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عربستان نمی تواند جنایت 
خود را با قطع رابطه بپوشاند
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تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در این فصل بدجوری 
با کمبود بازیک��ن مواجه بود، پس از گذش��ت هفده 

هفته توانست کارت بازی دو بازیکن ...

شهردار اصفهان با بیان اینکه شبکه شهرهای خالق 
یکی از شبکه های بسیار معتبر جهانی است، گفت: هر 

سال طرح های خالقانه و نوآورانه اصفهان ...

 ریی��س جمهورگف��ت: دول��ت عربس��تان ب��رای اینکه
بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی در کشور 
خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه 
سیاسی خود را با جمهوری اسالمی ایران قطع کرده است.

 رییس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه دانمارک با اشاره 
به اعدام شیخ نمر؛ رهبر شیعیان عربستان ...

مرتضی زمان پور، فرماندار کوهرنگ با اشاره به اینکه 
ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ به باالی چهار متر 

رسیده است، گفت: بازگشایی راه ارتباطی...

باالخره کارت بازی شیمبا و 
پادووانی رسید

طرح های خالقانه اصفهان 
ساالنه به یونسکو ارائه می شود

ارتفاع برف در کوهرنگ 
به ۴ متر رسید

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خبر داد:

نقشه صادراتی استان اصفهان تدوین می شود
2

3

در پ��ی اعت��راض به اع��دام »ش��یخ نم��ر« روحانی 
ش��یعه در عربس��تان س��عودی و به آتش کش��یده 
ش��دن س��فارتخانه عربس��تان در تهران و مش��هد 
 تنش ها می��ان ایران و عربس��تان با رهبری ش��یوخ 
آل س��عود به اوج رس��یده اس��ت.  انقالب اس��المی 
ایران و در پی آن ش��کل گیری یک حکومت ش��یعه 
ب��ا رهبری ام��ام خمینی )ره( ب��ه عن��وان بنیانگذار 
 جمه��وری اس��المی و ادام��ه ای��ن راه از س��وی 
مقام معظم رهبری منجر به نگرانی  عربس��تان شد و 
جنگ ایران و عراق و پشتیبانی گس��ترده عربستان 
و متحدان��ش از صدام حس��ین بر تنش ه��ا میان دو 
کشور هر چه بیش��تر دامن زد. بعد از جنگ  تحمیلی 
و ریخت��ه ش��دن خ��ون پ��اک بی��ش از 300 هزار 
ش��هید و جانباز جمهوری اس��المی ایران سال های 
 زیادی با آل س��عود مدارا کرد، اما با توج��ه به اینکه 
جمه��وری اس��المی در منطق��ه از اعتب��ار و اقتدار 
برخ��وردار اس��ت و از خلیج فارس تا خزر در دس��ت 
جمهوری اسالمی با تمام قدرت و نفوذ است سعودیان 
وهابی برای ش��ان قابل تحمل نیس��ت که دس��ت از 

دشمنی با ایران بردارد اما ...

نماینده س��ابق ای��ران در اوپک خواس��تار هماهنگی 
ایران و روسیه برای مهار سیاست های نفتی عربستان 
شد و گفت: این کش��ور حتی با ارائه تخفیف نمی تواند 
 مانع از س��رگیری ص��ادرات نفت ایران به اروپا ش��ود.

س��ید محمدعلی خطیب��ی درب��اره احتم��ال اعمال 
سیاست های شیطنت آمیز توسط عربستان در بازارهای 
نفتی ایران در دوران پس��اتحریم، گف��ت: پیش بینی 
می شود با لغو تحریم ها، تولید و صادرات نفت ایران در 
مرحله اول حدود ۵00 هزار بشکه در روز افزایش یابد. 
نماینده س��ابق ایران در اوپک با اعالم اینکه عربستان 
س��عودی در دوران تحریم های نفتی ایران، بازارهای 
ایران را تصاحب کرد، تصریح کرد: در طول دوران ۲ تا 

3 سال تحریم های...

برگ برنده در دست ایران ؛ 
آل سعود بازنده میدان!

نفت ایران به اروپا
 باز می گردد
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 ریی��س جمهورگف��ت: دول��ت عربس��تان ب��رای اینکه
بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی در کشور 
خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه 
سیاسی خود را با جمهوری اسالمی ایران قطع کرده است.

به گزارش مهر، رییس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه 
دانمارک با اش��اره ب��ه اعدام ش��یخ نمر؛ رهبر ش��یعیان 
عربستان به دلیل انتقاد از دولت ریاض، اظهارداشت: پاسخ 
انتقاد نباید سربریدن باشد و امیدواریم کشورهای اروپایی 
که همواره به مسأله حقوق بش��ر واکنش نشان می دهند 
در این زمینه هم به وظایف حقوق بشری خود عمل کنند.

روحانی با تأکی��د بر اراده جمهوری اس��المی ایران برای 
روابط خوب با همسایگان، گفت: طبیعی است که جنایت 
علیه حقوق اسالمی و انسانی، عکس العمل افکار عمومی 

را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنش��ان کرد: البته دولت عربستان برای اینکه بر 
جنایتش  نسبت به س��ربریدن یک رهبر دینی در کشور 
خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه 
سیاسی خود را با جمهوری اسالمی ایران قطع کرده است 
در حالی که  بی تردید هیچ گاه این گونه اقدامات نمی تواند 

آن جنایت بزرگ را بپوشاند.
رییس  جمهوری تصریح کرد: ایران بهترین راه حل برای 
رفع اختالف بین کشورها را مذاکره و دیپلماسی می داند و 
شرایط امروز منطقه به گونه ای است که همه کشورها باید 
برای مبارزه با تروریسم با یکدیگر همکاری و رایزنی داشته 
باش��ند و معتقدیم کش��ورهای منطقه با اتحاد می توانند 

منطقه را از خطرات تروریسم پاکسازی کنند.
روحانی، مبارزه با تروریسم را یکی از محورهای همکاری 
بین ایران و کش��ورهای عضو اتحادیه اروپایی دانس��ت و 
گفت: تهران آمادگی دارد برای مبارزه با تروریسم با دیگر 
کش��ورها و از جمله کش��ورهای اتحادیه اروپا، همکاری  

داشته باشد.
وی تأکید کرد: باید برای مبارزه با تروریسم و عاری کردن 
 )wave( جهان از افراط و خشونت در چارچوب قطعنامه
مجمع عمومی سازمان ملل، اقدامات و برنامه های خود را 

به صورت هماهنگ ادامه دهیم.
رییس  جمهوری همچنی��ن در ادامه با اش��اره به برخی 
اقدامات ضروری برای ریشه کنی تروریسم، اظهار داشت: 
در مبارزه با تروریسم اول باید کش��ورهایی که به هر نحو 
به تروریست ها کمک می کنند تحت فش��ار قرار بگیرند. 
مخفی نیست که چه کشورهایی به گروه های تروریستی 
کمک های مالی می کنند، چه کسانی از تروریست ها نفت 
می خرند و چه کشورهایی س��الح و تجهیزات در اختیار 

آنها قرار می دهند و یا مرزهای خ��ود را برای عبور و مرور 
تروریست ها از گوشه و کنار جهان باز گذاشته اند.

