى چون معتز ومهتدى آنان همواره تالش هايى  در طول دوران خلفاى عباس
ــت الهى اين  ــد كه به خواس ــام انجام دادن ــتن ام را در جهت از ميان برداش
ــل افزايش نفوذ و  ــى به دلي ــى ثمر ماند اما در دوران معتمد عباس تالش ها ب
محبوبيت امام (ع) در جامعه و توجه روز افزون مردم به ايشان، معتمد به شدت 
نگران شده و هنگامى كه مشاهده مى  كند زندان و اختناق نه تنها از عظمت 
ايشان نمى  كاهد، بلكه بالعكس به محبوبيت ايشان مى  افزايد به شيوه ديرينه 
ــال بيشتر از امامت  ــهادت رساندن امام در حالى كه شش س خود يعنى به ش

ايشان سپرى نشده بود مبادرت مى  كند.
فرزند عبيداهللا بن خاقان مى گويد روزى براى پدرم ( كه وزير معتمد عباسى 
بود ) خبر آوردند كه ابن الرضا – يعنى  حضرت امام حسن عسكرى - رنجور 
شده ، پدرم به سرعت تمام نزد خليفه رفت و خبر را به خليفه داد . خليفه پنج 

نفر از معتمدان و ياران مخصوص خود را با او همراه كرد. 
يكى از ايشان نحرير خادم بود كه از محرمان خاص خليفه بود ، خليفه به آنها 
ــتور داد كه خانه حضرت را زير نظر بگيرند، و بر احوال آن حضرت مطلع  دس
ــين نزد آن حضرت برود، و از  گردند. و طبيبى را مقرر كرد كه هر بامداد و پس
احوال او آگاه شود. بعد از دو روز براى پدرم خبر آوردند كه مرض آن حضرت 

سخت شده است، و ضعف بر او مستولى گرديده.
ــد و نزد آن حضرت رفت و اطبا را – كه عموما اطباى   پدرم سوار بر مركب ش
مسيحى و يهودى در آن زمان بودند – امر كرد كه از خدمت آن حضرت دور 
نشوند و قاضى القضات ( داور داوران ) را طلبيد و گفت 10 نفر از علماى مشهور 

را حاضر گردان كه پيوسته نزد آن حضرت باشند. 
و اين كارها را براى  آن مى كردند كه آن زهرى  كه به آن حضرت داده بودند بر 
مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر سازند كه آن حضرت به مرگ خود از دنيا 
رفته است. سرانجام امام حسن عسكرى (ع) در روز جمعه هشتم ماه ربيع االول 

سال 260 در سن 28 سالگى به شهادت رسيدند.
وقتى كه امام حسن عسكرى (ع) رحلت كرد، يارانش در خانه آن حضرت جمع 
شدند تا بر او نماز بخوانند، جعفر كّذاب هم آمد تا بر آن حضرت نماز بخواند و 
شيعيان حضور داشتند كه ناگهان ديدند جوانى آمد و دامن جعفر را گرفت و او 
را از كنار پدرش دور كرد و بر پدرش نماز خواند و مردم نيز با او خواندند و جعفر 

مبهوت و حيران مانده بود و نمى توانست حرف بزند. 
ــد از ميان مردم بيرون آمد و رفت و ناپديد  وقتى كه از نماز بر پدرش فارغ ش
ــر پيكر حضرت،  ــد از اقامه نماز ب ــو رفت. بع ــد و نفهميدند كه از كدام س ش
امام حسن عسكرى (ع)  در همان خانه  اى كه در سامرا پدرش در آن دفن شده 

بود دفن گرديد.



خبر خبر 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت:کارگردانان سلیقه مردم 
دراجرای تئاتر را مدنظر قرار دهن��د چراکه مردم اصفهان به اندازه ای که 

به تئاترکمدی عالقه دارند از نمایش های خارجی استقبال نمی کنند.
حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی با اش��اره به اینکه هنر تئاتر باید مورد 
استقبال و خواست مردم باشد، اظهار داشت: برخی مواقع تئاترهایی در 
اصفهان اجرا شده که از ابتدا مورد اس��تقبال مردمی قرار گرفته و حتی 
مدت زمان اجرای آن تمدید شده و گاهی نیز یک تئاتر با هفت روز اجرا 

استقبالی در پی نداشته و در نتیجه تکرار نشده است.
وی با بیان اینکه دلیل عدم استقبال مردم از تئاتر نیازمند بررسی است، 
افزود: بخشی از این مشکل به نوع تبلیغ برای تئاتر برمی گردد و با توجه 
به اینکه هنوز تبلیغ به شکل گسترده در سطح شهر اصفهان برای نمایش 
نهادینه نشده است اطالع رسانی درس��تی در زمینه تئاترهای اجرایی به 

مردم انجام نمی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: برخی مواقع 
نیز نوع نمایش، ارتباطی با فرهنگ عامه کشورمان ندارد و طبیعی است 

که مردم با این نوع تئاتر ارتباط برقرار نمی کنند.
سلیقه مردم در اجری تئاتر مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه کارگردانان تئاتر باید سلیقه مردم در اجرای تئاتر را 
مدنظر قرار دهند، ابراز داشت: مثال ش��اخص در این مورد ارتباط خاص 
اصفهانی ها با نمایش های کمدی اس��ت و در گذش��ته عملکرد اصفهان 
در این زمینه به اندازه ای ش��اخص بوده که این نوع تئاتر به کشور صادر 

شده است.
حجت االسالم ارزانی ابراز داشت: با وجود چنین تمایلی برخی کارگردانان 
اصرار دارند تا نمایش های خارجی را ترجمه و اجرا کنند که بس��یاری از 
آنها به دلیل عدم برقراری ارتباط با تماش��اگر با استقبال مردمی روبه رو 

نمی شوند.
وی با اشاره به اینکه الزم اس��ت کارگردانان تغییری در نگرش های خود 
ایجاد کنند، بیان داش��ت: این مطلب بدان معنا نیس��ت که این تئاترها 
ارزش��ی ندارند بلکه گاهی زمان اجرای این تئاترها در ش��رایط فعلی که 
هنوز تماش��ای تئاتر در اصفهان رونق چندانی ندارد، فرا نرسیده است و 

باید به چند سال آینده موکول شود.
هنرمندان تئاتر قرار نیست برای همکاران خود نمایش اجرا کنند

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان اضافه ک��رد: این 
هنرمندان باید دقت کنند که قرار نیس��ت برای همکاران خود تئاتر اجرا 
کنند بلکه باید هنری را به نمایش بگذارند که مورد استقبال عموم مردم 

باشد اما این مطلب مورد غفلت این دسته از کارگرانان است.
وی درباره مش��کالت مجتمع فرش��چیان نیز تصریح کرد: از ابتدا قرار بر 
 این بود که این ظرفیت مهم در مرکز شهر اصفهان به خوبی استفاده شود

 و بر این اس��اس با گروه جدیدی وارد مذاکره شدیم و از مدتی پیش این 
مجتمع به شکل هیات مدیره ای اداره می شود.

فرماندار اصفهان تعداد واجدان شرایط رای دادن در استان اصفهان 
را سه میلیون و ۸۵۶ هزار و ۱۸۵ نفر اعالم کرد و گفت: بیش از ۴۶ 

درصد این جمعیت مربوط به شهرستان اصفهان است.
فضل اهلل کفیل اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی همزمان با سراسر کشور ساعت هشت 
روز شنبه در فرمانداری اصفهان و فرمانداری های شمال شهر استان 

اصفهان آغاز شد.
وی ب��ه آغاز ثبت ن��ام از داوطلب��ان نمایندگ��ی دوره دهم مجلس 
شورای اسالمی در فرمانداری های کاش��ان، آران و بیدگل، نطنز و 
اردس��تان و اصفهان همزمان با سراسر کش��ور به مدت هفت روز تا 
پایان روز جمعه چهارم دی ماه خبر داد و بیان داش��ت: رس��یدگی 
به صالحیت داوطلب��ان نمایندگی دهمین دوره مجلس ش��ورای 
 اسالمی نیز از پنجم تا ۱۴ دی ماه توسط هیات های اجرایی بررسی 

می شود.
فرمان��دار اصفهان تصریح کرد: پس از بررس��ی های ب��ه عمل آمده 
 داوطلب��ان رد صالحیت ش��ده فرص��ت دارن��د از ۱۶ دی به مدت

 سه روز اعتراض خود را ارائه دهند تا هیات های نظارت بر انتخابات 
 آنها را بررس��ی و نتیجه را تا ۲۶ دی ماه به ش��ورای نگهبان ارسال 

کنند.
وی اعالم کرد: شورای نگهبان نیز موظف اس��ت نظر نهایی خود را 
نسبت به اعتراض ها تا ۱۶ بهمن اعالم کند و در مرحله بعد، اعتراض 

داوطلبان به نظر این شورا صورت می گیرد.
کفیل گف��ت: اس��امی نهای��ی داوطلب��ان دهمی��ن دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی در ۲۰ بهمن از سوی ش��ورای نگهبان به وزارت 
کش��ور اعالم می ش��ود و ای��ن وزارتخانه ه��م اس��امی نامزدهای 
دارای صالحی��ت را در ۲۷ بهم��ن ب��ه حوزه ه��ای انتخابی��ه ارائه 
 می ده��د ت��ا ف��ردای ای��ن روز، فرمان��داران اس��امی را منتش��ر 

کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: زم��ان تبلیغ��ات نامزده��ای انتخاب��ات از ۲۹ 
بهم��ن تا پنج��م اس��فند به م��دت ی��ک هفته خواه��د ب��ود تا با 
یک تنفس ی��ک روزه، مردم ای��ران اس��المی در هفتم اس��فند با 
 آرای ریخته ش��ده در صن��دوق های رای، ف��رد اصل��ح را انتخاب 

کنند.
فرمان��دار اصفه��ان اظه��ار داش��ت: انتخاب��ات دهمی��ن دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی همزم��ان ب��ا انتخابات پنجمی��ن دوره 
 مجلس خب��رگان رهبری هفتم اس��فندماه س��ال ج��اری برگزار 

می شود.
وی با اش��اره به ثبت نام کاندیدای مجلس خب��رگان گفت: تا پایان 
دومین روز از ثبت نام این دوره از انتخابات خبرگان ثبت نام قطعی 

هفت نامزد قطعی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

اصفهانی ها از نمایش های خارجی 
استقبال نمی کنند

فرماندار اصفهان:

بیش از سه میلیون اصفهانی امسال 
واجد شرایط رای دادن هستند

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
الزم اس��ت با هم افزایی بین دس��تگاهی به اهداف 
کالن اصفه��ان در جه��ت بهبود کیفی��ت زندگی 

شهروندان دست یابیم.
ندا واش��یانی پور گفت: برنامه جامع کنترل کیفي 
هواي اصفهان برنامه ای علمي و اجرایي اس��ت که 
داراي س��ه طرح ش��امل طرح جامع خطر پذیري 
و مدیریت بح��ران اس��تان اصفهان،  ط��رح جامع 
کاهش آلودگي هواي محیط زیست و طرح آمایش 
 س��رزمین اس��تان در خصوص کاهش آلودگي هوا 

است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در تع��دادي از روزهاي 
هفته گذش��ته و همچنی��ن در هفته ه��اي قبل تر 
ش��اهد افزایش روزهاي ناس��الم و حج��م آلودگي 
ش��هر و همچنین وارونگي هوا یا اینورژن در ش��هر 
بودیم عنوان ک��رد: ض��رر و عوارض ناش��ي از این 
آلودگ��ي در مباح��ث علمي و کارشناس��ي به طور 

مفصل آم��ده اس��ت، بنابراین توجه وی��ژه مدیران 
 و ش��هروندان نس��بت به این موضوع حائزاهمیت 

است.
سخنگوی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان تصریح 
کرد:سال گذش��ته اس��تاندار در صحن علني شورا 
به رونمایي تدوی��ن طرح جامع مب��ارزه با آلودگي 
 هوا اش��اره کرد و بیان کرد که همگي دس��تگاه ها

  با هم��ت جمع��ي و انج��ام بنده��اي ای��ن طرح 
 مي توانند تعداد روزهاي ناسالم را به کمترین میزان 

برسانند.
واش��یانی پور ادام��ه داد:در این برنام��ه 3۸ اقدام 
اساس��ي در هش��ت مح��ور ش��امل حم��ل و نقل 
 و مدیری��ت ترافی��ک، س��وخت و بهین��ه س��ازي

 مصرف انرژي، مناب��ع ثابت آالینده فضاي س��بز، 
 نظارت و پایش، مدیریت بحران،  توسعه انرژي هاي

  ن��و، پدی��ده گ��ردو غب��ار و فرهنگ��ي اجتماعي 
دیده می شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد: 
 الزم اس��ت با حضور استاندار گزارش��ي از اقدامات

 هر دس��تگاه به ص��ورت مجزا در جه��ت عملیاتي 
شدن طرح مذکور به شوراي اسالمي شهر اصفهان 

ارائه شود.
وی افزود: ضروري اس��ت معاونت حم��ل و نقل نیز 
گزارش��ي از وضعیت اقدامات فني ص��ورت گرفته 
طرح محدوده ترافیکي ش��هر به شورا ارائه نموده تا 
بتوان تصمیم مقتضي با حضور مسووالن راهنمایي 

رانندگي نیروي انتظامي اتخاذ گردد.
واش��یانی پور با بیان اینکه ش��هروندان از مدیران 
یک برنامه ری��زي دقیق و کارشناس��ي هم��راه با 
اقدامات عملیات��ي در جهت اصفهاني با آس��ماني 
آب��ي و هوایی پ��اك را مطالب��ه مي کنن��د اذعان 
 کرد: امیدواریم درس��ال همدلي و همزباني با یک

 هم افزایي دستگاهي و بین بخشي به این هدف مهم 
بهبود کیفیت زندگي شهروندان اصفهاني برسیم.

شهردار اصفهان گفت: ارتباط کالنشهرها با یکدیگر موجب می شود که دیگر 
آزمون و خطا را شاهد نباشیم.

مهدی جمالی نژاد در دیدار با اعضای شورای اس��المی شهر کرج، اظهار کرد: 
 کالنش��هرهای کش��ور با دو چالش منابع مالی و درآمدی مواجه هس��تند که

 از یک سو نداش��تن منابع پایدار و از س��وی دیگر عدم جایگزینی برای درآمد 
شهری به این قضیه بیشتر دامن زده است.

وی افزود:یکی از مباحث مهم دیگر جایگاه ش��هرداری ها در حاکمیت و نظام 
تصمیم گیری کشور و عدم سایر سازمان ها با شهرداری و وجود نگاه خدماتی 

صرف به شهرداری است.
ش��هردار اصفهان افزود: یکی از مباحث اخیر مطرح در کالنش��هرها موضوع 
مهاجرت معکوس است که در آینده باید روی این موضوع بیشتر سرمایه گذاری 

شود.
وی با بیان اینکه تا چندین س��ال آینده روس��تاهای اصفهان خالی از سکنه و 
جمعیت سر ریز شهری پیدا می کنیم،تصریح کرد: سیاست مهاجرت معکوس 

و ایجاد امکانات در شهرهای کوچک باید هر چه سریع تر محقق شود.
جمالی نژاد با اش��اره به اینکه در این موارد می توان از تجربیات کالن ش��هر ها 
بهره گرفت، گف��ت: ارتباط کالنش��هرها با یکدیگر موجب می ش��ود که دیگر 
آزمون و خطا را شاهد نباشیم و در این خصوص ش��هرداری اصفهان با بیشتر 

کالنشهرها ارتباط خوبی دارد و حتی در بسیاری از کارگروه ها و جلسات محور 
تصمیم سازی بوده است.

وی بیان کرد: شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر اصفهان باید جایگاه خود 
را در دولت پیدا کنند، زیرا بسیاری از پروژه های کالن دولت با شهرداری بسته 
می ش��ود اما به دلیل عدم پش��توانه حمایتی از ش��هرداری دولت پاسخگوی 

تعهدات خود نیست و این چنین تکمیل پروژه های مشترك متوقف می ماند.
شهردار اصفهان استفاده از منابع مالی خارجی و جذب سرمایه گذاری ها را یکی 
از موارد مورد بررسی توسعه شهری عنوان کرد و افزود: یکی از رویکرهای جدید 

دیگر توسعه فضای سبز عمودی و کاشت درخت است.
وی با اش��اره به توس��عه فضای حمل و نقل گفت: اخیرا در شهر اصفهان روی 
حمل و نقل موتوری و استفاده از دوچرخه بسیار کار شده است و طی یکی دو 

ماه آینده نتایج مصوب آن اعالم می شود.
جمالی نژاد با اشاره به سفر اعضای شورای اسالمی شهر کرج تصریح کرد: این 
سفرها برای تبادل نظر در مورد مش��کالت و چالش های کالنشهرهای کشور 
صورت می گی��رد که مهم تری��ن آن در حوزه مالی و درآمدی، سیاس��ت های 
 کالنشهری، توسعه ش��هری و حوزه جایگاه ش��هری در حاکمیت تشکیالت و

 منابع انسانی،حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شهری بوده است.
تعادل در مدیریت ش�هری ب�ا انتق�ال تجربیات کالنش�هر ها محقق 

می شود
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر کرج گفت: ارتباط و تبادل افکار 

شهرداری های کالن موجب ایجاد تعادل در مدیریت شهری می شود.
مجید کاویانی با بیان اینکه مس��ائل و مش��کالت شهری مش��ترك است اما 
 مدیریت واحد ش��هری به معن��ای واقع��ی نداریم،اظهار کرد: درآم��د پایدار، 
فضای س��بز، باف��ت فرس��وده از جمله مه��م تری��ن عناوین مش��ترك بین 

شهرداری های کالن است.
وی با بیان اینکه هدف از س��فر به ش��هر اصفهان کس��ب تجربیات در یکی از 
کالنشهرهای کشور اس��ت، افزود: برای کس��ب تجربه به کالنشهرهای کشور 
سفرهایی را داش��تیم و تجربیات خوبی به دس��ت آوردیم و به همین خاطر ما 
فرصت را مغتنم دانسته و در این سفر از معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، 

سازمان قطار شهری و نیز کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان دیدن کردیم.
رییس مرکز پژوهش های ش��ورای اسالمی ش��هر کرج با اش��اره به اینکه در 
بازدید از چندین مجموعه ش��هرداری اصفهان تجربیات ارزشمندی به دست  
آوردیم،تصریح کرد: خوشبختانه دانش بسیاری در حوزه مدیریت شهری در 
کالنش��هرها وجود دارد که باید کانال ارتباطی برای این انتقال تجربیات زده 
شود.وی ادامه داد: هر کالنشهری یک س��ری مزیت ها و نقاطت قوتی دارد که 

می تواند آن را با دیگرشهرها به اشتراك بگذارد.
کاویانی بیان کرد: یکی از مزایای این سفرهای بین شهری این است که ارتقاء 

سطح خدمات کالنشهر ها را باال می برد و کالنشهر ها از هم تاثیر می پذیرند.
وی گفت: در حال حاضر ش��هرداری  ها  از یک نهاد اجتماعی به نهاد اقتصادی 
تبدیل ش��ده اند اما رقابت بین آنها گاه��ی موجب ناپایداری ها می ش��ود که 
 همین ارتباط با هم و تب��ادل افکار هر کدام می تواند موج��ب ایجاد تعادل در

 مدیریت شهری شود .
وی گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در کالنش��هرها ساکن هستند و 
نقش کالنشهرها در توسعه ملی کشور کامال مش��هود است و به همین لحاظ 

کالنشهرها باید ارتباط نزدیک با هم داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر کرج در پایان اضافه کرد: شورا 
و شهرداری باید جایگاه خود را در توسعه ملی پیداکنند و دولت به نقش موثر 

کالنشهرها بیش از پیش اهمیت دهد.

نشست شرکت پاالیش نفت اصفهان 
V.B و مشتریان

پمپ  بنزین تک تلمبه ای 
در اصفهان

اصفهان، میزبان گردهمایی 
بازی های رایانه ای کشور شد

بازاریابی و فروش فرآورده های نفتی شرکت پاالیش نفت اصفهان با هدف دریافت 
نقطه نشرات، تس��هیل در فرآیند تولید، تحویل و خدمات پس از فروش محصول 
وکیوم باتوم، نشس��تی با مش��تریان این فرآورده برگزار نمود. در این جلسه که با 
حضور مشترك معاون اجرایی و پش��تیبانی، مدیر مالی، رییس بازاریابی و فروش 
 فرآورده های نفتی و مسوولین و کارشناسان مربوطه پاالیشگاه و مدیران شرکت های

 خریدار محصول وکیوم باتوم تش��کیل ش��د. مصطفی الهی اجرایی و پش��تیبانی 
پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه ایجاد تعادل برای فروش محصوالت به متقاضیان از 
دغدغه های این نشست بوده اظهار داشت: هدف ما از یک سو کمک به بسترسازی 
روند مناسب فروش به مشتریان و از سوی دیگر انتظار از مطلوب آنان است تا از این 
طریق چرخه صنعت کشور در مسیر رشد حرکت نماید. پس از آن خریداران وکیوم 
باتوم نظرات و پیش��نهادات خود را ارائه نمودند که کاهش بروکراس��ی، تسهیل و 
 تسریع تحویل فرآورده ها، انعطاف در نحوه تسویه وجود و فروش و اعطاء تسهیالت، 

نظم بخشی بیشتر در عرضه و تقاضا و سیستم از جمله پیشنهادات آنان بود. 
اداره بازاریابی و فروش فرآورده های نفتی ش��رکت پاالی��ش نفت اصفهان پس از 
خصوصی سازی این شرکت با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خریدار محصوالت 
نفتی با بهترین کیفیت، مناسب ترین قیمت و عرضه در زمان مناسب، ایجاد روابط 
پایدار بین مشتری و سازمان راه اندازی گردید. در این سال ها، محصوالتی همچون 
وکیوم باتوم، انواع آیزوریسایکل را از طریق سازمان بورس )بورس انرژی( به فروش 

می رسد. 

به دلیل گرانی زمین در شهرهای بزرگ وعدم توسعه جایگاه های عرضه بنزین 
و صف های طوالنی در مجاری عرضه س��وخت، پمپ  بنزین تک تلمبه ای در 

اصفهان و سایر شهرهای بزرگ در حال ایجاد است.
همزمان با افزایش زمان سوخت گیری خودروها پس از آزادسازی قیمت بنزین 
و حذف سهمیه بندی، وزیر نفت و شهردار تهران برای احداث ۱۰۰ پمپ بنزین 

تک تلمبه ای و یا به اصطالح زیرپله ای به توافق نهایی دست یافتند.
پس از آزادس��ازی قیمت ها، حذف س��همیه بندی و عرضه تک نرخی بنزین، 
استفاده از کارت بنزین خودروهای ش��خصی به حداقل کاهش یافته و مردم 
بیش��تر ترجیح می دهند تا از کارت جایگاه داران به جای کارت شخصی برای 

سوخت گیری استفاده کنند.
محدودیت تعداد کارت های بنزین جایگاه داران، کمبود تعداد پمپ بنزین ها و 
عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ساخت جایگاه های جدید 
به ویژه در مناطق ش��مالی تهران و افزایش تعداد خودروهای فعال روز به روز 
بر مشکالت کمبود جایگاه سوخت در پایتخت و حتی برخی از کالنشهرهای 

اصلی کشور دامن می زند.
 در ای��ن بین ب��ا اجرای مرحل��ه دوم ای��ن طرح، تع��داد جایگاه ه��ای بنزین

 تک تلمبه ای کش��ور از مرز ۱۰۰ باب جایگاه عبور می کند که در این صورت 
شاهد آب رفتن تدریجی صف خرید بنزین خواهیم بود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: امسال اصفهان میزبان گردهمایی 
بازی های رایانه ای کش��ور است و از نظر فدراسیون های ورزش��ی اصفهان در زمینه 

بازی های رایانه ای از سرآمدهای کشور است.مسعود کریمی در
 نشست خبری مسابقات کشوری بازی های رایانه ای انتخابی جام جهانی امارات اظهار 
داشت: ۸۵ درصد از جمعیت شبکه های مجازی را جوانان و نوجوانان کشور تشکیل 
داده اند که به همین منظور کمیته ای نیز با عنوان کمیته فضای مجازی تشکیل شده 
و این کمیته برای پویایی بیش��تر به اداره کل ورزش و جوانان نیز اضافه شده است.

وی افزود: سال گذشته س��الن جام دیجیتال با فضای سه هزار متر مربع در اصفهان 
راه اندازی شد که این مجموعه بزرگ ترین مجموعه کشور بوده و تا کنون راه اندازی 
چنین مجموعه ای در بحث بازی های رایانه ای در کش��ور بی سابقه بوده و به همین 
دلیل نیز مسابقات بازی های رایانه ای انتخابی کشور در اصفهان و در مجموعه پرواز 
برگزار می شود.معاون اداره کل ورزش و جوانان اصفهان خاطرنشان کرد: ۵۶ درصد 
از جمعیت بازی های رایانه ای را آقایان و ۴۴ درصد آن را بانوان در کش��ور تش��کیل 
می دهند که این حجم از کار می طلبد تا با ورود به بازی های رایانه ای هم ایجاد اشتغال 
و هم جوانان را در بازی های رایانه ای به فرهنگ ایرانی نزدیک کنیم.وی تصریح کرد: 
در بحث بازی های رایانه ای باید به گونه ای عمل کنیم که جوانان ما بتوانند در محیطی 
سالم و به صورت دسته جمعی بازی کنند که خوشبختانه در سطح شهر اصفهان چنین 
محیط هایی فراهم شده و این عاملی بر این بوده است تا در بخش بازی های رایانه ای 

قهرمانان کشور و رتبه آوران جهانی ما نیز اصفهانی باشند.
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شهردار اصفهان:

ارتباط کالنشهرها با یکدیگر فرصت صحیح و خطا را مي گیرد

شیر توزیعی در مدارس اصفهان 
تحت نظارت کامل است

معاون مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شیری 
که در بازار موجود است استاندارد بوده و قابل اعتماد است؛ همچنین شیری که 

در مدارس توزیع می شود ، تحت نظارت کامل است.
غالمحسین صدری با اشاره به روند نظارت بر شیر توزیع شده در مدارس اظهار 
داشت: از زمان تولید تا توزیع، 3 ارگان بر شیرهایی که در اختیار مدارس قرار 
می گیرند، نظارت می کنند.وی افزود: اداره کل دامپزشکی، معاونت دارو و غذا و 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وظیفه نظارت، از زمان جمع آوری شیر 

از دامداری ها تا ورود به کارخانه را برعهده دارند.
معاون مبارزه با بیماری های واگیردار دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه نظارت جزو اصلی ترین وظایف ما به ش��مار می رود، گفت: برای افزایش 
کیفیت شیر توزیعی جلساتی در استانداری برگزار شده تا نظارت  ها بر این امر 

بیشتر شود. 
وی افزود: شیری که در مدارس توزیع می  شود مغذی و با کیفیت است، اگر در 
روش تولید آن سهل انگاری ش��ود و برای مثال تاریخ انقضای شیر بگذرد این 

موضوع باید بررسی و ریشه یابی شود.
صدری تصریح کرد: شیر با تاریخ انقضا توزیع می ش��ود و خارج از تاریخ انقضا 
 نباید مصرف شود، بنابراین شیری که در بازار موجود اس��ت استاندارد بوده و

 قابل اعتماد است و برای شهروندان جای نگرانی وجود ندارد، در همین راستا 
شیری که در مدارس توزیع می شود نیز تحت نظارت کامل است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان؛

سالمت شهروندان در خطر است،دستگاه ها 
هم افزایی داشته باشند
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سیری در دنیای ورزش

سرباز فراری تیم ملی به ایران برمی گردد 
یا به آمریکا می رود؟

حسن ختام فستیوال فوتبالی سال 2015

 دارن��ده م��دال نق��ره المپیک گف��ت: فدراس��یون تکواندو 
 برخ��ورد خوب��ی با ورزش��کاران ن��دارد و همی��ن موضوع 
باعث ش��ده تا خیلی از تکواندوکاران عزم سفر کرده و قصد 

خروج از کشور را داشته باشند.
بع��د از بازگش��ت تیم ملی تکواندو به ای��ران از مکزیک که 
با کس��ب س��ه س��همیه المپیک و نایب قهرمان��ی در جام 
جهان��ی همراه بود درحالی که انتظار می رفت فدراس��یون 
تکوان��دو تدابی��ر الزم را برای دوری تیم ملی از حاش��یه ها 
بیندیشد، شرایط به گونه ای پیش رفت که تکواندو یک بار 
دیگر اسیر حاشیه هایی ش��د که سرآغاز آن بعضا از داخل 
فدراس��یون بود. بعد از باخت ای��ران در فینال جام جهانی 
 به تیم آذربایجان ک��ه از دو تکواندوکار ایرانی بهره می برد 
یک بار دیگر بحث مهاجرت تکواندوکاران سرزبان ها افتاد. 
محمد باق��ری معتمد یکی از پرافتخارتری��ن تکواندوکاران 
ط��ای  چ��ون  ارزش��مندی  ه��ای  م��دال  ک��ه   ای��ران 
بازی های آس��یایی، قهرمانی آس��یا، طای جه��ان،  نقره 
المپی��ک و طای جام جهانی را در کارنامه دارد  در پی آن 
 اس��ت تا برای همیشه از ایران خارج ش��ده و تکواندو را در 

یک کشور دیگری پیگیری کند. 
فدراسیون نمی خواست من به المپیک بروم

 باق��ری معتم��د گف��ت: با وج��ود آنکه س��ال ه��ا در وزن
۶۸- کیلوگ��رم مب��ارزه و ب��رای تی��م ملی در مس��ابقات 
آس��یایی و جهانی مدال های متعددی را کس��ب کرده بودم 
 و حت��ی س��همیه حض��ور در المپیک ۲۰۱۲ لن��دن را من