روحانی تصریح کرد: مس��أله دیگر در مبارزه با تروریسم 
این است که باید در این موضوع کامال جدیت داشته و از 
همه امکانات تبلیغاتی، اطالعات��ی و عملیاتی خود علیه 

تروریست ها استفاده کنیم.
وی اضافه ک��رد: تفاوتی وجود ندارد که ف��ردی که مورد 
تهاجم تروریس��ت ها قرار گرفته دارای چه ملیت، دین و 
مذهبی است،بنابراین مهم است که موضع گیری  واحدی 
نس��بت به همه انس��ان هایی که بی گناه کشته می شوند، 

اتخاذ شود.
روحانی همچنین تأکید کرد: اس��الم دینی است که صد 
درصد با ترور و تروریسم مخالف است و باید توجه داشت 
که قضاوت نادرست برخی از رسانه ها نسبت به اسالم باعث 
می شود که تروریست ها بتوانند از بین جوامع سربازگیری 
کنند و این مسأله دامی اس��ت که خود تروریست ها پهن 

کرده اند و نباید در آن گرفتار شد.
رییس  جمهوری با اش��اره به آیه ای از ق��رآن کریم مبنی 
بر اینکه کش��تن یک انس��ان بی گناه به معنای کش��تن 
همه انسانیت اس��ت، اظهار داشت: مس��یر دین از مسیر 
تروریس��ت ها جدا اس��ت و نباید اجازه داد که برنامه های 

تبلیغاتی در این زمینه در مسیر انحرافی قرار گیرد.

 روحان��ی همچنین کم��ک ب��ه آوارگان را م��ورد تأکید 
ق��رار داد و گف��ت: جمه��وری اس��المی ای��ران یکی از 
کشورهایی است که بیشترین پناهنده و آواره را پذیرایی 
 می کند، ام��ا در عین ح��ال آمادگی داری��م در این مورد 

با سایر کشورها از جمله دانمارک همکاری کنیم.
رییس  جمهوری همچنین حرکت س��ریع و پرشتاب در 
توس��عه روابط تهران و کپنهاک را مورد تأکید قرار داد و 
اظهار داشت: تقویت روابط دو کشور به نفع منافع دو ملت 
اس��ت و در تقویت صلح و ثبات بین المللی نیز تأثیرگذار 
است. روحانی هیأت اقتصادی همراه وزیر خارجه دانمارک 
را نشانه اراده جدی کپنهاک برای توسعه روابط اقتصادی 
و فرهنگی با ایران دانس��ت و گفت: از ط��رف دولت ایران 
نیز برای توسعه روابط با کش��ورهای شمال اروپا از جمله 

دانمارک اراده جدی وجود دارد.
رییس  جمهوری برخورداری از نیروی انس��انی مستعد، 
منابع غنی انرژی، ثبات و امنی��ت منطقه ای، پروژه های 
عظیم صنعتی و بندرگاهی و پیشرفت های چشمگیر در 
علوم و فناوری های ن��و را از جمله ظرفیت ها و زمینه های 
همکاری در ایران دانس��ت و گفت: امروز فضای کشور ما 
برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی کامال آماده است.

کریستین ینس��ن وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این 
دیدار که روز سه شنبه انجام شد،  با بیان اینکه دانمارک 

اهمیت زیادی به توس��عه روابط با ایران قایل است اظهار 
داش��ت: کپنهاک از تحوالت جدیدی ک��ه در برنامه های 
اقتصادی دولت ای��ران به منظور تس��هیل همکاری های 

اقتصادی ایجاد شده،  استقبال می کند.
وزیر امور خارجه دانمارک خاطرنشان کرد: هیأت تجاری 
همراه من بسیار مشتاق هستند که همکاری های مشترک 
اقتصادی خود را با طرف ایرانی هر چه زودتر آغاز کنند و 
به آنها تأکید شده که صرفا نگاه تجاری به ایران نداشته و 
باید در زمینه انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک 

نیز فعالیت داشته باشند.
ینس��ن در ادامه در خصوص اق��دام عربس��تان در اعدام 
شیخ نمر نیز گفت: دانمارک اولین کشوری بود این اقدام 

عربستان را محکوم کرد.
وزیر امور خارجه دانمارک همچنین همکاری دو کشور در 
زمینه مبارزه با تروریس��م را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
 سیاس��ت دانمارک مبارزه با تروریسم در جهان است و ما 

به دنبال دنیایی امن برای پیشرفت و توسعه هستیم.
ینس��ن تصریح کرد: تروریس��م خوب وجود ندارد. اسالم 
مس��اوی تروریسم نیس��ت و کامال با آن مخالف است. اما 
متأسفانه عده ای به نام اسالم سوء استفاده کرده و اقدامات 
تروریستی انجام می دهند بی تردید این گونه افراد گمراه 

هستند و این موضوعی است که ما به آن تأکید داریم.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحسین ابتکار تشکیل دولت وحدت ملی گفتند: 
ان ش��اءاهلل دولت وحدت ملی ش��کل واقعی پیدا کند، زیرا راه عالج مشکالت 

افغانستان ایجاد وحدت واقعی در میان اقوام و مسووالن است.
به گ��زارش مهر، حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی 
 در دی��دار »عب��داهلل عب��داهلل« ریی��س اجرای��ی دولت افغانس��تان، مس��اله 
»اتحاد اقوام« در افغانستان را مهم ترین راه عالج مشکالت این کشور خواندند و 
با اشاره به سوابق و ظرفیت های فراوان همکاری ایران و افغانستان خاطرنشان 
 کردند: جمهوری اس��المی ایران »امنیت، آرامش و پیش��رفت افغانستان« را 

»امنیت و پیشرفت« خود می داند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحسین ابتکار تشکیل دولت وحدت ملی و اظهار 
امیدواری در خصوص حل مشکالت افغانستان افزودند: ان شاءاهلل دولت وحدت 
ملی شکل حقیقی و واقعی پیدا کند، زیرا راه عالج مشکالت افغانستان، ایجاد 
وحدت واقعی در میان اقوام و مس��ووالن اس��ت. رهبر انقالب با اشاره به سابقه 
 همزیس��تی مسالمت آمیز ش��یعه و س��نی و اقوام مختلف افغانس��تان گفتند: 
ما از قدیم مردم افغانستان را به عنوان مردمی صبور، قانع، سخت کوش و دیندار 
و برخوردار از ذوق ادبی می شناسیم اما اختالفات اقوام و زمینه های دوگانگی، 

هر ملتی را ضعیف می کند.
 ایش��ان با یادآوری حمایت ه��ای ایران از مل��ت افغانس��تان از جمله مخالفت 
منحصر به فرد جمهوری اسالمی با اشغالگری ش��وروی و حمایت از مجاهدان 
افغانستانی، افزودند: جمهوری اسالمی اکنون نیز در کنار افغانستان و میزبان 
حدود ۳ میلیون نفر از اتباع آن است. حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور ۱۶ هزار 
دانشجو و فارغ التحصیل افغانستانی در ایران را فرصتی ارزشمند برای افغانستان 
 برشمردند و خاطرنشان کردند: دولت افغانس��تان باید با تعیین مشوق هایی، 

این دانش آموختگان را برای بازگشت و خدمت به کشورشان ترغیب کند.
رهبر انقالب، با اشاره به ظرفیت ها و امکانات فراوان ایران در بخش های علمی، 
فنی و اقتصادی، و همچنین وجود منابع طبیعی و انس��انی غنی در افغانستان 
افزودند: افزایش سطح همکاری ها به نفع هر دو طرف است و باید با صمیمیت و 

همکاری، برخی اختالفات نظیر مساله آب های مرزی حل شود.
 ایش��ان ب��ا انتق��اد از سیاس��ت من��زوی ک��ردن مجاهدی��ن افغانس��تان 
در سال های گذش��ته تأکید کردند: منزوی کردن مجاهدین با عناوینی نظیر 
»جنگ س��االران« سیاست غلطی اس��ت و در کش��وری که در معرض تهاجم 
نظامی و فتنه ای فراگیر قرار دارد خود مردم باید با روحیه مجاهدت آماده دفاع 

از کشورشان باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قدرت نداش��تن در دفاع از خود را زمینه ساز ورود و 
دخالت بیگانگان خواندند و افزودند: دیدیم که آمریکایی ها در افغانستان چقدر 
انسان ها را کشتند و ضررهای زیادی وارد کردند و هنوز نیز دست بر نمی دارند.