ب��ه دس��ت آوردم اما مس��ووالن فدراس��یون برخاف نظر 
سرمربی وقت تیم ملی قصد برگزاری مسابقه انتخابی برای 
من را داش��تند. برای آنکه نمی خواس��تند م��ن به المپیک 
بروم. فش��ار روانی زیادی به م��ن وارد کردند که دوبار قصد 
 ترک اردو را داش��تم ولی با اصرار سرمربی تیم ملی ماندم و 

با شرایط سخت کنار آمدم.
با رباط پاره نقره المپیک گرفتم

 اگ��ر ت��اش مع��اون وق��ت وزارت ورزش، هادی س��اعی و
فریبرز عس��گری نبود نمی دانم چه شرایطی برای من پیش 
می آمد. این نفرات باعث ش��دند تا من به حق مس��لم خود 
یعنی حضور در المپیک دست پیدا کنم. به دلیل برخوردهای 
بد مسووالن فدراسیون و شرایط روحی نامناسب در جریان 
تمرینات تیم ملی دو ماه قبل از حضور در المپیک از ناحیه 
رباط صلیبی دچار آس��یب ش��دم و همان شرایط باعث شد 
ت��ا وضعیت خ��ود را برای  کس��ی عنوان نکن��م و با همان 
 وضعیت سخت تمرین کرده و در نهایت هم موفق به کسب 

مدال نقره المپیک شدم.
بدترین برخورد بعد از کسب نقره المپیک

بع��د از آنکه در بازی های المپی��ک ۲۰۱۲ با رباط صلیبی 
پاره موفق به کسب مدال نقره شدم متاسفانه شاهد بدترین 
 برخورد از س��وی رییس فدراس��یون بودم. در همان لحظه

فکر می کردم مدالی کس��ب نکردم. برخورد ایش��ان آنقدر 
بد بود که باعث ش��د فریبرز عس��گری به عنوان س��رمربی 

تیم ملی ورود کرده و مانع برخورد تندتر وی باش��د. همین 
مسایل باعث شد لحظات بسیار سختی را بعد از کسب مدال 
در دهک��ده بازی ها تجربه کنم. بعد از بازگش��ت به تهران 
 نیز این م��دال خیلی زود فراموش ش��د. در حالی که همه 
فدراسیون های مدال آور در المپیک از ورزشکاران خود طی 
مراسمی تجلیل کردند در تکواندو گویی اتفاقی رخ نداده و 

کسی از من سراغی نگرفت.
مقانلو رای خود را تغییر داد

 از رده س��نی نوجوان��ان عض��و تیم ملی ب��وده و نزدیک به 
۴۰ مدال رنگارنگ از مسابقات المپیک، بازی های آسیایی، 
قهرمانی جهان، قهرمانی آس��یا و تورنمنت ها برای کشورم 
کس��ب کردم ولی واقعا دلیل دش��منی رییس فدراسیون را 
نمی دانم. بعد از المپیک پای آس��یب دیده خود را جراحی 
 ک��ردم و بازگش��ت خوبی ب��ه می��دان مبارزه داش��تم. در

رقاب��ت های  آلمان مدال طا و در هلند مدال نقره کس��ب 
کردم و در حالی که پیش از اعزام به این دو مسابقه ترکیب 
تیم ملی برای حضور در مس��ابقات قهرمانی آسیا مشخص 
ش��ده ب��ود در همان آلمان س��رمربی تیم مل��ی در حضور 
اعض��ای تیم مل��ی اعام کرد که وزن چه��ارم معتمد برای 
مس��ابقات قهرمانی آسیا انتخاب شده اس��ت. ولی یک روز 
بعد از بازگش��ت به تهران تم��اس گرفت و گفت نمی توانم 
شما را به مس��ابقات قهرمانی آسیا ببرم و ترکیب تیم ملی 

تغییر نخواهد کرد. 
 در ش��رایطی ک��ه جای��گاه خوب��ی در

رنکینگ 
المپیک 

 داشتم
دان�م  نم��ی 

چه  بر  مقانلو 
رای  اساس��ی 

تغییر  را  خ���ود 
داد. 

پرسشی از رییس 
 فدراسیون

مصاحب�������ه  در 
ریی��س  از  ای 

فدراس��یون خوان��دم که 
 نمی تواند زی��ر پای قهرمانان 

 فرش قرمز پهن کند. تا آنجا که من 
م��ی دانم هی��چ ک��دام از قهرمانان 

انتظار فرش قرمز نداش��ته اند ولی امیدوارم 
رییس فدراسیون به یک س��وال پاسخ دهد که اگر 

همین قهرمانان نبودند عمر مدیریت ش��ما در فدراس��یون 
تکواندو ۱۶ س��ال به طول م��ی انجامید یا خیر؟ چرا تاش 
و زحم��ات قهرمانان را این چنی��ن نادیده می گیرید؟ مگر 
ش��ما ۱۶ سال از مزایایی مادی و معنوی همین مدال های 
رنگارنگ منتفع نشدید؟ آیا انتظار دارید قهرمانان بی ادعای 

این رشته زیرپای شما فرش قرمز پهن کنند؟
زحمت کشان واقعی تکواندو طرد شده اند

در طول سال های گذشته قهرمانان زیادی برای سربلندی 
 تکوان��دو ای��ران افتخارآفرین��ی کردند. رییس فدراس��یون

پاس��خ ده��د خدام��رادی، ب��رادران دانش ، حاج��ی پور ،  
 غامزاده  ذرخش ، اصانی ، امین ترابی ، ساعی ، افاکی ، 
فریبز عس��گری، خ��داداد و .....  اکنون کجا هس��تند. چرا 
درهای فدراسیون فقط برای چند نفر خاص باز است و سایر 
دلس��وزان واقعی تکواندو باید با دش��منی این فرد به دور از 

عایق خود باشند.
مقانلو فراموشی گرفته است

سرمربی فعلی تیم ملی دو سال قبل که تیم ملی با هدایت 
فریبرز عس��گری در آروب��ا به کره جنوب��ی در بازی نهایی 
 باخ��ت و نقره جام جهانی را گرف��ت بدترین انتقادات را در 
 رسانه ها داشت. حاال چه شده تاب انتقاد ندارد؟ واقعا شکست با 
۲۰ امتیاز اختاف در فینال جام جهانی چه توجیهی دارد؟ 
چرا تاش تکواندوکاران جوان با آتیه تیم ملی نادیده گرفته 
ش��د و عنوان تیم دوم را به آنها اطاق کردند؟ چرا شکست 
 را قب��ول نمی کنی��د و تیم حریف و س��رمربی موفق آن را 

زیر سوال می برید؟
مقانلو در مورد از دست رفتن سهمیه چهارم پاسخگو 

باشد
 تکواندو ایران زمانی که قانون اجازه کس��ب دو س��همیه را 
م��ی داد همیش��ه از تمام ظرفیت اس��تفاده م��ی کرد ولی 
حاال که می توانیم چهار س��همیه کسب کنیم ، تنها به سه 
سهمیه دست پیدا کرده اند. آقای مقانلو باید پاسخگو باشد 
ک��ه چرا در وزن ۶۸- کیلوگرم که ب��ا یک طا، یک نقره و 
یک برنز توس��ط ساعی و بنده 

 پرافتخارترین وزن تکواندو در المپیک است سهمیه نگرفتیم. 
آسیب دیدگی من و اسبقی همزمان بود و حتی من بعد از 
عم��ل جراحی زوتر بهبود پیدا کردم ولی وی به اردو دعوت 
ش��د و من با نقره المپیک نادیده گرفته ش��دم. می گویند 

درهای تیم های باز است ولی اسامی اعام می کنند.
به پوالدگر رای ندادم

در مجمع انتخاباتی سال ۹۲ به پوالدگر رای ندادم و ایشان 
وقتی از جریان مطلع ش��د شرایط برای من بدتر از گذشته 
ش��د. البته طبیعی ب��ود وقتی با هادی س��اعی با آن همه 
 افتخار آن چنان برخورد کردند یا رییس هیات تهران را که 
۱۰ سال هیات برتر انتخاب شد آنچنان کنار گذاشتند دیگر 
چه انتظاری از ایش��ان دارید که با من برخورد خوبی داشته 

باشد.
دالرهای من کجا رفت؟

کمیت��ه بین الملل��ی المپیک برای چن��د قهرمان المپیک 
مبلغی را به عنوان بورس��یه ارس��ال کرد که فقط یک بار و 
آن بخش ناچیزی از ۲۰۰۰دالر از س��وی فدراسیون به من 
داده ش��د. یکی جواب بدهد که این دالرها که به نام من به 
ایران آمده کجا رفته است؟ چه کسی به جای من امضا زده 
و تحویل گرفته اس��ت؟ از کمیته ملی المپیک و حراس��ت 

وزارت ورزش می خواهم شرایط را پیگیری کنند.
از ایران می روم

در ط��ول س��ال ها حض��ور در تی��م ملی دین خ��ود را به 
 تکواندو ایران ادا کرده و با وجود آنکه تمام س��عی و تاشم 
کسب افتخار برای ایران اسامی بوده ولی رییس فدراسیون 
همه جوره در حق من کم لطفی کرده است. به دلیل همین 
برخوردها دلس��رد ش��دم و به زودی ایران را برای همیشه 
ت��رک می کنم. می روم تا سرنوش��ت خود را در کش��وری 
دیگر جس��تجو کنم. هرجای دنیا باش��م با تمام وجود یک 
 ایران��ی هس��تم و قلبم برای ای��ران و مردم عزیز کش��ورم 
می تپد. هر زمان هم که به صورت رسمی و صادقانه 
از من دعوت شد در خدمت تکواندو ایران 

می باشم.

ناگفته های باقری معتمد از لندن تا ریو؛

درددل  های قهرمانی که انگیزه ماندن ندارد

 قائ��م مقام باش��گاه اس��تقال خوزس��تان می گوی��د تیمش به دنبال کس��ب 
سهمیه آسیایی و حتی قهرمانی در لیگ برتر است.

علی پورکیانی در پاسخ به این سوال که روند موفقیت تیمش در نیم فصل اول 
چه بوده اس��ت، گفت: ما االن 5 س��ال است که تیم فوتبال استقال خوزستان 
را در اختیار داریم. دو فصل در لیگ یک حضور داش��تیم و س��ه سال است که 
 در لی��گ برتر هس��تیم. حتما به خاطر دارید ک��ه در دو فصل اخیر وضعیت ما

 خوب نبود و حتی س��ال گذش��ته برای ماندن در لیگ برتر مجبور به مصاف با 
مس کرمان در پلی آف شدیم. با این حال امسال مدیران شرکت تصمیم گرفتند 

 تا به صورت جدی تری کار کنیم و از حیثیت فوتبال خوزستان دفاع کنیم.
 او اف��زود: م��ا در فصل ج��اری وارد یک فرآیند جوان گرایی ش��دیم. جوانانی را

ب��ه خدمت خود در  آوردیم که جویای نام بودند. از طرفی هنر ویس��ی هم کار 
کردن با این جوانان اس��ت. همه این مس��ایل دست به دست هم داد تا در این 
فصل روند ما متفاوت از گذش��ته ش��ود و خوش��بختانه نیم فصل را با قهرمانی 

پشت سر گذاشتیم.
قائم مقام استقال خوزستان در پاسخ به این سوال که آیا تیمش در نیم فصل 
دوم ه��م روند فعلی اش را ادامه می دهد ی��ا نه، گفت: من قول می دهم که این 

روند ادامه پیدا کند. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که هدف گذاری تیمش در فصل جاری چیست، 
بیان کرد: اگر اول فصل از کارشناس��ان و مردم می پرس��یدید که چه تیم هایی 
 ب��رای ص��در ج��دول رقابت می کنند کس��ی به م��ا رای نمی داد ول��ی االن ما 

صدر جدول هستیم. چه کسی از سهمیه گرفتن یا قهرمانی بدش می آید؟

بیش از ۴۰ روز از انتخابات فدراسیون تنیس روی میز گذشته و این فدراسیون 
همچنان با سرپرست اداره می شود.

باره��ا پ��س از برگ��زاری انتخابات فدراس��یون تنی��س روی میز کارشناس��ان، 
پیشکس��وتان و رس��انه ها در خصوص حس��اس بودن ش��رایط تنیس روی میز 
 ایران در آس��تانه مسابقات جهانی و انتخابی المپیک گفته و نوشته اند، اما ظاهرا

گوش مس��ووالن ورزش بدهکار این صحبت ها نیست و با وجود گذشت بیش از 
۴۰ روز از مجمع و انتخاب رییس جدید، هنوز حکمی برای مهرداد علی قارداشی 
برای حضور در فدراس��یون و برنامه ریزی برای رقابت های پیش رو و چهار سال 
 آینده صادر نش��ده اس��ت.همه اهالی تنی��س روی میز منتظرند تا فدراس��یون 
با ریاس��ت جدید کارش را آغاز کند و این رش��ته با قدرت و انس��جام بیشتری 
 ب��ه رقابت های پیش رو بیندیش��د، اما ظاه��را این دغدغه ش��اید چندان برای 
وزارت ورزش و جوانان مهم نبوده و مش��خص نیست چرا بعد از گذشت ۴۰ روز 

از انتخابات، فدراسیون هنوز با سرپرست اداره می شود.
محمدباقر پس��ران، کارش��ناس تنیس روی می��ز در این ب��اره می گوید: ما هم 
نمی دانیم چرا حکم رییس جدید صادر نمی ش��ود و هرچه این روند طوالنی تر 
 ش��ود، به ضرر تنیس روی میز خواهد بود. مس��ابقات جهانی و انتخابی المپیک 

در میان است و امیدواریم هرچه زودتر تکلیف این موضوع مشخص شود.
وی ادامه داد: س��عادتمند سرپرس��ت فدراس��یون کارش را می کن��د، اما اینکه 
رییس در فدراس��یون حضور داشته باش��د، چیز دیگری است. شنیده ام در چند 
 رش��ته دیگر مانند دوومیدانی هم حکم ها با تاخیر زده ش��ده اس��ت و مسووالن 

وزارت ورزش باید در این خصوص توضیح دهند.

 مدیرعام��ل ش��رکت توس��عه و نگه��داری اماکن ورزش��ی می گوی��د با کمک 
پیست اسکی دیزین می توان صنعت توریسم ورزشی را فعال کرد.

مصطفی مدبر اظهار داش��ت: پیست بین المللی دیزین چهارشنبه هفته گذشته 
رس��ما به بهره برداری رسید تا نسبت به سال های گذشته عاقمندان به اسکی 
بتوانند زودتر از این پیست زیبا استفاده کنند. خوشبختانه در زمینه ایمن سازی 
و تعویض کابل ه��ا و افزایش امکانات رفاهی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته تا 

شرایط بهتری در اختیار استفاده کنندگان از پیست های اسکی قرار گیرد.
وی افزود: پیس��ت اسکی دیزین به واسطه شرایط منحصر به فرد خود می تواند 
در زمینه جذب توریسم ورزشی عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و شرایطی را 
فراهم آورد که بس��یاری از اسکی بازان خارجی برای استفاده از دیزین به ایران 
س��فر کنند. این مستلزم آن اس��ت که با یک برنامه ریزی خاص و با استفاده از 
شرایط به وجود آمده در دوران پسابرجام، بتوانیم در جذب توریسم ورزشی نیز 

گام های بلندی را برداریم.
مدیرعامل ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تصریح کرد: پیست دیزین 
برای اس��کی بازان خارجی کاما ش��ناخته شده اس��ت، زیرا دیزین نه تنها یک 

پیست بین المللی بلکه بزرگ ترین پیست اسکی خاورمیانه نیز است 
 مدی��ر در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: فراموش نکنی��م که طی چند س��ال اخیر

تعداد زیادی از اس��کی بازان منطقه برای اس��تفاده از امکانات اس��کی ترکیه به 
این کش��ور س��فر می کنند. ما می توانیم با یک برنامه ریزی درست بسیاری از 
 آنها را به ایران بیاوریم زیرا ش��رایط و امکانات پیس��ت دیزین به مراتب بهتر از

پیست های اسکی ترکیه است.

استقالل خوزستان؛
 شگفتی سازی که هدفش قهرمانی است

دو ماه تا مسابقات جهانی و رییس همچنان 
دور از فدراسیون تنیس روی میز

دیزین می تواند توریست های خارجی 
را به ایران بیاورد

مهرداد پوالدی قید بازگشت به ایران را برای همیشه زده و به فکر این 
است که کشوری را برای زندگی انتخاب کند. 

 ای��ن روزه��ا ش��ایعات تازه ای ب��ه راه افت��اده. اینکه مه��رداد پوالدی 
می خواهد به ایران بازگردد. 

مدیر برنامه های س��ابق عل��ی کریمی هم مطلب��ی در فضای مجازی 
منتشر کرد که علت به راه افتادن شایعات بود. 

او از مس��ووالن خواست که در حق پوالدی لطف کنند و این دردسرها 
برایش به پایان برسد و به ایران بازگردد. 

حال آنک��ه خبرهای موثق از قطر، دقیقا حکای��ت از چیزهای دیگری 
دارد.

مه��رداد پوالدی آخرین بار در جام ملت های ۲۰۱5 اس��ترالیا پیراهن 
تیم ملی را پوشید. بازی عراق، آخرین بازی ملی او بود؛ مسابقه ای که 

با اتفاقات تلخی برای مهرداد همراه شد. 
 او در نیم��ه اول ب��ازی کارت قرم��ز گرف��ت و در نهای��ت... تی��م ملی 

باخت. 
پ��س از ای��ن شکس��ت، انتقادات بس��یار زی��ادی از پوالدی ش��د، از 
 او ک��ه می گفتن��د نباید همراه تی��م ملی به اس��ترالیا می رفت چون 
کارت معافیتش تقلبی بوده است. کی روش اما پای او ایستاد و مهرداد 

سرانجام به استرالیا رفت.
پس از بازگش��ت تی��م ملی از جام ملت ها، پوالدی مس��تقیما به قطر 

رفت. 
از همان لحظه مصاحبه ها آغاز ش��د؛ مس��ووالن نظ��ام وظیفه گفتند 
پوالدی قول داده بود به ایران برگردد و به یک باش��گاه نظامی ملحق 

شود. 
مه��رداد اع��ام کرد خردادماه س��ال ۹۴ برمی گردد ام��ا در فروردین 
امس��ال اعام کرد قراردادش با الشحانیه قطر ۳ ساله است! این اظهار 
نظر مس��ووالن نظام وظیفه را برآشفت چراکه به خوبی اطاع داشتند 
پوالدی قرارداد یک س��اله با الش��حانیه امضا کرده است.این مستندات 

وضعیت پوالدی را وخیم تر کرد. 
هم��ان روزه��ا معل��وم بود مه��رداد دیگ��ر قصد بازگش��ت ب��ه ایران 
 را ن��دارد و در واق��ع می خواهد زم��ان بخرد تا تصمی��م نهایی اش را 

بگیرد. 
ح��ال در ای��ن روزها که بازهم ش��ایعات بازگش��ت پوالدی ب��ه ایران 
 مطرح ش��ده، خبرهای قطعی حکای��ت از آن دارد که او دیگر به ایران 

بازنمی گردد. 
مهرداد فعا بازیکن الش��حانیه اس��ت و قصد دارد فوتبالش را در خارج 

از ایران ادامه دهد. 
حداقل اکثر بازیکنان تیم ملی از این بابت مطمئن هستند و می دانند 

که همبازی سابق شان دیگر به کشور برنمی گردد. 
یکی از بازیکنان تیم ملی که نخواس��ت نامش فاش ش��ود، در این باره 
م��ی گوید: »مهرداد تصمیم خود را گرفته. او می داند که اگر به ایران 

برگردد همه جوره از نظر مالی ضرر می کند. 
ب��رای تی��م ملی هم که نمی توان��د بازی کند... ای��ن فکرها را کرده و 

تصمیم گرفته که به ایران برنگردد.«
مهرداد حتی نقشه های زیادی برای آینده اش کشیده است. 

 پ��والدی در صورت پای��ان فوتبالش، باید در کش��ور دیگ��ری زندگی 
کند. 

 او از ح��اال ب��ه فکر آن روزهاس��ت و می خواهد کش��وری را به عنوان 
مقصد نهایی انتخاب کند. 

 از آنج��ا که کش��ور آمری��کا به فوتبالیس��ت ه��ای ایران به س��ادگی
گرین کارت می دهد، پوالدی حتی به آن فکر افتاده که این کش��ور را 

برای زندگی انتخاب کند. 
در ح��ال حاضر خیلی از چهره های فوتبال��ی ایران گرین کارت دارند 
 و ای��ن اتفاق چندان عجیبی نیس��ت ک��ه بازیکنی با س��ابقه پوالدی 

گرین کارت این کشور را بگیرد.

فینال جام باش��گاه های جه��ان ظهر امروز در ش��هر یوکوهاما برگزار 
خواهد شد. 

 تی��م های قهرم��ان لیبرت��ادورس و لی��گ قهرمانان اروپا ب��رای فتح 
جام باشگاه های جهان برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. 

ریور پالته:
پ��ر افتخ��ار ترین تی��م باش��گاهی فوتب��ال آرژانتین روز چهارش��نبه 
موف��ق ش��د با ت��ک گل ل��وکاس آالریو برابر س��انفریس هیروش��یما 
 ب��ه برتری دس��ت پی��دا کند و راهی فین��ال جام باش��گاه های جهان 

شود. 
 ش��اگردان مارس��لو گاالردو ک��ه انگی��زه ی فراوان��ی ب��رای اثب��ات 
 توانایی های خود دارند، برخاف  فتح کوپا لیبرتادورس به توفیق چندانی در

 رقاب��ت ه��ای داخلی دس��ت نیافتن��د و با کس��ب تنه��ا ۴۹ امتیاز از 
سی دیدار خود بر سکوی نهم جدول ایستادند تا شاهد جشن قهرمانی 

رقیب دیرینه خود، بوکاجونیورس باشند. 
فرناندو کاوانگی مهاجم س��ال های گذش��ته ویارئال و بوردو، با به ثمر 
رس��اندن ۱۱ گل بهتری��ن مهاجم فصل ریور پاته ب��ود که با جدایی 
 از تیم��ش ب��ه آپوئ��ل نیکوزیا قبرس پیوس��ته اس��ت. بدی��ن ترتیب

رودریگ��و مورا و لوکاس آالری��و دو مهاجم گاالردو ب��رای فتح دروازه 
کلودیو براوو خواهند بود. 

 بارسلونا:
دو تس��اوی متوالی برابر والنس��یا و دپورتیوو الکرونی��ا در رقابت های 
 اللی��گا، هر چن��د به احتم��ال فراوان موج��ب از دس��ت دادن موقت 
صدر جدول اللیگا خواهد شد اما پیروزی برابر گوانگژو با هتریک لوئیز 

سوارز بارسا را روانه فینال جام باشگاه های جهان کرد. 
آبی اناری پوش��ان که با فتح عنوان س��ه گانه س��ال درخشانی را برای 
 ه��واداران پر ش��مار خ��ود رقم زدند، پس از کس��ب عن��وان قهرمانی

س��وپر کاپ اروپا، برابر اتلتیک بیلبائو ش��کت خوردند تا دست شان از 
فتح جام پنجم کوتاه بماند.برای اولین تقابل دو تیم مطرح فوتبال اروپا 
و آمریکا جنوبی، لوئیز انریکه فوق ستاره آرژانتینی خود، لیونل مسی را 
به دلیل مصدومیت کلیوی در اختیار نخواهد داشت تا بار دیگر فرصت 
درخشش به مونیر الحدادی برسد. در سوی دیگر، نیمار پس از غیبت 
در س��ه بازی اخیر آبی اناری پوش��ان برای بازگش��ت به ترکیب اصلی 

تیمش آماده به نطر می رسد.

مدیر فن��ی تیم فوتب��ال امید ای��ران با بیان 
اینکه هیچ مربی نم��ی تواند قول صددرصدی 

 صعود به المپیک را بده��د، گفت: حریف اصلی 
تیم امید در داخل کش��ور است نه خارج از ایران و 

این حریفان مشکل ساز هستند.
محمد مایلی که��ن در خصوص اینکه برای تش��کیل 

اردوه��ای تدارکات��ی تیم امید ب��ا چه مش��کاتی مواجه 
 هستند بیان کرد: متاسفانه مشکاتی وجود دارد. ما در اردوی 

بندر عباس تنها ۲۰ نفر را به همراه می بریم در حالی که با حضور 
نفرات تراکتور و استقال ۲۸ نفر هستیم که باید 5 نفر در این باره خط 

بخورند.وی در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط می توان برنامه دیگری 
داشت، گفت: قبل از پاسخ به این س��وال باید از مدیریت کاشانی واقعا قدردانی کرد. 

این دوره به نظرم متفاوت با دیگر ادوار اس��ت اما یک سری مشکات همیشه بوده است. حریف 
 اصلی ما داخل کشور اس��ت نه خارج. این حریفان بعضا اجازه نمی دهند تیم امید منس��جم و قوی در مسابقات 

برون مرزی شرکت کند. با این حال حضور کاشانی خیلی از مشکات را کم کرده است.
 مدیرفنی تیم امید ادامه داد: با تعاملی که ما با باش��گاه ها داش��ته ایم که البته نمی گویم ۱۰۰ درصد بوده است

باعث شده تا تیمی که در اینچئون که حتی از بازیکنان زبده مثل مسلمان، خانزاده، پورعلی گنجی و .. استفاده کرد 
و نتایج بدی هم گرفته بود و از نظر روحی نیز پایین بوده است تغییر پیدا کرده و با دیدن حدود ۱5۰ بازیکن، نفرات 
تازه را انتخاب کردیم. خیلی از این بازیکنان حتی در ترکیب تیم خود نبودند اما طوری ش��ده که حاال باشگاه ها 

می گویند که اگر اینها نباشند ما مشکل داریم ولی ما کنار آمده ایم.

تیم ملی فوتسال ایران در حالی برای حضور 
در تورنمن��ت چهارجانبه راهی کش��ور چین 
ش��د که دو تیم دیگر این تورنمنت به یک باره 

تغییر کردند.
تیم ملی فوتسال در حالی هفته گذشته برای حضور 
در تورنمنت چهارجانبه راهی کشور چین شد که قبل 
از این سفر اعام شده بود عاوه بر ایران و چین، صربستان 
و عمان دیگر تیم های حاضر در این مسابقه خواهند بود. حتی 
سرمربی تیم ملی هم بر اس��اس این حریفان فهرست تیم ملی را 
اعام و بازیکنان موردنظرش را بر اس��اس تیم های صربستان و عمان 
انتخاب کرد.این موض��وع حتی به قیمت تغییر برنامه مس��ابقات لیگ برتر 
فوتسال و به تعویق افتادن این مسابقات تمام شد چرا که چند بازیکن اصلی تیم ملی 
از جمله سپهر محمدی، علی اصغر حسن زاده، علیرضا وفایی و مهدی جاوید هم به اردوی تیم 
دعوت شدند.با این حال بعد از سفر تیم ملی به یکباره اعام شد که مکزیک و میانمار جایگزین صربستان و عمان 
شده اند و ایران باید به مصاف دو تیمی در فوتسال برود که حتی جایگاهی به مراتب پایین تر از صربستان دارند. 
نکته جالب اینکه مسووالن کمیته فوتسال هم از این تغییر بی خبر بوده اند و یا اگر از این موضوع اطاع داشتند، 

آن را به سرمربی تیم ملی منتقل نکردند.
حاال که ایران با چهار، پنج بازیکن اصلی خود راهی چین شده است و برنامه مسابقات لیگ برتر هم دست خوش 
تغییراتی شده است، جای این سوال از کمیته فوتسال هست که چرا حاضر شدند در تورنمنتی شرکت کنند که 

تیم ایران می توانست با بازیکنان امید خود به میدان برود .

حریف اصلی تیم امید 
در داخل کشور است

کاله چین�ی که برس�ر 
فوتسال ایران رفت
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بازی های محلیراز موفقیت

6-داس��تانپريانواقعيتنداردبرخالفآنچهعموممردمفكرميكنند
دونفربهخاطرداش��تنروابطجنس��يوبرقراريارتباطب��اهمازدواج
نميكنند.آنچ��ه2نفررابههمنزديكترميكنددلسردنش��دناس��ت.
دلسرديازجملهداليلاصلياحساسبدبختيدرانسانهااست.پسدر
موردمشكالتزندگيباهمصحبتكنيدوراهحليبيابيدتاطرفمقابل

شمادلسردنشود.
7-بهموقعدعواكنيداگرازچيزيناراحتيدموقعمناس��بيبرايپيش
كشيدنآنپيداكنيد.درموردآنچهميخواهيدبگوييددرستفكركنيد.
بعدازاتمامبحثهمحتياگرشماآغازگربحثنبودهايديامقصرنيستيد،
عذرخواهيكنيد.اگردعوارادرستادارهنكنيدبهمروررابطهبينشماو

همسرتانسردميشود.
8-رويمنفيهاتمركزنكنيدبرايانجامفعاليتهايمثبتوقتيتعيين
كنيدوتمامتمركزتانرارويحذفمنفيهانگذاريد.اش��تباهبسيارياز
زوجهاايناس��تكهرويامورمنفيزندگيوحذفآنهاتمركزميكنند.
بهجاياينكهتماممدتبهدنبالحلمش��كالتزندگيباش��يدبهلذايذ
آن،دوستيهاواحساس��اتتانبهادهيدتاببينيدمشكالتچهراحتاز

سرراهكنارميروند.