رهبر انقالب با تحسین روحیه مقاومت مردم افغانستان در مقابل اشغالگری و 
تجاوزات »انگلیس، شوروی و در سال های اخیر امریکا«، گفتند: روحیه مقاومت 
و دینداری در مردم افغانستان بس��یار عمیق و در تاریخ معروف است که هیچ 

اشغالگری نتوانسته در افغانستان دوام بیاورد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری گفت: رژیم آل سعود امروز 
در سوریه، عراق و یمن به بُن بست رسیده و دست برتر با جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت و آنها با چنین جنایاتی به دنبال س��رپوش گذاشتن بر روی 

شکست های منطقه ای خود هستند.
 سیدکمال الدین سجادی سخنگوی جبه پیروان خط امام)ره( و رهبری، 
در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ش��هادت آیت اهلل شیخ نمر 
از سوی رژیم آل سعود اظهار داشت: حاکمان سعودی به دالیلی مختلفی 
دست به این جنایت بزرگ زدند و هدف اصلی آنها سرکوب خیزش شیعیان 
در شرق عربستان اس��ت و قصد دارند حق طلبی شیعیان را با این اقدامات 

وحشیانه سرکوب کنند.
وی بر همین اس��اس تصریح کرد: رژیم آل س��عود امروز در سوریه، عراق 
و یمن به بُن بست رسیده و دس��ت برتر با جمهوری اسالمی ایران است و 
آن ها با چنین جنایاتی به دنبال سرپوش گذاش��تن بر روی شکست های 
منطقه ای خود هس��تند، س��عودی ها بعد از ماه ها تجاوز ب��ه یمن به هیچ 
نتیجه ای نرس��یده اند و امروز به دنبال جبران شکس��ت های متعدد خود 
هستند. سجادی با بیان اینکه سعودی ها به شدت از نفوذ ایران در منطقه 
هراس دارند، خاطرنشان کرد: رژیم آل سعود با تمام توان حمایت مالی و 
نظامی از تروریست های مزدور خود در سوریه و عراق کرد اما امروز شرایط 
به نفع جبهه مقاومت تغییر کرده و س��عودی ها به دلیل همین عصبانیت 

به زعم خودشان خواسته اند ضربه ای به ایران و جبهه مقاومت وارد کنند.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه قیام شیعیان 
 عربستان پایان پذیر نیست، گفت: با وضعیت کنونی آینده مناسبی برای 
آل س��عود نمی توان تصور کرد زیرا خون ش��هید می جوشد و آگاهی می 
بخشد ؛ رهبر معظم انقالب نیز فرمودند س��عودی ها به غضب الهی دچار 
می شوند و در آینده ای نزدیک ش��اهد فروپاشی این رژیم مستبد خواهیم 
بود. وی با اش��اره به ضرورت پیگیری جنایات آل س��عود از سوی دستگاه 
دیپلماسی کشورمان، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی باید با هوشمندی 
کامل اجازه ندهد با موضوع تعرض به سفارت این کشور جنایت آل سعود 

نادیده گرفته شود.

رهبر معظم انقالب:

راه عالج مشکالت افغانستان اتحاد 
اقوام و وحدت مسووالن است

سجادی:

آل سعود می خواهد بر روی شکست های 
منطقه ای خود سرپوش بگذارد

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

خبر

الریجانی اعالم کرد:

حمایت ویژه مجلس از اعتبارات موشکی در برنامه ششم
توسط سفیر ایران ارائه شد؛

نامه تهران به بان کی مون درباره حفاظت از سفارت عربستان 

رییس  جمهور در دیدار وزیر خارجه دانمارک:

عربستـان نمی تواند جنـایت خود را با قطع رابطه بپوشـاند

خبر

رییس مجلس شورای اسالمی در بازدید از مراکز موشکی سپاه با 
بیان اینکه قدرت سپاه دشمن را مرعوب می کند، بر حمایت بیش 
از پیش مجلس از اعتبارات موشکی در برنامه ۵ ساله ششم تاکید 
کرد. به گزارش جام جم آنالین، علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی در جریان بازدید از یکی از پایگاه های موشکی 

سپاه، توانمندی سپاه را قابل تحسین خواند.
علی الریجانی طی بازدید از بخش های مختلف نیروی هوافضای 

سپاه، در جریان فعالیت های این نیرو قرار گرفت.
در این دی��دار، فرماندهان و مس��ووالن نیرو با تش��ریح میزان 
آمادگی دفاعی خود، روش های مقابله با دش��من احتمالی در 

عرصه های گوناگون را بیان کردند.
رییس مجلس شورای اس��المی همچنین در جمع فرماندهان 
و کارکنان این مراکز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
این نیرو به خصوص شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج حسن 
طهرانی مقدم و تجلیل از پیش��رفت ها و توانمندی  ایجاد شده 
گفت: روحیه انقالبی، اخالص، توکل بر خدا و همچنین فرهنگ 
حاکم بر سپاه همراه با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی، امروز 

قدرتی از سپاه ساخته که دشمن را مرعوب نموده است.
وی تصریح کرد: پیشرفت هایی که اکنون در سپاه در زمینه های 
مختلف روی داده موجب خوش��حالی همه دوستداران نظام و 
کشور اس��ت و این مهم ترین عامل بازدارندگی است که باعث 

ایجاد امنیت و صلح در کشور و منطقه می شود.
الریجانی در بخشی از س��خنان خود به حمایت بیش از پیش 
مجلس شورای اس��المی از اعتبارات موشکی در برنامه ۵ ساله 

ششم تاکید کرد.

در پی اعتراض به اعدام »شیخ نمر« روحانی شیعه در عربستان 
سعودی و به آتش کشیده شدن سفارتخانه عربستان در تهران 
 و مش��هد تنش ها میان ایران و عربس��تان با رهبری ش��یوخ 

آل سعود به اوج رسیده است.
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، انق��الب اس��المی ای��ران و در پی آن 
شکل گیری یک حکومت شیعه با رهبری امام خمینی )ره( 
 به عنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی و ادامه این راه از سوی 
مقام معظم رهبری منجر به نگرانی  عربس��تان شد و جنگ 
ایران و عراق و پش��تیبانی گسترده عربس��تان و متحدانش 
از صدام حس��ین بر تنش ها میان دو کش��ور هر چه بیش��تر 
دامن زد. بع��د از جنگ  تحمیلی و ریخته ش��دن خون پاک 
بیش از ۳00 هزار ش��هید و جانباز جمهوری اس��المی ایران 
 سال های زیادی با آل س��عود مدارا کرد، اما با توجه به اینکه 
جمهوری اس��المی در منطق��ه از اعتبار و اقت��دار برخوردار 
اس��ت و از خلیج فارس تا خزر در دس��ت جمهوری اسالمی 
با تمام ق��درت و نفوذ اس��ت س��عودیان وهابی برای ش��ان 
 قابل تحمل نیست که دس��ت از دش��منی با ایران بردارد اما 
 در طی ۳7 سال گذشته این رژیم از هر اقدامی علیه کشورمان 
فرو گذار نکرده و همچنان به دش��منی خود اهتمام ورزیده 

است. 
آل سعود از جنگ تحمیلی و کمک به صدام تا کشتار حجاج 
ایرانی در سال ۶۶ و  حادثه منا و مکه در سال جاری که منجر 
به کشته شدن صدها هموطن ش��د؛ بالها و اقدامات فجیع و 
شنیع بر مردم و کشور ما وارد کردند و هم اکنون در یمن، عراق 
و سوریه با ایران درگیری دارد؛ تا قدرت نمایی کند که جای 
این سوال باقی است اگر گوشه ای از این اقدامات از سوی ایران 
صورت می گرفت واکنش سران آل سعود و شیوخ آن چه بود؟

با توجه ب��ه اینکه این روزها تمام ش��یعیان دنی��ا و جهان در 
اعتراض به اعدام ش��یخ النمر رهبر ش��یعیان عربستان این 
اقدام را محکوم کردند و تعدادی از افراد خود س��ر که طاقت 
و تحمل اعدام  این رهبر روحانی نداش��تند دست به تعرض 
 به سفارتخانه عربس��تان در تهران و مش��هد زدند. بنابراین 
  آل س��عود تصمیم به قط��ع ارتباط ب��ا ایران گرفته اس��ت، 
که دنیا به طور حتم این اقدام را در مقابل عملکرد وحشیانه 

این رژیم از ۳7 سال گذشته از یاد نبرده اند؛ اما ما باید از این 
فرصت  که برای واکنش های مناس��ب علیه رژیم س��عودی 
 مهیا ش��ده اس��ت اس��تفاده کنیم.  در حال حاضر ش��یوخ 
آل سعود به گمان خود با قطع ارتباط با ایران  و تحریم خرید 
کاالهای ایرانی ضربه سنگینی به کشور ما وارد می شود این 
 در حالی اس��ت که جمهوری اس��المی در دوران پسا تحریم 
به سر می برد و بعد از اقتدار خود در توافق هسته ای که رژیم 

آل سعود را به خش��م آورد و این موضوع منجر به کینه توزی 
بیشتر س��عودی ها گردید به طور حتم عربستان خواهد بود 
که از نعمت کاالهای ایرانی محروم می شوند، همچنین بازار 
منطقه برای تجارت کاالهای ایران بسیاری آماده است و نیازی 

به صادرات آن به عربستان نیست.
مس��اله مهم تر از همه موضوع حج اس��ت. البته چون رژیم 
آل سعود خود بهتر از هر کس��ی می داند  ایرانی ها براساس 
اعتقادات قلبی و باطنی خود حج را واجب می دانند رفتن به 
حج را  ممانعت نکرده اند تا  از لحاظ اقتصادی برای عربستان 
سود کالنی داشته باشد. اما این سئوال مطرح است آیا صالح 
است که زائران ایرانی در این ش��رایط با توجه به حادثه منا و 
دشمنی ها و جنایت آشکار آل سعود به عربستان بروند؟ به طور 
حتم نمی توان به سابقه رژیم آل سعود و دشمنی دیرینه آنان 
به ایرانی ها اعتماد نمود و جان مردم ایران اسالمی را به دست 
آنها سپرد. البته در این زمینه مس��ووالن ارشد و ذیربط باید 
تصمیم بگیرند که آیا در صورت صدور ویزا از سوی عربستان 
باز هم زائر به این کشور اعزام شود یا نه؟ اما در این میان امنیت 
و حفظ جان زائران مهم ترین بخش این موضوع است. البته 
مردمی که برای اعزام به عربستان ثبت نام هم کرده اند، خود 
با چنین شرایطی که میان دو کشور ایجاد شده اکثرا انصراف 

داده و می دهند.
عربس��تان اگر هم خود تصمیم بگیرد به زائ��ران ایرانی ویزا 
 ندهد، از نظ��ر اقتصادی ض��رر و زی��ان زی��ادی را متحمل

می ش��ود  که در ش��رایط کنونی اقتصادی این کشور لطمه 
بزرگی بر پیکر اقتصاد عربستان خواهد بود. به طور حتم این 
رژیم آل سعود است که دچار خسارت می شود  و برگ برنده 

همچنان به دست ایران خواهد بود.

نماینده ایران در سازمان ملل با ارسال نامه ای به دبیرکل 
این س��ازمان ضمن محک��وم کردن اقدام عربس��تان در 
 ش��هادت ش��یخ نم��ر، اقدام��ات ای��ران در حفاظت از 

نمایندگی های این کشور را تشریح کرد.
به گزارش مهر، غالمعلی خوشرو س��فیر و نماینده دائم 
جمهوری اس��المی ایران نزد س��ازمان مل��ل متحد روز 
دوش��نبه با ارس��ال نامه ای به بان کی مون دبیرکل این 
س��ازمان ضمن محکومیت اقدام تحریک آمیز عربستان 
سعودی در به شهادت رس��اندن آیت اهلل شیخ باقر نمر، 
اقدامات کش��ورمان را برای جلوگیری از ب��روز هرگونه 
حادثه در ارتباط با نمایندگی های عربس��تان س��عودی 
در تهران و مشهد تشریح کرد. در بخش��ی از نامه سفیر 
کش��ورمان ضمن تاس��ف از اینکه باوج��ود تالش های 
گس��ترده نیروهای انتظامی، تعدادی از معترضین وارد 
محل سفارت شده و خساراتی به ساختمان های مذکور 
وارد کردن��د، آمده اس��ت: جمه��وری اس��المی ایران با 
 تاکید بر تعهدات خ��ود وفق حقوق بین الملل و اس��ناد 

بین المللی ذیربط خصوصا کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر 
بر روابط کنسولی و کنوانسیون ۱۹۶۱ وین ناظر بر روابط 
دیپلماتیک، از هیچ اقدامی برای بازداشت کلیه عامالن 
بروز حادثه و پیگرد قضایی موضوع فروگذار نخواهد کرد.

در نامه خوشرو همچنین آمده است: پس از وقوع حوادث 
فوق، جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری 
دستورات الزم را به دس��تگاه های ذیربط از جمله وزارت 
کش��ور ابالغ کرده اند و بر تس��ریع در پیگیری موضوع و 
محاکمه عامالن بروز حادثه تاکید کرده و ریاس��ت قوه 
قضائیه کش��ورمان نیز بر پیگیری س��ریع و همه جانبه 

موضوع تاکید کرده است.
در این نامه همچنین اظهار شده است: جمهوری اسالمی 
ایران اقدام��ات الزم را جهت جلوگی��ری از بروز حوادث 

مشابه به عمل خواهد آورد.
نمایندگی دائم کش��ورمان خواس��تار ثبت و انتشار این 
نامه به عنوان سند مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد 

شده است.

دشمنی عربستان با ایران 37 ساله است؛
برگ برنده در دست ایران ؛ آل سعود بازنده میدان!



خبر  خبر

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1770 | چهارشنبه  16 دی 1394 | 25 ربیع االول   1437

رییس شورای رقابت گفت: شورای رقابت وجود امتیاز در پرونده ۶۵۰ میلیون 
یورویی را تأیید کرد، اما اینکه این امتیاز باعث تس��لط در ب��ازار یا اختالل در 