۱-هرگزخودتانرادس��تكمنگيري��دوقتیديگ��ریازعهدهكاری
برآمدهباشد،بهاحتمالزيادش��ماهممیتوانيد.2-حدومرزهايیكه
توانايیهایش��مارامحدودمیكنند،همانهايیاستكهخودتانايجاد

كردهايد...
۱-هرگزخودتانرادستكمنگيريدوقتیديگریازعهدهكاریبرآمده

باشد،بهاحتمالزيادشماهممیتوانيد.
2-حدومرزهايیكهتوانايیهایش��مارامحدودمیكنند،همانهايی

استكهخودتانايجادكردهايد.
۳-هنگامیمیتوانيدزنكارآمدیباش��يدكهمسؤوليتكاملزندگیو

آنچهرابرایتانپيشمیآيدبرعهدهبگيريد.
۴-هموارهبهيادداشتهباشيدمهمتريننيرویخالقیكهبرزندگیشما

تأثيرمیگذارد،خودتانهستيد.
۵-ازبهانهتراشی،عذرآوردنومقصردانستنديگراندستبرداريد.

6-هنگامیكهمیدانيدكسیياچيزیبرحقاستآنراناديدهنگيريد.
7-رسيدنبهآرامشفكریراهدفاصلیخودقراردهيدوبراساسآن

برایزندگیتانبرنامهريزیكنيد.
8-هموارهب��هآنموج��ودخيلیخوبك��هدردرونشماس��تواورا

میشناسيدوفاداربمانيد.
۹-درموردآيندهوزندگیخودتصويریروش��نوواضحداشتهباشيد.

نقطهآغازتصميمبهترنقطهپايانتصميمهایبدتراست.
۱۰-هموارهببخشيدوفراموشكنيدامابگيريدوبهخاطربسپاريد.

ادامهدارد...

پدرُجحیسهماهیبريانبهخانهبرد.جحیدرخانهنبود.مادرش
گفتاينبخوريمپيشازآنكهجحیبيايد.چونسفرهبنهادندجحی
درزد.مادرشدوماهیبزرگدرزيرتختپنهانكردويكیكوچك
باميانآورد.مگرجحیازشكافدربديد.چونبنشستندپدرشاز
جحیپرسيدكهتوحكايتيونسپيغمبرشنيدهای؟گفتنهامااز
اينماهیبپرسم.سرپيشماهیبردوازاوپرسيدوگوشبردهان
ماهینهادوگفتاينماهیمیگويدمنآنزمانكوچكبودمدو
ماهیديگربزرگترازمندرزيرتختاندازايشانبپرستابگويند.

گويندروزیدزدیدرراهیبستهایيافتكهدرآنچيزگرانبهايی
بودودعايینيزپيوس��تآنبود.آنشخصبس��تهرابهصاحبش

بازگرداند.
اوراگفتند:چرااينهمهمالراازدستدادی؟

گفت:صاحبمالعقيدهداشتكهايندعا،مالاوراحفظمیكند
ومندزدمالاوهستم،نهدزددين!اگرآنراپسنمیدادموعقيده
صاحبآنم��الخللیمیيافت،آنوقتم��ن،دزدباورهایاونيز

بودمواينكاردورازانصافاست.

اعرابیراگفتندچگونهمیگذرانی؟گفتنهچنانكهخداوندتعالی
خواهدونهچنانكهش��يطانخواهدونهچنانك��هخودخواهم.
گفتندچگونه؟گفتازآنكهخدایتعالیخواهدعابدباشموچنان
نيستموشيطانخواهدكهكافرباشموچناننيستموخودخواهم
كهشادوخوشروزیودارایثروتكافیباشموچناننيزنيستم.

شعر )فریدون مشیری(حکایت

میبينم
منبهاينجملهنمیانديشم

بهتومیانديشم
ایسراپاهمهخوبی

تكوتنهابهتومیانديشم
همهوقت
همهجا

منبههرحالكهباشمبهتومیانديشم
توبداناينراتنهاتوبدان

توبيا
توبمانبامنتنهاتوبمان

جایمهتاب،بهتاريكیشبها،توبتاب
منفدایتوبهجایهمهگلها،توبخند
اينكاينمنكهبهپایتودرافتادهامباز

ريسمانیكنازآنمویدراز
توبگير،

توببند،توبخواه
پاسخچلچلههاراتوبگو
قصهابر،هواراتوبخوان

توبمانبامنتنها،توبمان
دردلساغرهستیتوبجوش

منهمينيكنفسازجرعهجانمباقیاست
آخرينجرعهاينجامتهیراتوبنوش!

کاریکاتور )یلدا(
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مصداقبیكفايتیوتدبيرنادرستشخصیكهدر
رأسآناموراستسرچشمهمیگيرد.

چراكهتاآبازسرچش��مهگلآلودنباش��دتيرگی
بهآننمیگذردوزاللیوروانیآنحفظمیشود.

خلفایامویجمعا۱۴نفربودهاندكهازس��ال۴۱
تا۱۳6هجریدرس��رزمينپهناوراسالمیخالفت

كردهاند.
درميانايش��انهيچيكدرمق��امفضيلتوتقوی
همتایخليفهیهش��تم،عمربنعبدالعزيز،نبوده

است.
اينخليفهتعاليماس��المیراتم��اموكمالاجراء
میكردهاست.دورانكوتاهخالفتشتوامباعدلو

دادبودوبدونتكلفوتجملزندگیمیكرد.
روزیاينخليفهازعربیش��امیپرس��يد:عامالن
مندرديارش��ماچهمیكنندورفتارشانچهگونه

است؟
عربشامیباتبسمیرندانهجوابداد:»اذاطابت

العين،عذبتاالنهار«
يعنیچونآبدرسرچشمهصافوزاللباشد،در

نهرهاوجويبارهانيزصافوزاللخواهدبود.
ميرخوان��د،اينس��خنراازافالطونم��یداندكه
فرمود:پادشاهمانندجویبسياربزرگآباستكه

بهجویهایكوچكمنشعبمیشود.
پساگرآنجویبزرگشيرينباشد،آبجویهای
كوچكراب��دانمنوالتوانيافتواگرتلخباش��د،

همچنانفريدالدينعطارنيش��ابوریاينسخنرا
بهعارفعاليقدرابوعلیش��قيقبلخینس��بتمی
دهدكهچ��ونقصدكعبهك��ردوبهبغدادرس��يد،
هارونالرش��يداورابخواندوگف��ت:مراپندیده!
ش��قيقضمنمواعظحكيمانهگفت:توچشمهای
وعمالجویهااگرچشمهروشنبود،تيرگیجوی
هازيانندارد،امااگرچشمهتاريكبود،بهروشنی
جویهيچاميدنب��ود،درهرصورتاينس��خناز
هركسوهركش��وریباش��د،ابتدابهزبانعربدر
آمدهوازآنجابهزبانفارسیمنتقلگرديدهاست.
ولیبهمص��داق»الفضلللمتقدم«بايدريش��هی
عبارتب��االراازگفتارافالطوندانس��تكهبعدها
متاخرانآنرابهصورواشكالمختلفدرآوردهاند.

فرضكنيددريكمس��ابقهیدویسرعت
شركتكردهايد.

س��والاول:ش��ماازنف��ردومس��بقت
میگيريد،حاالنفرچندمهستيد؟

سوالدوم:اگرشماتویهمانمسابقهازنفر
آخرسبقتبگيريد،نفرچندمخواهيدشد؟

عدد۱۰۰۰روفرضكنيد.۴۰رابهآناضافه
كنيد.حاصلرابا۱۰۰۰ديگ��رجمعكنيد.
عدد۳۰رابهج��واباضاف��هكنيد.با۱۰۰۰
ديگرجمعكنيد.ح��اال2۰تاديگربهحاصل
جمع،اضافهكنيد.ب��ا۱۰۰۰تایديگرجمع
كنيدونهايتا۱۰تایديگ��ربهحاصلاضافه
كنيد.اي��نجمعرابابايدباذه��نتانانجام

دهيد،نهباماشينحساب...

خيلیسوالهارامیتوانپرسيد،مثال
میتوانازاوپرسيدكهمرداستيانه؟
اگرس��رشراباحركتچپبهراس��ت
تكاندهد،میفهميمك��هازآنقبيله

است.
هرحركتديگرس��رشنشانمیدهد

كهازآنقبيلهنيست...

معما

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

 

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

آب از سرچشمه گل آلود است

داستان

ُچمَچه گلین

اِز سر نو ِگزر خانُم

اينبازیتوسطبچههااز7سالتا۱۵سالاجرامیگرديد.هرسالباشروعبهار
اينبرنامهباسروصدایشادبچههااجرامیشد.بهارفصلرويشوبارشاست.اگر
بارشبارانبهتاخيرمیافتادبچههاكمرهمتبستهبااستفادهازيكقاشقچوبی

كهدرزبانمحلیبهآنچمچهمیگفتنداينبازیراانجاممیدادند.
ازپارچههایرنگارنگبرایقاشقلباسوروسریدرستمیكردند.بامدادرنگی
چشموابرودهانودماغمیكشيدند.دورهمجمعشدهوچمچهحركتدادهبا
شعرهایبچهگانهكهباصدایبلندمیخوانددركوچههاومحلههارامیافتادند
ازآسمانهاوابرهاتقاضایبارانمیكردند.جالبهمكاریبزرگتربابچههابود.
ازمقابلهرخانهكهردمیشدندبهسروصورتآنانآبمیپاشيدندسپسبين
بچههانقلونباتوگندمتوزيعمیكردند.بهنشانیشيرينیكامی.رويشوبارش
وبركتوارتزاقازروزیحالل.بارهامشاهدهمیشدكههمزمانبابازیبچهها

بارانباريدنگرفته.
متاسفانهاينبازینيزبهخاطرههاپيوسته.

اينبازیبهصورتگروهیبودهويكنفربههرطريقیانتخابمیش��ودوبه
حالتركوعمیايس��تدتاديگرانازرویپش��تشبپرندكهاينپرشهمراهبا
خواندنشعرهاورعايتاصولیاست.يكنفربهعنواناوستا)استاد(كهشعرهای
بازیراازبراس��تانتخابش��دهوبهعنواننفراولمیپردوشعرهرپرشرا
میخواندوديگرانپشتسراوهمزمانباپريدنازپش��تنفراولآنشعررا

تكرارمیكنند.
اگركس��ینتواندبپرديادرميانهراهپايينبيفتدويانكاتموردنظرديگركه
بعضیمراحلدارندرعايتنكند،بايدجايشرابانفرخمش��دهعوضكند.اگر
تماممراحلطیگرددوكسینبازد،نفریكهخمبودهدروندايرهایمیايستدو
ديگرانبايدپایشانرابهدايرهبرساننددرحالیكهنفرمياندايرهسعیمیكند
بهآنهادستبزند.اگرهمهپایشانرابهدايرهبرسانندبدونآنكهدستنفروسط
بهآنهابخورد،بازیدوبارهباهماننفرانجاممیش��ودولیاگرنفروسطبتواند
بهيكیازافراددستبزند،اوبايدجايگزينگردد.شعرهایبازیبهصورتزير

است:
اِزِسرنوِگزرخانُم،بازبازيكیشد،بازبازدوتاشد

سوميشكلنمیزنُم)دراينمرحلههنگامپريدننبايدجايیازبدنبهنفرخم
شدهبرخوردكند(.

چهارميشچهاردستوپايمبرزِمين)درهنگامفرودبايدچهاردستوپاینفر
پرندهبهزمينبرسد(.

پنجميشيكدستيكپابرزِمين)درهنگامفرودبايديكدستويكپاینفر
پرندهبهصورتضربدریبهزمينبرسد(.

شيشميششيش��هعمُرمبرِزمين،هفتميشهفتآسمان،هشتميشهشت
دربهش��ت،نهميشنامخدا،دهميشهوريو،يازدهميشالالممياد)همراهبا

خميازه(.
ِشبیاولِعدسپِلو،ِشبیدومباقالیپِلو.ِشبیسومبِِزنوبِرو)دراينمرحلهكه

مرحلهآخراستهنگامپرش،نفرپرندهضربهایبهنفرخمشدهمیزند.

رازهایی براي خوشبختي در زندگي 
زناشویي

رازهای موفقیت زنان

ماهی و یونس 

دزد باورها 

چگونه می گذرانی؟ 

همه می پرسند

شازده کوچولو – قسمت بیست و چهارم

ایستگاه ضرب المثل

كنارچاهديواِرس��نگیمخروبهایبود.ف��رداعصركهاز
س��ِركاربرگش��تمازدورديدمكهآنباالنشستهپاهارا

آويزانكردهوشنيدمكهمیگويد:
– پسيادتنمیآيد؟درستايننقطهنبودها!

البدصدایديگریبهاشجوابیداد،چونشهرياركوچولو
درَرِدحرفشگفت:

– چراچرا!روزشكهدرس��تهمينامروزاس��تگيرم
محلشاينجانيست..

راهمرابهطرفديوارادامهدادم.هنوزنهكسیبهچشم
خوردهبودنهصدایكس��یراش��نيدهبودماماشهريار

كوچولوبازدرجوابدرآمدكه:
– ..آره،معلوماست.خودتمیتوانیببينیَردپاهايمروی

شنازكجاشروعمیشود.
هم��انج��امنتظ��رمب��اش،تاريكك��هش��دمیآيم.
بيستمتریديواربودموهنوزچيزینمیديدم.پساز

مختصرمكثیدوبارهگفت:
"– زه��رتخ��وبهس��ت؟مطمئن��یدردوزج��رم

راِكشنمیدهد؟
بادلفشردهازراهماندماماهنوزازموضوعسردرنياورده

بودم.
گفت:– خب،حاالديگربرو.ِدبرو.میخواهمبيايمپايين!
آنوقتمننگاهمرابهپايينبهپایديوارانداختموازجا
جستم!يكیازآنمارهایزردیكهتوسیثانيهَكلَِكآدم
رامیكنند،بهطرفشهرياركوچولوقدراستكردهبود.
منهمانطوركهبهدنبالتپانچهدستبهجيبممیبردم
پاگذاشتمبهدو،امامارهازسروصدایمنمثلفوارهای
كهبنشيندآرامرویش��نجاریشدوبیآنكهچندان

عجلهایازخودشنشاندهدباصدایخفيففلزیالی
س��نگهاخزيد.مندرس��تبهموقعبهديواررسيدمو
طفلكیشهرياركوچولوراكهرنگشمثلبرفپريدهبود

توهوابغلكردم.
– اينديگرچهحكايتیاس��ت!حاالديگربامارهاحرف

میزنی؟
ش��الزردشراكهمدامبهگردنداش��تب��ازكردمبه
شقيقههايشآبزدموجرعهایبهاشنوشاندم.اماحاال
ديگراصالجراتنمیكردمازشچيزیبپرسم.باوقاربه
مننگاهكردودستشرادورگردنمانداخت.حسكردم
قلبشمثلقلبپرندهایمیزندكهتيرخوردهاس��تو

داردمیميرد.
گفت:– ازاينكهكموكسِرلوازمماشينتراپيداكردی

خوشحالم.حاالمیتوانیبرگردیخانهات.
– توازكجافهميدی؟

درس��تهماندملبواكردهب��ودمبشخب��ربدهمكه
علیرغمهمهینوميدیهاتوكارمموفقشدهام!

بهسوالهایمنهيچجوابینداداماگفت:– آخرمنهم
امروزبرمیگردمخانهام.

وبعدغمزدهدرآمدكه:– گيرمراهمنخيلیدورتراست..
خيلیسختتراست.