رقابت شده را احراز نکرد.
رییس شورای رقابت گفت با اشاره به جلسه اخیر شورای رقابت اظهار داشت: 
 در این جلس��ه از مس��ووالن ش��رکتی که از ۶۵۰ میلیون یورو برای واردات 
نهاده های دامی اس��تفاده  کرده اند، دعوت ش��د و آنها هم به سؤاالت اعضای 
شورا پاسخ دادند. شیوا تصریح کرد: ش��اکیان مدعی بودند که 3 ماده ازاصل 
 نهم و اصل 44 در رابطه با وظایف ش��ورای رقابت باید مورد بررسی قرار گیرد. 
رییس ش��ورای رقابت افزود: در بررس��ی ش��ورای رقابت بند 3 م��اده 44 که 
 در آن آمده اس��ت، تحمیل ش��رایط تبعیض آمی��ز در معامالت همس��ان به 
طرف های تجاری، مورد احراز اعضای شورای قرار نگرفت. وی گفت: همچنین 
بند 7 ماده 44 که محدود کردن دسترس��ی افراد خارج از قرارداد هم توسط 
اعضای ش��ورا احراز نش��د. ش��یوا گفت: ماده 4۵ بند »ج« تبعیض در شرایط 
معامله است و به معنای قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در شرایط معامله برای 
افراد در شرایط یکسان است که آن هم برای اعضای شورای رقابت احراز نشد. 
رییس ش��ورای رقابت افزود: همچنین ماده ۵2 که در آن آمده است، هرگونه 
کمک و اعطای امتی��از دولتی چه ریالی و ارزی و چه معافیت و مش��ابه آن به 
ص��ورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا چند ش��رکت که موجب تس��لط 
 در بازار یا اخالل آن در رقابت ش��ود، ممنوع اس��ت، مورد بررسی قرار گرفت. 
وی گفت: امروز در مورد ماده ۵2 بحث بس��یار مفصلی انجام ش��د و در مورد 
قسمت اول آن که اعطای امتیاز به یک شرکت است اعضای شورا رأی مثبت 
دادند و براین اس��اس نتیجه گرفتند که امتیاز به شرکت داده شده است، چرا 
که اگر می  خواس��تند چنین اتفاقی نیفتد، باید برای امضای توافق نامه اطالع  
 رسانی عمومی می  شد. شیوا افزود: بنابراین توافق نامه برای بهره گیری از امتیاز 
۶۵۰ میلیون یورو فقط با یک ش��رکت بسته ش��ده بود. رئیس شورای رقابت 
تصریح کرد: اما قسمت دوم ماده ۵2 یعنی اینکه استفاده از۶۵۰ میلیون یورو 
موجب تسلط یا اخالل در بازار شده باش��د برای اعضای شورا محرز نشد. وی 
افزود: بنابراین اعضای شورا تأیید کردند که امتیاز تبعیض آمیز به یک شرکت 
داده شده، اما اینکه این امتیاز باعث تس��لط در بازار یا اختالل در رقابت شده 
برای اعضای شورای رقابت احراز نشد. شیوا گفت: این پرونده در شورای رقابت 

بسته شد و شاکی به مدت 2۰ روز می  تواند درخواست تجدید نظر دهد.

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پس از۶ ماه آسیب شناسی نظام فعلی 
ساخت وسازهای شهری، سرانجام پیش نویس »اصالح مبحث دوم مقررات 
ملی ساختمان« که در آن، نوع رابطه بین مالک زمین، سازنده، مهندس ناظر، 
شهرداری و در نهایت برآیند این روابط با خریدار و مصرف کننده بنای نوساز 

بازتعریف شده است را تدوین و منتشر کرد. 
به گزارش »خبرگزاری دانش��جو« با تهیه پیش نوی��س »اصالح مبحث دوم 
مقررات مل��ی س��اختمان«، امکان بازنگری و س��اماندهی نظام مهندس��ی 

ساخت وساز و همچنین روابط مخدوش در این بازار فراهم شد. 
در صورت تصویب نهای��ی پیش نویس، صدور پروانه س��اختمانی فقط برای 
پیمان��کاران کل )مجری ذی صالح( مجاز اس��ت و س��ازنده های فاقد پروانه 
اشتغال از وزارتخانه از ادامه ساخت وساز منع می شوند. طبق این اصالحات، 
 سازنده مکلف است به ازای هر واحد مسکونی تازه ساز، یک ضمانت نامه کیفی 

1۰ ساله ارائه کند که شرط صدور پایان کار خواهد بود.  
دراین پیش نویس، سازنده موظف شده برای تضمین کیفیت و تعهداتی که 
در احداث بنای ساختمانی به انجام رسانده است، تک تک واحدهای مسکونی 
یا غیرمسکونی ساختمان نوساز را به مدت 1۰ سال برای خریدار، »گارانتی« 

کند. 
شهرداری ها در این راستا، وظیفه دارند پیش از صدور پایان کار، برگه تعهد به 
ضمانت 1۰ ساله ساختمان را از سازنده مطالبه کنند. اصالح رابطه مهندسان 
ناظر با مالک و سازنده نیز بخش مهم دیگر پیش نویس است که در قالب آن، 
نظام ارجاع کار به مهندس��ان، دگرگون می ش��ود و به جای تعیین دستوری 
مهندس از جانب نظام مهندس��ی، ح��ق انتخاب مهندس ب��ه مالک واگذار 

می شود. 
مهندسان ناظر وظیفه دارند »نظارت مس��تمر« بر روند ساخت و ساز داشته 
باشند نه اینکه بعضا از راه دور یا س��رزده، کیفیت کار را امضا کنند. از طرفی، 
ش��هرداری ها مکلف خواهند شد با استخدام ش��رکت های کنترل طراحی و 
بازرسی س��اخت و تامین هزینه های آنها، بر کار مهندسان ناظر و صحت کار 
سازنده نظارت کنند. س��ازنده ها نیز می توانند تشریفات و پروسه اخذ پروانه 
 س��اختمانی را به دفاتر کارگزاری پروانه س��اختمانی که مجوز فعالیت آنها

 از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر خواهد شد، واگذار کنند.
در صورت تصویب نهایی نس��خه جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، 
برای اولین بار، اهالی محل، همسایگان و مالکان مجاور یک پروژه ساختمانی، 
می توانند از بابت تضییع حقوق فردی، اجتماعی و ش��هری خود، به احداث 
پروژه اعتراض کنند. برای این منظور، مالک یا همان متقاضی ساخت باید نام و 
شماره تماس خود را بر تابلوی مشخصات پروژه، در همان ابتدای کار ثبت کند.

 نسخه نهایی شده این پیش نویس قرار است طی روزهای آتی پس از انتشار در 
سایت این وزارتخانه به منظور دریافت بازخورد کارشناسان و صاحب نظران، 
به عنوان متن جدید مبحث دوم مقررات ملی س��اختمان، مبنای انجام روند 

اداری و مهندسی ساخت وساز قرار بگیرد.

رییس شورای رقابت :

وجود »امتیاز« در پرونده نهاده های 
دامی تأیید شد

با تصویب پیش نویس طرح مقررات ملی ساختمان؛

بساز و بفروش ها ملزم به صدور 
گارانتی ۱۰ ساله می شوند

در دوازدهمین نشس��ت کمیسیون بازار پول و س��رمایه، موضوعات مختلفی 
از نرخ ارز در قانون بودجه 9۵ تا اعتراض به تداوم بالتکلیفی بخش خصوصی 
در قبال اج��رای مفاد قانون رفع موانع تولید مطرح و به بحث گذاش��ته ش��د. 
نمایندگان بخش خصوصی در این نشس��ت، نس��بت به نرخ ارز اعالم ش��ده 
در بودجه س��ال آینده اعتراض کردن��د و هم از بی توجهی بانک ها نس��بت به 
اجرای ماده 2۰ قان��ون رفع موانع تولید در مورد تس��هیل رون��د بازپرداخت 
 بدهی ه��ای ارزی بخ��ش خصوصی س��خن گفتند. سیدحس��ین س��لیمی، 
نایب رییس کمیس��یون بازار پول و سرمایه با اش��اره به تعیین قیمت دالر در 
الیحه بودجه سال 9۵ گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که باید در این کمیسیون 
 مورد بررس��ی قرار گیرد، نرخ ارز اس��ت که در الیحه بودجه سال 9۵، معادل 
2997 تومان تعیین شده اس��ت. وی افزود: عده ای به دنبال ایجاد فاصله بین 
نرخ آزاد و نرخ دولتی ارز هس��تند؛ به این دلیل که این فاصل��ه رانتی قانونی 
برای آنان ایجاد می کند. س��لیمی ادامه داد: این تفاوت نرخ باید حذف شود؛ 
چرا که مخل نظم در بازار ارز است. این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظر می رسد، در بودجه سال آینده صنعت 
خودرو در کانون توجه و حمایت بسیاری قرار گیرد. در صورتی که صنایعی با 
 بازدهی و مزیت بیشتر در کشور وجود دارد که مورد بی مهری قرار گرفته است. 
علی سنگینیان، رییس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه نیز با تایید سخنان 