ح��سمیك��ردماتف��اقفوقالع��ادهایداردمیافت��د.
گرفتمشتوبغلم.عينيكبچهیكوچولو.باوجوداين
بهنظرممیآمدكهاوداردبهگرداب��یفرومیرودوبرای
نگهداشتنشازمنكاریساختهنيست..نگاهمتينشبه

دوردستهایدورراهكشيدهبود.
گفت:بَ��رهاترادارم.جعبهههراهمواس��هبرهههدارم.

پوزهبندهراهمدارم.وبادِلگرفتهلبخندیزد.
مدتدرازیصبركردم.حسكردمكمكَمكتنشدوباره

داردگرممیشود.
– عزيزكوچولویمن،وحشتكردی.

– امشبوحشتخيلیبيشتریچشمبهراهماست.
دوبارهازاحساِسواقعهایجبرانناپذيريخزدم.اينفكر
كهديگرهيچوقتغشغشخندهیاورانخواهمشنيد
برايمس��ختتحملناپذيربود.خندهیاوب��رایمنبه

چشمهایدردِلكويرمیمانست.
– كوچولوئَِكم��ن،دل��ممیخواهدبازه��مغشغِش

خندهاترابشنوم.
امابهامگفت:– امشبدرستمیشوديكسالواختَرَكم
درستباالیهماننقطهایمیرسدكهپارسالبهزمين

آمدم.
– كوچولوئك،اينقضيهیماروميعادوستارهيكخواب

آشفتهبيشترنيست.مگرنه؟
بهسوالمنجوابینداداماگفت:– چيزیكهمهماستبا

چشِمَسرديدهنمیشود.
– مسلماست.

– درموردگلهمهمينطوراس��ت:اگرگلیرادوس��ت
داشتهباشیكهتويكستارهیديگراست،شبتماشای
آسمانچهلطفیپيدامیكند:همهیستارههاغرقگل

میشوند!
– مسلماست..

– درم��وردآبهمهمينطوراس��ت.آبیك��هتوبهمن
دادیبهخاطرقرقرهوريس��ماندرستبهيكموسيقی

میمانست..يادتكههست..چهخوببود.
– مسلماست..

– شببهش��بس��تارههارانگاهمیكن��ی.اخترکمن
كوچولوترازآناستكهبتوانمجايشرانشانتبدهم.اما
چهبهتر!آنهمبرایتومیشوديكیازستارهها؛وآنوقت
تودوستداریهمهیستارههاراتماشاكنی..همهشان
میشونددوستهایتو..راستیمیخواهمهديهایبت

بدهم..وغشغشخنديد.
– آخ،كوچولوئك،كوچولوئك!منعاش��ِقشنيدِناين

خندهام!
– هديهیمنهمدرس��تهميناس��ت..درس��تمثل

موردآب.
– چیمیخواهیبگويی؟

– نهاينكهمنتويكیازس��تارههام؟نهاينكهمنتويكی
ازآنهامیخندم؟..خب،پسهرش��بكهبهآسماننگاه
میكنیبرايتمثلاينخواهدبودكههمهیس��تارهها
میخندند.پستوس��تارههايیخواهیداشتكهبلدند

بخندند!وبازخنديد.
ادامهدارد...



چندروز پيش ماجراى دعواى فاميلى بين دو زن به پليس 110 
گزارش شد و دقايقى بعد مأموران كالنترى 118 ستارخان خود 

را به خانه اى رساندند كه در آن هياهويى برپا بود.
ــى وقتى رفتارهاى عجيب يك زن سن و سال دار را  تيم پليس
ديدند وى را تا داخل ساختمان همراهى كردند و در تحقيقات 
ــش كتك خورده و  ــوى عروس ميدانى پى بردند اين زن از س

خواستار ورود پليس به ماجرا است.
ــراه مأموران به  ــود وقتى هم ــوهر كه خيلى عصبانى ب مادرش
كالنترى رفت ادعا كرد عروس و خواهر وى به خاطر اختالفاتى 

كه داشته اند به خانه وى رفته و اين زن را كتك زده اند.
ــكايت از اين دو خواهر خشمگين،  ــوهر به ش با اصرار مادرش
داديار مهدى صفريان از دادسراى ناحيه 2 تهران به تحقيق از 
مادرشوهر ناراحت پرداخت كه اين زن گفت: من يك پسر دارم 
كه 9 سال پيش وقتى 18 ساله بود خواست با زنى ازدواج كند، 
ــودش را گرفت و ما نيز  ــاى ما او تصميم خ با وجود مخالفت ه
براى ازدواج پيشقدم شديم. به اميد خوشبختى پسر و عروسم 
ــتاديم.  به حمايت از آنها پرداخته و هر دو را به خانه بخت فرس
ــال بعد از ــه داد: چند س ــت، ادام ــى كه بغض داش وى درحال
ــان  ــه خودمان را در اختيارش ــان طبقه باالى خان  ازدواج ش
ــا پول  ــم اينكه آنه ــيم و ه ــا نباش ــا تنه ــتيم تا هم م گذاش
اجاره خانه شان را خرج زندگى شان كنند.دو سال نخست هيچ 
مشكلى نداشتيم تا اينكه متوجه اختالف هاى شديد بين پسر و 
عروسم شديم، سعى كرديم با مشاوره و ميانجيگرى مشكالت 
را حل كنيم اما نشد تا اينكه بعد از مدتى عروسم به حالت قهر 
خانه را ترك كرد و پسرم نيز تصميم گرفت به صورت مجردى 

زندگى كند.
ــم كه انگار مى ديد  ــوهر افزود: پس از مدتى عروس اين مادرش
ــراغش برود به خانه بازگشت و شروع به  ــرم قصد ندارد س پس
ــور مى كردم اين رفتار طبيعى  داد و بيداد كرد و بعد رفت. تص
ــم چند روز بعد به همراه خواهرش به در  است تا اينكه عروس
ــزاگويى كردند. وقتى خواستم  خانه من آمدند و شروع به ناس
ــت هايم را  ــند آنها به من حمله كردند، خواهرش دس آرام باش
ــر هم مرا كتك زد هرچه التماس  ــت س ــم پش گرفت و عروس

مى كردم كه دست هايم را رها كنيد هيچ كس توجهى نمى كرد 
ــان به داخل حياط خانه بردند و وقتى  تا اينكه مرا كشان كش
ــروع به داد و فرياد كردم و از همسايه ها  ديدم چاره اى ندارم ش
خواستم به پليس 110 زنگ بزنند كه همزمان عروسم داخل 

ساختمان دويد و بعد خواهرش را صدا زد. سريع به پليس زنگ 
زدم و ماجرا را به آنها اطالع دادم خودم نيز از ترسم تا زمانى كه 
مأموران بيايند جلوى در حياط ماندم تا بعد از رسيدن مأموران 
به همراه آنها به داخل خانه بروم، با همسر و پسرم تماس گرفتم 

و بعد به كالنترى رفته و شكايت كردم.
ــت داديار صفريان  ــوهر با درخواس بعد از ادعاهاى اين مادرش
عروس خشمگين نيز پاى در اتاق بازجويى گذاشت تا از خود 
دفاع كند.عروس جوان گفت: مادرشوهرم چند سالى مى شود 
ــت تا جايى كه به بهانه خريد، مرا  كه زندگى مرا نابود كرده اس
از خانه بيرون فرستاد و قفل هاى در را عوض كرد تا من نتوانم 
ــه خانه خودم بروم  ــوم، وقتى ديدم اجازه ندارم ب وارد خانه ش
ــكايت كردم و توانستم همراه  به كالنترى ستارخان رفته و ش

مأموران پليس داخل خانه ام بروم.
وى افزود: شوهرم مدتى است نسبت به زندگى با من سرد شده 
و رفتارهاى پنهانى اى دارد. مادرش هم مى داند، آنها زمانى كه 
قفل درها را عوض كردند و مرا از خانه بيرون كردند به دادگاه 
خانواده رفتند و عدم تمكين گرفتند كه البته من ثابت كردم كه 
شوهرم و مادرش مرا به خانه راه نداده اند، در اين مدت همسرم 

هرچه داشت به نام مادرش كرد تا مهريه ام را هم نپردازد.
ــرى گفت: روز حادثه  اين عروس جوان درخصوص روز درگي
به پشت بام رفتم كه ديدم قفل در باز هم عوض شده است بعد 
به در خانه مادرشوهرم رفتم و خواستم قفل را باز كند او شروع 
به ناسزاگويى كرد كه تو در اين خانه جايى ندارى بايد بروى و 
مرا هل داد كه با صداى بلندش خواهرم كه در خانه من مهمان 
بود به طبقه پايين آمد و در همين موقع مادرشوهرم موهايم را 
چنگ زد و مرا كتك زد وقتى خواهرم براى جدا كردن من و او 
آمد مادرشوهرم ناگهان خودش را كتك زد و فريادزنان به داخل 
حياط دويد و از همسايه ها كمك خواست در همين موقع من با 

پليس 110 تماس گرفتم و خودم هم شكايت كردم.
ــن عروس و  ــنيدن حرف هاى اي ــس از ش ــان پ داديار صفري
ــت كه هردوى آنها رضايت بدهند تا پرونده  مادرشوهر خواس
ــود، اما ناگهان با رفتار عجيب  ــته ش اين درگيرى فاميلى بس
ــد و آنها در محوطه دادسرا نيز  ــوهر مواجه ش عروس و مادرش
ــتند تا اينكه دستور بازداشت  دست از اختالف و دعوا برنداش
ــتگاه انتقال يافتند تا  ــد و اين دو زن به بازداش هر دو صادر ش
ــپردن قرار كفالت تا زمان رسيدگى به  يا با دادن رضايت يا س

پرونده شان آزاد شوند.
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خبر

مرد ميانسال در سفر به خرم آ باد به طرز مرموزى به قتل رسيد.
مردى با مركز فوريت هاى پليسى 110 شهرستان خرم آباد تماس گرفت و از كشف 

جسد مردى ميانسال در محله فلك الدين خرم آباد خبر داد.
ماموران با حضور در محل موردنظر مشاهده كردند مردى با ضربه چاقو به قتل رسيده 
ــت. ماموران به تحقيق از اهالى پرداختند، اما آنها مقتول را  و كنار خيابان افتاده اس

نمى شناختند.
تشخيص هويت مقتول

ماموران در بازرسى از وسايل مقتول مدارك هويتى را به دست آوردند كه نشان مى داد 
هويت او «هوشيار ملكى طوالبى» است كه در تهران زندگى مى كرده و در آموزش و 
پرورش مشغول كار بوده است. با شناسايى هويت مقتول، ماموران توانستند خانواده 
او را شناسايى كنند.  با احضار اعضاى خانواده مقتول به اداره پليس، آنها مورد تحقيق 
قرار گرفتند و در حالى كه از خبر قتل وى شوكه شده بودند، به پليس گفتند او براى 
ديدار با يكى از اقوامش از تهران به خرم آباد سفر كرده بود و ديگر از او خبرى نداشته اند 
و حتى تلفن همراه وى نيز خاموش بوده است. پس از اظهارات خانواده مقتول، ماموران 
ــيار با او قرار داشته متمركز كرده و دريافتند،  تحقيقات شان را روى فردى كه هوش

جسد مقتول حوالى خانه همين فرد كشف شده است.
مهمان، مظنون اصلى

ــرنخ كافى بود كه پليس احتمال دهد او توسط همان مردى كه مهمانش  همين س
بوده به قتل رسيده باشد. در اين مرحله با هماهنگى قضايى، كارآگاهان جنايى براى 
ــدند؛ اما خبرى از مرد خانواده نبود و فقط  دستگيرى فرد مورد نظر وارد خانه وى ش
همسر وى در خانه حضور داشت. ماموران به تحقيق از اين زن پرداختند كه وى ابتدا 
حضور مرد كشته شده در خانه شان را انكار كرد؛ اما در ادامه بازجويى ها اعتراف كرد 
ــت و پيش از حضور پليس خانه را ترك كرده و به مكانى نامعلوم  شوهرش قاتل اس

گريخته است.
رازگشايى از قتل

سرهنگ رضا شير اوژن، معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان لرستان گفت: 
با انتقال همسر متهم به قتل به پليس آگاهى، او مدعى شد مقتول از اقوام شان بوده 
ــان آمده بود. صبح روز حادثه به دليل اختالف هايى كه  و به عنوان مهمان به خانه ش
شوهرش و مرد مهمان با هم داشتند، دوباره با يكديگر درگير شده اند كه شوهرش، 
با چاقو ضربه اى به مرد مهمان زده و او را به شدت زخمى كرده است. وى اضافه كرد: 
تحقيقات از اين زن نشان مى داد مقتول در حالى كه زخمى بوده براى نجات خود از 
خانه آنها خارج شده و به خيابان رفته كه به دليل شدت جراحات جان باخته است. 
متهم به قتل وقتى از مرگ مهمان مطلع مى شود با برداشتن وسايلش خانه را به محلى 
نامشخص ترك كرده بود. هنوز مشخص نيست انگيزه دشمنى ميان مقتول و عامل 

جنايت چه بوده است.
تحقيقات پليس ادامه دارد

ــا اطالعات ــتان تصريح كرد: ب ــتان لرس ــى فرماندهى انتظامى اس معاون اجتماع
 به دست آمده از اين زن، مشخصات و تصوير شوهرش در اختيار گشت هاى انتظامى 
قرار گرفته تا به محض مشاهده قاتل فرارى، وى را دستگير و به اداره پليس خرم آباد 
منتقل كنند. تحقيقات پليس خرم آباد و استان لرستان براى دستگيرى متهم به قتل 
فرارى همچنان ادامه دارد. شير اوژن گفت: در اين پرونده هيچ گونه انگيزه سياسى 
ــت آمده نيز نشان مى دهد انگيزه جنايت شخصى  دركار نبوده و تمام شواهد به دس

بوده است.

كتك كـارى عروس و مـادرشوهرمرد مسافر، قربانى جنايت مرموز شد
 به زنـدانى شدن هردو انجـاميد

ــا، 2000 ليتر  ــا ورود به پاركينگ خانه ه دزد حرفه اى ب
بنزين از خودروها سرقت كرد.

مرد جوان با شنيدن سروصدا از پاركينگ خانه شان، براى 
بررسى موضوع به آنجا رفت و با مرد سارقى در پاركينگ 
روبه رو شد. او با كمك همسايه ها موفق به دستگيرى اين 

دزد شد و ماجرا را به پليس اطالع داد.
ــوان كرد: با  ــاكى عن پس از حضور ماموران در محل، ش
شنيدن سروصدا به پاركينگ رفتم و مرد سارق را هنگام 

ــايه ها  باز كردن در خودروى پرايدم ديدم. با كمك همس
ــتگير كرديم. ماموران در بازرسى  سارق ميانسال را دس
ــارق و لوازم همراه او، تعدادى كفش، چند ليتر  بدنى س

بنزين و ضبط و باند سرقتى كشف كردند.
همچنين با انتقال مهرداد به دادسراى ويژه سرقت، او با 
قبول اتهام سرقت در دفاع از خود گفت: چند سالى است 
ــرقت مى كنم.  از پاركينگ خانه ها لوازم داخل خودرو س
ــتگير و بعد از آزادى  ــه بار به اتهام سرقت دس تاكنون س

ــه ماه قبل، از زندان آزاد  دوباره دست به سرقت زده ام. س
شدم و چند روزى را با خودروى وانتم كار كردم، اما دوباره 
ــرقت افتادم. اين بار تصميم گرفتم فقط كفش  به فكر س
ــين ها در  ــول بنزين ندهم، از ماش بدزدم و براى اينكه پ
ــدت 2000 ليتر  ــن مى دزديدم. در اين م پاركينگ بنزي
ــرقت كرده و  ــيكلت ها س ــن از خودروها و موتورس بنزي
حوالى پمپ بنزين ها فروختم. تازه متوجه شدم سود در 

سرقت بنزين است و راحت مى توانم آن را بفروشم.
آقاى قاضى، در اين سه ماه عالوه بر سرقت بنزين و كفش 
از 10 خودروى پرايد ضبط و باند دزديدم. اموال سرقتى را 

به مالخرى در خيابان مولوى مى فروختم.
با اعترافات مرد سارق مالباختگان شناسايى شدند و متهم 

ميانسال با دستور على وسيله ايزد موسى بازپرس شعبه 
پنجم دادسراى ويژه سرقت روانه زندان شد. دستگيرى دزدى كه عاشق بنزين بود

اخطار اجرايى
9/551 شماره:740/94ش.ح5 به موجب راى شماره 1133 تاريخ 94/6/31 شعبه 
پنجم شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم 
عليه محسن صالحپور به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
سى ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دويست و ده هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 94/4/31 تا زمان 
اجراى حكم در حق محكوم له مجتبى قاسمى فرزند محمدرضا به نشانى اصفهان 
– برازنده – كوى گلشن – بن.نسترن – پ2 و همچنين نيم عشر اجرا در حق اجراى 
احكام شــوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 
اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:25836 شعبه پنجم 

حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/552 شماره:94-710ش45 به موجب راى شماره 1195 تاريخ 94/7/12 شعبه 
45 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
ايران بهرامى به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 8/260/000 
ريال بابت اصل خواسته و 160/000. ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/5/13 
لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له مرتضى دانش نيا با وكالت آقاى رسول 
رحمتى حبيب آبادى به نشانى اصفهان – خيابان طيب – نبش خيابان ميرداماد – 
مجتمع مهتاب – طبقه2- واحد شماره 9 و نيم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:25826 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

9/553 شماره:94-700ش45 به موجب راى شماره 1196 تاريخ 94/7/12 شعبه 
45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اكبر 
شفيعى فر به نشانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 17/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و 160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك به شماره 72686-94/5/10 لغايت زمان اجراى حكم 
در حق محكوم له فاطمه دانش به نشــانى اصفهان – خيابان چهارباغ باال – كوچه 
يحيى خان – پالك74 و نيم عشــر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:25825  شعبه 

45 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

9/554 شماره:775/94ش6 به موجب راى شــماره 1213 تاريخ 94/7/13 شعبه 
ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
زهره رضائى فرزند عزيزا... به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
2/646/000 ريال بابت اصل خواسته و 755/000 ريال هزينه دادرسى ونشر آگهى 

با احتساب خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك (91/9/3) لغايت زمان 
اجراى حكم در حق خواهان ابراهيم قرهى قهى فرزند داراب به نشانى اصفهان – 
بازار قلندرها – جنب سراى ستوده – پخش پوشاك آسيا. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:25811 شعبه ششم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

9/555 شــماره:186/94 به موجب راى شــماره 258 تاريخ 94/4/22 شــعبه 39 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
عليرضا محمد شريفى به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ چهل 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها به شماره 640286-93/10/25و640287-

93/11/25 و نيم عشــر حق االجرا. مشــخصات محكوم له: عليرضا آقابابايى به 
نشــانى اصفهان – خ.رزمندگان – كوى معلم – 10 مترى حافظ – پ55. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:25805 شعبه 39 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان 
اخطار اجرايى

9/556 شــماره:94-185 به موجب راى شــماره 479 تاريخ 94/6/28 شعبه 39 
شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
عليرضا محمدشريفى به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چكها به شماره 640290-94/2/25و640288-93/12/25و640289-94/1/25و 
190/000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له عليرضا آقابابائى به نشــانى 
اصفهــان – خ.رزمندگان – كوى معلــم – 10 مترى حافظ – پ5 و نيم عشــر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:25804 شعبه 39 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اجراييه 

پرونــده:  شــماره   9410420350300363 اجراييــه: شــماره   9 /557
9309980350301087 شــماره بايگانى شــعبه:931087 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه به شماره 9410090350302507 و شماره دادنامه مربوطه 
9309970350301707 محكــوم عليه عليرضا جبارزارع فرزند عبدالحســين به 
نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 2/250/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته با احتساب خســارت دادرسى به انضمام خســارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چك لغايت زمان تاديــه در حق محكوم لــه تعاونى اعتبارى 
ثامن االئمه (ع) به نشــانى اصفهان – م.بزرگمهر – اول خ.بزرگمهر – ك.آبشــار 
– سرپرســتى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه(ع)با وكالت رضــا رضايى مارچوبه 

فرزند محمد به نشــانى اصفهان – م.بزرگمهر – اول خ.بزرگمهر – ك.آبشــار – 
سرپرســتى تعاونى اعتبارى ثامــن االئمه(ع) – دفتــر حقوقــى و پرداخت مبلغ 
112/500/000 ريال بابت حــق االجراى دولتى در حق صنــدوق دولت. محكوم 
عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد(ماده34 قانون اجــراى احكام مدنى).2-ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال 
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح 
و مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در امــوال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايى ارائه 
نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود(مواد8و3 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكــوم عليه از اعالم كامل صورت اموال 
به منظور فــرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه هفــت رادر پى دارد(ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى1394).م الف:25952 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
اجراييه 

پرونــده:  شــماره   9410420350300344 اجراييــه: شــماره   9 /558
9409980350300123 شماره بايگانى شعبه:940150 بموجب درخواست وكيل 
محكوم له مبنى بر اجراي حكم مربوطه به شماره 9410090350302547 و شماره 
دادنامه غيابــى مربوطه 9409970350300545 محكــوم عليهم 1- مجيدكريمى 
علويجه فرزند ناصر 2- شهره شفيعى فرزند حسين هر دو به نشانى مجهول المكان 
3- على صادقيان فرزند اسماعيل به نشــانى اصفهان – خيابان طالقانى – كوچه 
بيمارستان احمديه – پالك86، 4- محمد شــكوهى پور فرزند مرتضى به نشانى 
مجهول المكان محكومند به صــورت تضامنى به پرداخت مبلــغ 330/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 10/760/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و 
مبلغ 9/120/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل به انضمام خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررســيد چك لغايت زمان تاديه در حق محكوم له تعاونى اعتبارى ثامن 
االئمه (ع) به نشانى اصفهان – ميدان بزرگمهر – ابتداى خيابان بزرگمهر – كوچه 
آبشار – سرپرستى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه(ع)با وكالت جواد قاسمى گورتى 
فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان – خيابان شيخ مفيد شرقى – مجتمع پايا – طبقه 
دوم جنوبى – دفتر آقاى شــيروانى و پرداخت مبلغ 16/500/000 ريال بابت حق 
االجراى دولتى در حق صندوق دولــت. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون اجراى احكام 
مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم 
و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان 
نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه 

مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعســار به مقام قضايى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشــت مى 
شود(مواد8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم 
عليه از اعالم كامل صــورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم حبس تعزيرى 
درجه هفت رادر پى دارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو 
با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كــه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى 
نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهد بود.(تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى1394).

م الف:25953 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه 

پرونــده:  شــماره   9410420350300351 اجراييــه: شــماره   9 /559
9309980350300966 شــماره بايگانى شــعبه:930966 بموجب درخواســت 
محكوم له مبنى بر اجراي حكم مربوطه به شماره 9410090350301867 و شماره 
دادنامه مربوطه 9409970350300178 محكوم عليهم 1- ســيد بزرگ محمدى 
بزمه فرزند سيد كريم به نشانى خ.كهندژ – كوچه89- كوچه سمت راست – جنب 
زمين خاكى – منزل 2 طبقه ســمت چپ-منزل خداكرم محمديان 2- رضا كرانى 
فرزند اميدعلى به نشــانى اصفهان – خ.كاوه – كوچه33- پ3 هر دو به نشــانى 
مجهول المكان محكومند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 180/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسى به انضمام خسارت تاخير تاديه 
ازتاريخ سررســيد چك لغايت زمان تاديه در حق محكوم له سيد حميد طباطبائى 
پور فرزند ســيد جالل به نشــانى اصفهان – خيابان اميركبير - دفتر پيمانكارى 
نگهبان  و پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون اجــراى احكام مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور 
مشروح و مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان 
يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايى 
ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود(مواد8و3 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه هفت رادر پى دارد(ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى1394).م الف:25950 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 



امام على عليه السالم :
شايســته اســت كه افراد پاكدامن و بهــره  مند از 

سالمت، با گنه كاران و اهل معصيت، رحيم باشند و 

سپاسگزارِى (حق) بر جان آنان چيره شود.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــن  ــن و ماندگارتري ــى از بهتري ــه يك ــب چل ــان ش ــا هم ــدا ي ــب يل ش
ــب چله يكى از بهترين و ماندگارترين  شب ها براى ايرانيان شب يلدا يا همان ش
ــتند ــتثنا نيس ــم از اين قاعده مس ــودكان ه ــت. ك ــراى ايرانيان اس ــب ها ب ش

ــار با  ــن ب ــت. اي ــى اس ــاد ماندن ــه ي ــب ب ــك ش ــان ي ــراى ش ــه ب ــب چل  و ش
ــان را  ــودك تــــــ ــار كــــــ ــكـــــل ان ــه ش ــى ب ــاى خانگ ــتيل ه پاس

خوشحال كنيد.
مواد الزم براى پاستيل انار مخصوص شب يلدا :شكر يك دوم پيمانه،گلوكز 
ــه،آب ميوه طبيعى 150  ــارم پيمانه،پودر ژالتين يك چهارم پيمان مايع  يك چه

ميلى ليتر 
طرز تهيه پاستيل انار مخصوص شب يلدا: شكر و پودر ژالتين را با هم مخلوط 
كنيد. گلوكز را به آنها اضافه كنيد. آب ميوه را هم اضافه كنيد و روى حرارت ماليم 
ــود. بگذاريد كمى از  ــفاف بش قرار بدهيد. اجازه بدهيد تا مايع به جوش بيايد و ش
حرارت بيفتد و قالب هاى مخصوصى را با آب سرد مرطوب كنيد و مايع را به آرامى 
درون آنها بريزيد.البته مى توانيد بنا به سليقه تان يك قطره رنگ خوراكى قرمز براى 
شكل هاى انار بريزيد  قالب ها رادر يخچال بگذاريد تا خنك شوند. به روشى كه ژله را 
جدا مى كنيد پاستيل ها را از قالب جدا كنيد و در صورت تمايل در شكر دانه رنگى 

ريز بغلطانيد.
نكات:گلوكز مايع در لوازم شيرينى فروشى موجود است.

ــد و وقتى  ــوش بريزي ــع را در ظرف چهارگ ــتيد ماي ــوص نداش اگر قالب مخص
ــه دلخواه ــا را ب ــى كنيد آنه ــوش فرو م ــه در آب ج ــد با كاترهايى ك ــفت ش س

 برش بزنيد.
در تمامى دستورها منظور از پيمانه، پيمانه پلوپز است.

ــانده است. با اين حال تصور  حدود 70 درصد از سطح زمين را آب پوش
ــناور در آب همچنان جادويى و خيالى به نظر مى رسد. در  ــهرى ش ش
ــا از جنس  ــودرو را گرفته  و خيابان ه ــاى خ ــهرها اغلب قايق  ج اين ش

رودخانه هستند. در شهرهاى شناور آهنگ زندگى آرام و دلپذير است 
ــت و آب و پارو ... در اين پست  و ترافيكى هم اگر هست ازدحام قايق اس
نگاهى داريم به 12 شهر بزرگى كه آب شريان هاى حياتى آنان را شكل 

مى دهد.
 گلد كست در استراليا:گلدكست از روزگاران قديم زيستگاه بوميان 
ــگرى و طبيعى زياد اين شهر را  ــت. جاذبه هاى گردش استراليا بوده  اس

اكنون به يك مركز تفريحى گران قيمت تبديل كرده است. 
ــهر را به  ــناور اطراف بانكوك، اين ش  بانكوك در تايلند:بازارهاى ش

پرجاذبه ترين و مشهورترين شهر توريستى تايلند تبديل كرده است.
ــهر كانال ها مشهور است. ونيز هم سطح دريا و   ونيز در ايتاليا:ونيز به ش
داراى 118 جزيره است. بعضى از اين جزاير به وسيله پل به هم متصل 

شده اند و برخى ديگر مجزا هستند.
ــال پيش بنا نهاده شد. اين   سـوژو در چين:اين شهر حدود 2500 س
ــيارى دارد به ويژه دو كانال آبى معروف  ــهر جاذبه هاى تاريخى بس ش
ــاله دارد و كانال  آن از جمله كانال «پينگ جيانگ» كه قدمتى 800 س
«شانتانگ» كه قدمتى 1200 ساله دارد. اين كانال ها حكم خيابان هاى 

اصلى سوژو را دارند.
ــال 1703 به دستور و ــهر در س  سـن پترزبورگ در روسيه:اين ش

با نظارت پتر كبير ساخته شد و از آن زمان تا 1918 پايتخت روسيه بود. 
ــرق خليج فنالند در درياى  ــن پترزبورگ در كناره هاى رود نِوا، در ش س

بالتيك قرار گرفته  است.
ــهر بيش  فورت الدرديـل در فلوريـداى ايـاالت متحده:اين ش
ــه آب هاى آزاد  ــه آن را ب ــتيرانى دارد ك ــل كانال قابل كش از 300 ماي

متصل مى كند.

كتاب «استاد باران، نگاره هايى درباره آيت اهللا جوادى آملى» را انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى روانه بازار نشر كرده است.

عبداهللا جوادى آملى (زاده 1312 - آمل)، فيلسوف، متأله، فقيه، انديشمند، 
مفسر قرآن ، مدرس حوزه علميه قم و از مراجع تقليد شيعه ايرانى است.