سلیمی و نقد بخش خصوصی نسبت به تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز در 
بودجه سال آینده گفت: مقرر شده است، کارگروهی متشکل از کمیسیون های 

مختلف اتاق تهران تشکیل شود و همه نظرات در این کارگروه مطرح شود. 
وی افزود: نرخ 2997 تومان از نرخ ارز در اتاق مبادله پایین تر است و این ابهام 
وجود دارد که چنین نرخی چگونه تعیین ش��ده اس��ت. این نرخ در کارگروه 

مذکور مورد بحث قرار می گیرد و سپس موضع اتاق مشخص می شود.
 عباس آرگون، دیگ��ر عضو این کمیس��یون نیز اجرای قان��ون برنامه پنجم را 
در مورد تعیین نرخ ارز مورد تاکید قرار داد و گفت: م��ا نباید در مورد نرخ ارز 
بحث کنیم. بلکه باید از دولت بخواهیم براس��اس قانون برنامه پنجم توسعه و 
براساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تعدیل کند. وی همچنین 
با اش��اره به آمارهایی که از وضعیت زیان بانک ها منتشر می شود، گفت: بهتر 
است اتاق یک جمع بندی از شرایط بانک های کشور ارائه دهد؛ چرا که شواهد 
موجود از ورشکستگی موسس��ات مالی، خطرناک به نظر می رسد. سیدحامد 
واحدی نیز گفت: در مورد نرخ ارز مباحث بسیاری مطرح می شود. اما به طور 
کلی آنچه قیمت دالر را تعیین می کند، قیمت نفت اس��ت. ب��ا توجه به اینکه 
پیش بینی ها، حاکی از آن است که قیمت نفت به کمتر از 3۰ دالر برسد، دولت 
برای تامین منابع مورد نیاز خود احتماال به افزایش قیمت دالر، نرخ حامل های 

انرژی و افزایش نرخ مالیات ها متوسل خواهد شد.

باید هر چه سریع تر تعرفه هاي سنگین براي واردات محصوالت فوالدي تعیین 
گردد مشکالت کنوني صنعت فوالد کشور ناشي از عدم توازن بین عرضه و تقاضا 
است در حالي که تولید واحد هاي فوالدي کشور به اندازه مصرف مي باشد اما 

واردات محصوالت فوالدي این موازنه را از بین برده است . 
مهندس صادقي مدیرعامل ذوب آهن اصفه��ان ضمن بیان مطلب فوق گفت : 
اقتصاد کشور متاثر از کاهش قیمت نفت هم اکنون با مشکالتي مواجه است که 
این مشکالت در صنعت فوالد نیز دیده مي ش��ود اما شرایط به گونه اي نیست 
که نتوان آن را مدیریت کرد . کشور ما شرایط سخت تري همچون دوران دفاع 
مقدس را نیز پش��ت سرگذاش��ته و لذا ازتجربه الزم براي عب��ور از این بحران 
برخورداریم .  وي افزود : براي عبور از این مش��کالت باید سیاست هاي درست  
با فوریت اتخاذ ش��ود و در خصوص رکود کنوني در صنعت فوالد ، باید هر چه 
سریعتر تعرفه هاي سنگین براي واردات محصوالت فوالدي تعیین گردد . در 
واقع اگر این تعرفه ها به موقع برقرار شده بود ، امروز شاهد این معضالت ویرانگر 

در صنعت فوالد کشور نبودیم .
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به اینکه هم اکنون تعرفه محصوالت فوالدي بین 
1۵ تا 2۰ درصد است گفت : دولت تصمیم دارد که این تعرفه را تنها 1۵ درصد 
 افزایش ده��د که آن هم محدود به برخي کش��ورها از جمله چین اس��ت و لذا 
نمي تواند موجب رونق بازار این محصوالت ش��ود . وي اف��زود : چین به دلیل 

کاهش رشد اقتصادي ، تمایل بسیاري به صادرات محصوالت فوالدي دارد که 
همین امر نیز صنعت فوالد کش��ور ما را تحت تاثیر قرار داده و اقدامي نیز براي 
مقابله با آن نمي شود. در حالیکه کشورهاي صنعتي مانند آمریکا براي مقابله با 

دامپینگ چین ، تعرفه هاي باالي 1۰۰ درصد وضع کرده اند . 
مهندس صادقي تصریح کرد : ش��رکت هاي فوالدي کش��ور به دالیل مختلف 
از توان رقابتي کمي در س��طح بین المللي برخوردارن��د از جمله اینکه قیمت 
مواد اولیه همچون سنگ آهن در دنیا به یک سوم کاهش یافته است اما تولید 
کنندگان داخلي به دلیل حفظ معادن کشور باید سنگ آهن را با قیمت گذشته 

خریداري کنند . 
مدیرعامل ذوب آهن ، ضمن تاکید بر افزایش هرچه سریع تر تعرفه واردات فوالد 
، خواستار اقدام دولت ، مشابه آنچه براي صنعت خودور صورت گرفت ،  جهت 
رونق پروژه هاي عمراني و  صنعت ساخت و ساز شد تا از این طریق صنعت فوالد 

کشور از ورطه سقوط نجات یابد .
مهندس صادقي همچنین از اقدام  ذوب آهن جهت ساخت مسکن در شهرهاي 
اصفهان و فوالدش��هر در تعداد زیاد خبر داد و گفت : ای��ن کار در رونق دوباره 
 صنعت ساختمان موثر اس��ت و جهت عبور از بحران کنوني صورت مي گیرد . 
با توجه به اینکه ذوب آهن در ساخت این مسکن ها به دنبال سودآوري نیست 

، لذا با قیمت خوب واگذار خواهند شد. 
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نماینده س��ابق ایران در اوپک خواس��تار هماهنگی ایران 
و روس��یه برای مهار سیاس��ت های نفتی عربستان شد و 
گفت: این کش��ور حتی با ارائه تخفی��ف نمی تواند مانع از 
سرگیری صادرات نفت ایران به اروپا شود.سید محمدعلی 
خطیبی در گفتگو با خبرنگار مه��ر درباره احتمال اعمال 
سیاست های شیطنت آمیز توس��ط عربستان در بازارهای 
نفتی ایران در دوران پساتحریم، گفت: پیش بینی می شود 
با لغو تحریم ها، تولید و صادرات نفت ایران در مرحله اول 
حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. نماینده سابق 
ایران در اوپک با اعالم اینکه عربس��تان سعودی در دوران 
تحریم های نفتی ایران، بازارهای ای��ران را تصاحب کرد، 
تصریح کرد: در طول دوران 2 تا 3 سال تحریم های نفتی 
ایران، عربستان سعودی از هیچ اقدامی برای تضعیف ایران 

در بازارهای جهانی نفت خودداری نکرد.
عربستان پیاده نظام تحریم نفت ایران بود

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید 
بر اینکه عربستان سعودی در دوران تحریم های نفتی ایران 
نقش پیاده نظام را بازی می کرد، اظهار داش��ت: عربستان 
س��عودی بود که پیش از اعمال تحریم ها علی��ه ایران به 
 بازارها و مصرف کنندگان بزرگ نفت به ویژه در اروپا این 
اطمینان خاطر را داد که در صورت تحریم ایران، هیچ گونه 

کمبود نفتی در بازار احساس نخواهد شد.
این تحلیلگر بازار نفت با یادآوری اینکه با اطمینان خاطر 
عربستان سعودی، اروپایی ها خرید نفت از ایران را تحریم 
کردند، بیان کرد: پیش از اعمال تحریم ها علیه نفت ایران 
قیمت نفت در بازار جهانی بیش از 1۰۰ دالر بود که حتی 
 پیش بینی می ش��د در صورت تحریم نفتی ایران، قیمت 

هر بش��که طالی س��یاه به بش��که ای 1۵۰ ت��ا 2۰۰ دالر 
افزایش یابد.وی ادامه داد: اما با اطمینان خاطر عربستان 
سعودی و برخی از کش��ورهای عربی متحدش و افزایش 
قابل توجه عرض��ه نفت به ب��ازار، غربی ه��ا تحریم نفتی 
ایران را اجرایی کردند. خطیبی با اعالم اینکه عربس��تان 
س��عودی در دوران تحری��م نفتی ایران و حت��ی در طول 
دو س��ال گذش��ته که مذاکرات هس��ته ای ایران با غرب 
 در ح��ال انج��ام ب��ود، ب��رای تضعیف ب��ازار نف��ت ایران 
کم  فروشی نکرد، تبیین کرد: با این وجود حتی در صورت 
س��رد ش��دن روابط سیاس��ی تهران و ریاض، هیچ  گونه 
نگرانی برای افزایش تولید و ص��ادرات نفت خام ایران در 
دوران پس��ا تحریم وجود ندارد. نماینده س��ابق ایران در 
اوپک با بی��ان اینکه هم اکنون ای��ران در بازارهای جهانی 
دارای خری��داران و بازارهای س��نتی نفت اس��ت، گفت: 
قطعا کش��ورهای مختلف اروپایی با لغو تحریم ها اقدام به 
از سرگیری واردات نفت از ایران می کنند و حتی افزایش 
عرضه و یا قیمت ش��کنی عربس��تان س��عودی نمی تواند 
 مانعی برای افزایش تولید و صادرات نفت ایران باشد. وی 
بار دیگر با تاکید بر اینکه عربس��تان از هیچ تالش��ی برای 
تضعیف نف��ت بازار نف��ت ای��ران در دوران تحریم و حتی 
پساتحریم فروگذار نمی کند، یادآور شد: در طول دو سال 
گذشته با افزایش عرضه شدید نفت و دستکاری قیمت ها، 
عربستان قیمت نفت را از بش��که ای بیش از 1۰۰ دالر به 

کمتر از 3۵ دالر کاهش داده است.
اتحاد نفتی ایران-روسیه برای مهار عربستان

خطیب��ی در ادام��ه با اش��اره به ض��رورت ب��ه کارگیری 
دیپلماس��ی فعال انرژی توس��ط وزارت نفت ب��ه منظور 

مذاک��ره ب��ا کش��ورهای ب��زرگ تولیدکنن��ده نفت که 
با ای��ران دارای س��طح باالی روابط سیاس��ی هس��تند، 
اظهار داش��ت: از این رو، پیش��نهاد می ش��ود مس��ووالن 
وزارت نف��ت ب��ا کش��ورهای روس��یه، ونزوئ��ال، ع��راق، 
الجزای��ر و اک��وادور ب��ه منظ��ور هماهنگ��ی بیش��تر و 
 بازگش��ت ثبات قیمت ها به بازار نف��ت، مذاکراتی را آغاز 
 کنند. مدیر س��ابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
در ادامه با اعالم اینک��ه یکی دیگر از اقدامات عربس��تان 
س��عودی، تخریب جایگاه اوپک و تضعیف این سازمان از 
یک اوپک تاثیرگذار به یک اوپک بی خاصیت بوده اس��ت، 
تصریح ک��رد: از این رو ای��ران می تواند با همکاری س��ایر 
کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیر عضو 
اوپک، زمینه را برای بازگش��ت ثبات قیمتی به بازار نفت 

فراهم کند.
صادرات نفت ایران به اروپا ازسرگرفته می شود

وی در ادامه با بیان اینکه افزایش ضریب امنیت انرژی خط 
قرمز مصرف کنندگان بزرگ نفت و انرژی در جهان است، 
تاکید کرد: عربستان سعودی حتی اگر بیشترین تخفیف 
را در فروش نفت خود ارائه کند، باز هم کشورهای بزرگ 
مصرف کننده انرژی، نفت خام از ایران خریداری خواهند 
کرد. خطیبی با تاکید بر اینکه هیچ یک از مصرف کنندگان 
بزرگ انرژی جهان خود را صرفا وابس��ته به نفت تولیدی 
یک کشور نمی کنند، یادآور شد: مصرف کنندگان به دنبال 
متنوع س��ازی منابع تامین انرژی خود هستند و از این رو 
عربستان نمی تواند با بازی با قیمت ها و یا افزایش عرضه، 
بیش از شرایط فعلی خللی در روند افزایش صادرات نفت 

ایران ایجاد کند.

دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه مطرح شد ؛
اعتـراض به نرخ ارز در بودجـه

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

افزایش ۱5 درصدي تعرفه ها ، مشكالت صنعت فوالد را حل نمي کند

دلیل این همه اصرار برای خروج 
پتروشیمی ها از شفافیت چیست؟

کاهش چشمگیر 
گردشگران ایرانی در ترکیه

»شل« بدهی نفتی خود را به ایران 
پرداخت می کند

تردد عشایر
 فقط با کارت مخصوص

 عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس در واکنش به انتش��ار اخباری مبن��ی بر ادامه 
تالش ها برای خروج بخشی از محصوالت پتروش��یمی از بورس کاال  گفت: بحث 
پذیرش کاالها در بورس کاالی ایران براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 
۸4 انجام شده اس��ت و از آن زمان تاکنون تمام مسووالن اقتصادی تالش کرده اند 
برای رسیدن به شفافیت در بازار کاالی کشور، حاکم شدن مکانیسم عرضه و تقاضا بر 
نظام اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از ظرفیت های بورس کاالی ایران بهره ببرند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: بورس کاال طی این سال ها به عنوان یکی از ابعاد قابل 
اتکای دستگاه های اجرایی و از الزامات اقتصادی به شمار رفته و می رود؛ در این بین 
اینکه عده ای با بهانه های مختلف به دنبال خروج بخشی از محصوالت از بورس کاال 
باشند به هیچ عنوان قابل قبول نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: 
نگاه کارشناسی نمایندگان مجلس این است که اگر افرادی به دنبال خروج معامالت 
محصوالت پتروشیمی از بورس کاال هستند، ش��فافیت معامالت بورس برای آنها 

مطلوب نیست و منافع آنها به خطر افتاده است.
 پورابراهیمی با اش��اره به اینکه ای��ن موضوع با توج��ه به تاثیرات ملی آن بس��یار 
حائز اهمیت است، گفت: نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع پی برده اند و از 
این رو کمیسیون صنایع مجلس هفته آینده از وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه 
 با دالیل تالش های موجود برای خروج معامالت پتروش��یمی از بورس کاال سوال 
می پرسد. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به جد پیگیر این موضوع هستند 
که بدون شک در صورت قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون های مربوطه، این بحث 

به صحن علنی خواهد رفت.