ــوادى آملى» ــتاد باران، نگاره هايى درباره آيت اهللا ج ــى از«اس در بخش
مى خوانيم:

ــه قبل از آنكه كالس درسش را شروع كند،  «آيت اهللا جوادى آملى هميش
ــنش نشسته است.  مطالعه مى كرد؛ حتى حاال كه برف روى موها و محاس
باز هم قبل از آنكه به منبر برود يا درس را آغاز كند، كتاب ها را ورق مى زند 
ــير فرقان بگويد. ياد آن  ــجد اعظم قرار بود تفس و مطالعه مى كند. در مس
ــن. گفت: معامله با پروردگار  سيب هاى سرخ افتاد و حرف ميرزا ابوالحس
سود زيادى دارد و خدا بهشت را به خاطر وعده هايش به بندگان مى بخشد، 

نه به خاطر استحقاق آنها. 
يكى از طالب گفت: استاد! كسى كه توبه مى كند و به واسطه رحمت خدا 
بخشيده مى شود و بهشت مى رود، آيا ياد گناهانش مى افتد؟ استاد، نگاهش 

را به چشم هاى جوان آن طلبه دوخت.
 احساس كرد از عباى او عطر همان سيب هاى سرخ را مى شود حس كرد.

ــود، گناه بود، عصيان بود. يك لحظه  گفت: حر تمام زندگى اش نافرمانى ب
خدا خواست كه حر از وادى گناه و نافرمانى بيرون بيايد، توبه كرد، بخشيده 
شد و در ركاب موال حسين(ع) به شهادت رسيد و ساكن بهشت شد. خدا 
وقتى كسى را مى بخشد گذشته سياهش را، گناهانش را از ذهن او و ديگران 

پاك مى كند.
اگر حر ياد گذشته اش بيفتد، شرمسارى اش چندين برابر مى شود. بهشت 
ــى را مى بخشد، گناهان  ــت. خدا وقتى كس ــرمندگى ها نيس جاى اين ش

گذشته اش را از ذهن خودش و اطرافيانش پاك مى كند.»
ــخه، ــمارگان 1000 نس ــتدار با ش ــاناز احمدى دوس اين كتاب به قلم س

95 صفحه و قيمت 7000 تومان منتشر شده است.

پاستيل انارى مخصوص شب يلدا

استـاد بـارانبزرگ ترين شهرهاى شناور در جهان !

خانه دارى

ــى  ي ــردن موادغذا ــرخ ك ــوختگى غذاوس ــوى بدس ــردن ب ــن ب ازبي
ــيارى ازخانم هاى خانه دارباشد. شمابه راحتى  مانندسيروپيازشايدمشكل بس

باترفندهاى زيرمى توانيدبوى بدفضاى خانه تان راازبين ببريد.
ــياربد و  ــوختن آن بس ــد،بوى س ــمزه باش ــه غذاخوش ــم ك هرچقدره
ــوخت  ــان س ــدوغذاى ت ــرت ش ــان پ ــواس ت ــس اگرح ــت. پ ناخوشاينداس
ــن  ــويدابتدااگرهواكش روش ــه رادربرگرفت،ناراحت نش ــام خان وبوى آن تم
ــعله اجاق  ــاوى آب راروى ش ــه اى ح ــپس قابلم ــنش كنيد. س نيست،روش
ــل  ــرش درآن بيندازيدوبگذاريدبخارحاص ــه ليموت ــرارداده وچندتك گازق
ــه را ــوختگى موجوددرخان ــوى س ــرش درآب،ب ــيدن ليموت ازجوش

ازبين ببرد. كاسه اى حاوى آب راروى شعله اجاق گازقراردهيدوتعدادى چوب 
دارچين ياكمى ازپودرآن رادرآب بريزيدوبگذاريدروى شعله ماليم اجاق گازتاكم 
ــرخ كردنى  كم به جوش آيد. عطردارچين فضارامعطركرده وبوى حاصل ازس

وحتى سوختگى راازبين خواهدبرد.
ــه بوى حاصل  ــوخته ك ــت تان داده وغذابه قدرى س اگرحواس پرتى كاردس
ــتيد ــدنى نيست،ديگرمجبورهس ازآن باهيچ يك ازراهكارهاى فوق خنثى ش

پنجره هارابازكنيدولى براى اينكه اين بوهرچه سريع ترازطريق پنجره آشپزخانه 
خارج شده وبه ديگرقسمت هاى خانه انتقال پيدانكند،پارچه وحوله مخصوص 

آشپزخانه رانم داركرده وبراى چنددقيقه آن راتكان دهيد.
ــرى درتابه اى كوچك  ــن مقدارى جعف ــت وپز غذاراباريخت بوى حاصل ازپخ

ــرارت دادن جعفرى براى  ــعله اجاق گازازبين ببريد. ح وقراردادن آن روى ش
مدت 5 دقيقه،نه تنهابوى نامطبوع موجودراازبين مى بردبلكه فضاراعطرآگين 

مى كند.

بوى غذاى درون خانه را چگونه از بين ببريم؟(2)

ــان كار و زندگى را  ــادل مي ــرارى تع ــا برق اين روزه
ــت كه  ــاهكارهاى آدم ها دانس ــوان از جمله ش مى ت
ــى از داليل  ــد. يك ــم راحت به نظر نمى رس خيلى ه
ــده  ــوژى باعث ش ــه تكنول ــت ك ــاله آن اس اين مس
ــبانه روز در  ــه و در هر ساعتى از ش كارمندان هميش
ــيله فاصله بين خانه و  ــند و به اين وس دسترس باش
ــه لوئيس هاوز  ــت. به گفت كار تقريبا از بين رفته اس
ــنده كتاب  ــن و نويس (Lewis Howes)، كارآفري
 (�e School of Cgreatness) «مدرسه تعالى»
ــمند بزرگ ترين نعمت و همچنين  «تلفن هاى هوش

نفرين حرفه اى مدرن هستند.»
به گفته وى به لطف وجود آنها من مى توانم از هر جا 
ــين  و در هر زمان كار كنم و اگر به هر دليلى خانه نش
ــم. همچنين ــوم باز هم مى توانم واقعا كارآمد باش ش
با وجود اين ابزارها و تكنولوژى ها هيچ چيز نمى تواند 

مانع كار كردن شبانه روزى شود.
ترس از دست دادن شغل نيز از جمله عواملى است كه 
كارمندان را تشويق مى كند ساعات بيشترى در محل 
ــده در  كار بمانند. گزارش ها و پژوهش هاى انجام ش
مدرسه كسب و كار هاروارد نشان مى دهد خيل عظيم 
94 درصدى از حرفه اى ها بيش از 50 ساعت در هفته 
ــته اند  ــد و تقريبا نيمى از آنها اظهار داش كار مى كنن

بيش از 65 ساعت در هفته كار مى كنند.
سالمتى و افراط در كار

كارشناسان معتقدند استرس ناشى از روزهاى كارى 
بى پايان بسيار مخرب است. اين گونه افراط در كار و 
ــاعات اضافه كارى به روابط، سالمت و شادى كلى  س

شما آسيب مى رساند.
ــيارى از متخصصان در خصوص اين  همانطور كه بس
موضوع اشاره كرده اند، برقرارى تعادل به معنى ساخت 
ــخصى و كارى  يك ديوار غيرقابل نفوذ بين زندگى ش
نيست بلكه به معنى يافتن راهى براى اتصال و ادغام 

اين دو است. 
بسيارى از كارمندان نيز در غلبه بر احساس گناه ناشى 
ــول نياز به زمان  از كار كردن هاى طوالنى مدت و قب
شخصى خصوصى دچار مشكل هستند.برقرارى تعادل 
ميان كار و زندگى براى هر فرد معناى متفاوتى دارد 
اما در اين مقاله نكاتى را با شما در ميان گذاشته ايم كه 

مى توانند براى يافتن تعادلى كه براى زندگى مناسب 
باشد به شما كمك كند.
هر غروب كار نكنيد

ــر  ــاى اخي ــال ه ــاى ادارى در س ــاورى ه فن
ــته اند: مسافرت يا بيمارى  پيشرفت هاى زيادى داش
ــت و  ــترس نبودن نيس ــر لزوما به معناى در دس ديگ
ــى مى تواند از راه دور كار كند اما اين موضوع  هر كس
بدان معنا نيست كه ما هرگز نبايد دست از كار كردن 

برداريم.
شايد بخشى از فرهنگ محل كار اين گونه باشد كه هر 
ــايد پس از استراحت  غروب بايد در دفتر بمانيد يا ش
كوتاهى به دفتر برگرديد اما فقط براى چند شب اين 
كار را نكنيد و ببينيد چه اتفاقى مى افتد. زمانى پس از 
كار را به استراحت يا تمركز بر ساير بخش هاى زندگى 
اختصاص دهيد. زندگى فقط كار كردن محض نيست. 
ــى كنيم بلكه براى زندگى مان  ما براى كار زندگى نم
كار مى كنيم. پس بايد زمانى براى زندگى كردن نيز 

به خودمان اختصاص دهيم.
در ساعات غيركارى وسايل ارتباطى را كنار بگذاريد

ــايل و لوازم شخصى  ما براى ساده كردن كارمان وس
ــان داده اند  ــرده ايم. مطالعات نش و كارى را ادغام ك
ــاده ترين عمل چك كردن ايميل اعتيادآور است.  س
ــر از انواع  ــروز كه پ ــاى ام ــور كنيد در دني حال تص
شبكه هاى اجتماعى دربردارنده روابط گسترده است 

چه اعتيادى گريبانگير تك تك افراد است.
ــغول كار  ــاى كامپيوتر مش ــود حتى اگر پ با اين وج
ــاى ارتباطى ــداوم ابزاره ــردن م ــك ك ــيد، چ نباش
به اين معناست كه شما نمى توانيد به صورت مطلق از 
كارتان جدا شويد و كامال بر ساير جوانب زندگى تان 

تمركز كنيد.
ــى را قطع كنيد.  ــاى ارتباطى اينترنت پس همه راه ه
ــان بگوييد تنها  ــكاران ت ــدان، مدير يا هم به كارمن
ــما هنگامى كه سر كار نيستيد فقط  راه ارتباطى با ش

موبايل تان است. 
ــتناك به  ــن كار در ابتداى امر وحش ــت اي ممكن اس
ــت.حتما اتفاق افتاده  نظر بيايد اما واقعا اين طور نيس
ــعى كنيد با ايميل يا پيام كوتاه با كسى ارتباط  كه س
ــداد، با او  ــخ ن ــما پاس برقرار كنيد. اگر وى به پيام ش

تماس گرفتيد؛ در غير اين صورت تا روز كارى بعدى 
ــر روز غروب يا  ــد. براى ترك اين عادت، ه صبر كردي
ــان زمان ممنوعه در  اول صبح 15 دقيقه براى خودت
ــاى ارتباطى ــاير كانال ه نظر بگيريد كه ايميل يا س

ــه واقعا مجبور  ــد، مگر اينك ــان را چك نكني ادارى ت
ــيد. پس از چند هفته كه به اين روال عادت كنيد  باش

خواهيد ديد انجام اين كار لزومى ندارد.
  ايجاد تعادل بين كار و زندگى شخصى

اجراى روال روزانه محكم و قوى به شما كمك خواهد 
كرد به تعادلى كه در زندگى به آن نياز داريد، برسيد.

 آخـر هفته هـا را به عنـوان تعطيـالت در نظر 
بگيريد

ــبى براى استراحت و  تعطيالت آخر هفته وقت مناس
ــت. زمان را هدر ندهيد. پس از خروج از  تجديد قواس
اداره در آخرين روز كارى هفته تمام روابط اينترنتى 

كارى تان را قطع كنيد و از آخر هفته لذت  ببريد.
ــب جمعه  ــدن كارى در ش در برابر اصرار به آنالين ش
ــرادى كه ــادت در ميان اف ــن ع ــد. اي ــت كني مقاوم

مى خواهند از آغاز هفته جلوتر باشند بسيار رايج است. 
ــرورى، الزم يا حتى كاربردى  غالب اوقات اين كار ض
نيست. از غروب جمعه لذت ببريد، استراحت كنيد و 

صبح شنبه با نيروى تازه هفته كارى را شروع كنيد.
ارتباطات در خدمت بهره ورى نه آنالين بودن دائمى

ــر داده.  ــا را تغيي ــردن م ــيوه كار ك ــوژى ش تكنول
ــما از آن دارد كه بايد به  ــتفاده ش ــتگى به اس اين بس
ــد. اين امر به معناى تغيير  ــيار موثر باش شيوه اى بس
ــات رفاهى  ــتفاده از امكان ــما درباره اس طرز تفكر ش

است.
ــراى كار روى پروژه  ــتيد يا ب ــفر هس زمانى كه در س
به خصوصى به فضاى آرام تر و محيطى با حواس پرتى 
كمترى نياز داريد، كار كردن از راه دور منطقى به نظر 

مى رسد.
ممكن است براى تان اتفاق افتاده باشد كه بايد كارى 
ــه دليلى مانند آوردن  را تمام كنيد اما مجبوريد بنا ب
فرزندتان از مهد يا مدرسه كمى زودتر از شركت خارج 

شويد.
ــراى تكميل  ــتفاده از تكنولوژى ب در اين صورت اس
ــمند است.  ــيار نفيس و ارزش كارهاى ناتمام تان بس

ــت كه بتوانيد از تكنولوژى موبايل به  ــيار مهم اس بس
شيوه اى استفاده كنيد كه زندگى تان را بهبود بخشد. 
به خاطر داشته باشيد از موبايل به عنوان روشى براى 

تمديد ساعات كارى غيرضرورى استفاده نكنيد.
نقش كار را در زندگى تان بشناسيد

كار در زندگى نقشى اساسى ايفا مى كند. كار است كه 
ــن نگه مى دارد، اجاره خانه و قسط  برق خانه را روش
ــتگى ذخيره  ــى دهد، براى دوران بازنشس وام ها را م
مى كند و رفتن به تعطيالت ساليانه را ممكن مى كند. 
ــما  ــرى صحيح در اين خصوص به ش قبول طرز تفك
ــراى تان يك  ــه كار ب ــاى اينك ــى كند به ج كمك م
ــد، از ثمره زحمات تان  دوندگى بى پايان به نظر برس

لذت ببريد.
روال روزانه اى براى خود ايجاد كنيد

اجراى روال روزانه محكم و قوى به شما كمك خواهد 

كرد به تعادلى كه در زندگى به آن نياز داريد، برسيد. 
استقرار و تثبيت عادت هاى قوى مانند اينكه در شبانه 
روز 8 ساعت بخوابيد، ايميل را در ساعات اوليه صبح 
ــت و صحيح غذا بخوريد يا ورزش  چك نكنيد، درس

كنيد، شما را سالم تر و شادتر مى كند.
ياد بگيريد نفس بكشيد

گاهى اوقات كار مى تواند آنقدر سخت و طاقت فرسا 
ــفتگى فكرى شود.  ــد كه موجب عصبانيت و آش باش
همين موارد باعث مى شود بعضا به معنى واقعى كلمه 

نفس تان را حبس كنيد.
ــالم بمانيد، نبايد هيچ كدام از اين   اگر مى خواهيد س
ــيد و يك  حاالت و وضعيت ها را ادامه دهيد. آرام باش
ــما كمك مى كند ــيد.اين كار به ش نفس عميق بكش

ــما فرصت مى دهد  ــويد و در عين حال به ش آرام ش
تجديد قوا كنيد و شرايط فعلى را ارزيابى كنيد.

راه هاى ايجاد تعادل بين كار و زندگى شخصى
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