نا امنی و برخورد نامناسب با گردشگران ایرانی از جمله دالیل این اتفاق است.
»روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی میان دو کشور ترکیه و ایران و همچنین برخی 
جذابیت های اجتماعی ترکیه برای گردشگران ایرانی، در سال های گذشته این کشور 
را به نخستین مقصد گردشگران ایرانی تبدیل کرده بود؛ اما در سال 2۰1۵ میالدی 

بنا به دالیل مختلف از اقبال ایرانی ها به این مقصد توریستی کاسته شده است.«
به گزارش »دنی��ای اقتصاد« این تحلی��ل » المانیتور« از رابطه توریس��تی ایران و 
ترکیه است.  براس��اس این گزارش، کسانی که در گذش��ته راهی اروپا می شدند، 
پس از تحریم ها و سخت ش��دن گرفتن ویزای اروپا، ترکیه را جایگزین این مقاصد 
 کردند؛ مقصدی که برای ایرانی ها نیاز به ویزا ندارد. اما در سال 2۰1۵ رشته حوادثی

موجب شد که سواحل ترکیه از چشم گردشگران ایرانی بیفتد. شرایط بد امنیتی، 
جنگ داخلی، برخورد نامناسب با گردشگران و لحن بعضا ضدایرانی مقامات ترکیه 
در قبال ایران، موجب شده ایرانی های کمتری به عنوان توریست وارد ترکیه شوند و 

در ازای آن راهی مقاصد دیگر شوند. 
المانیتور اضافه می کند: » اگر انفجار 23دسامبر فرودگاه صبیحه گوکچن استانبول 
را هم نادیده بگیریم، وضعیت امنیتی ترکیه با سال گذشته که آتش بس دولت ترکیه 
با حزب کارگران کردستان هنوز لغو نشده بود قابل مقایسه نیست.« همچنین یک 
کارشناس گردشگری نیز در این خصوص به المانیتور گفته: »از آغاز جنگ سوریه و 
تنش های مربوط به آن به مرور تمایل ایرانیان برای سفر به ترکیه کاهش پیدا کرد؛ 
به صورتی که حتی تخفیف های ویژه و ارزان تر کردن تورهای گردشگری به مقصد 

ترکیه هم چندان نتوانسته گردشگران را مثل سابق جذب کند.«

معاون شل اعالم کرده است: این شرکت بدهی بیش از 2 میلیارد دالری 
)یک میلیارد و 3۰۰ میلیون پوند( خود به شرکت ملی نفت ایران را پس از 

لغو تحریم ها پرداخت می کند. 
پس از چندی��ن نوبت گفتگو بی��ن مدیران ش��رکت ملی نف��ت ایران و 
ش��رکت انگلیس��ی –هلندی ش��ل، در نهایت دو طرف درباره چگونگی 
 پرداخت بدهی معوق دو میلیارد و 3۰۰ میلی��ون دالری به توافق نهایی 

دست یافتند.
سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تایید 
توافق انجام شده با شرکت انگلیس��ی شل، گفت: ازسرگیری فروش نفت 
خام ایران به این ش��رکت مش��روط به پرداخت بدهی های گذشته شده 

است.
 این مقام مس��وول با تاکید بر اینکه در ش��رایط فعلی چگونگی پرداخت 
بدهی ش��رکت انگلیسی ش��ل به ایران مشخص ش��ده و از ابهام درآمده 
است، تصریح کرد: پرداخت بدهی های معوق توسط این شرکت انگلیسی 

بالفاصله پس از لغو تحریم ها قطعی و نهایی شده است. 
ازسوی دیگر در حالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل برای پرداخت 
این بدهی نفتی به توافق نهایی دست یافته اند که »ادوارد دنیلز« معاون 
شل اخیرا اعالم کرده است: این ش��رکت بدهی بیش از 2 میلیارد دالری 
)یک میلیارد و 3۰۰ میلیون پوند( خود را به شرکت ملی نفت ایران پس 

از لغو تحریم ها پرداخت می کند.

 رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی اس��تان تهران با بی��ان اینکه 
چرای غیرمجازدام س��بب تخریب مراتع دش��ت الر می شود، گفت: برای 
جلوگیری از تخریب باید ورود دام های عش��ایر به آنجا با پروانه چرا انجام 

شود.
نعمت اهلل ترکی افزود: برای کنترل ورود و خروج عشایر به مراتع دشت الر 
الزم است مدیریت امورعشایر استان تهران نس��بت به صدور کارت تردد 
اقدام کند تا از این پس و درفصل ییالق، عشایر فقط با کارت صادره بتوانند 

حق تردد داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت الزم برای ورود دام با پروانه چرا باید با جدیت از 
سوی منابع طبیعی استان تهران صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: از آنجایی 
که س��دهای الر و لتیان تامین کننده بخش زیادی از آب شرب پایتخت 
به حساب می آیند، ضروری اس��ت برای برطرف شدن مسائل و مشکالت 
زیست محیطی این مراتع همه دستگاه های مرتبط همکاری های الزم را 

در این زمینه به عمل آورند.
در ادامه این جلسه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، نقش 
عشایر را در توسعه اقتصادی بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: مراتع حوزه 
الر با وسعتی حدود 73 هزار هکتار و با داشتن گونه های متنوع مرتعی و 
داروئی عالوه بر ارزش های زیست محیطی، از لحاظ ارزش های اقتصادی 
نیز دارای اهمیت زیادی اس��ت که در این خصوص م��ی توان به نقش آن 

در تقویت و توسعه اقتصاد دامداری، دامپروری و زنبورداری اشاره کرد.

اتحاد ایران- روسیه برای مهارعربستان؛

نفتایـرانبهاروپابازمیگـردد
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 سرتاس��ر جهان جایگاه خطرناک ترین جانورانی است که
 می اندازد. در اینجا فرصتی داریم ت��ا نگاهی به 15 جانور و جانور دیگری با زهر کش��نده اش فرد را به س��رعت از پا جانوران می توان��د در یک دقیقه انس��ان را تکه پاره کند می توانند حیات انس��ان را به خطر بیندازن��د. یکی از این

 درنده و بسیار خطرناک دنیا بیندازیم. آنها چقدر خطرناک
هستند و کجا زندگی می کنند؟

ترسناک ترین ، درنده ترین، سمی ترین و کشنده ترین حیوانات دنیا

3- تریپانوزوم

6- رتیل سرگردان برزیلی

9- زنبور عسل آفریقایی

12 – خرس قطبی

15- کولوسیدیا

2- ماهی پفی

5- مار بومسلنگ

8- پلنگ )لئوپارد(

11- کروکودیل آب های شور

14- قورباغه دارت سمی

1-فیل آفریقایی

4- کوسه سفید بزرگ

7- عقرب زرد

10- اژدهای کومودور

13- مار افعی

این یک نوع مگس اس��ت که صحرای 
آفریقا خاس��تگاه آن به شمار می رود. 
این حش��رات بس��یار کوچ��ک اما در 
عین حال بس��یار خطرناک به ش��مار 
می روند. این حش��ره می تواند حامل 
بیماری هایی باشد که هم برای انسان 
و هم برای حیوانات خطرناک اس��ت. 
»بیم��اری خواب آفریقای��ی« چیزی 
اس��ت که این حش��ره به بار می آورد 
بدین ترتی��ب که آلودگی به وس��یله 
 این حش��ره باعث ایجاد سمی در بدن 
 می ش��ود که خواب آلودگی شدید را 
به دنب��ال دارد. این بیماری هر س��ال 
جان افراد زیادی را در آفریقا می گیرد.

این موجود هشت پا از برزیل می آید. البته آنها را هر جای دیگری از آمریکای جنوبی هم می توانید 
پیدا کنید به خصوص در کاستاریکا. این رتیل بسیار سمی است و از جمله حشراتی به شمار می رود 

که تمایل زیادی به حمله و یورش دارد حتی به انسان.

این زنبورها سال به سال خطرناک تر می شوند چرا که هم جمعیت و هم گستره قلمروشان در حال 
افزایش است. زنبورهای عسل آفریقایی هر چند عس��ل لذیذی تهیه می کنند اما در عوض با نیش 

زدن، سمی به شما می دهند که جزء خطرناک ترین سم حشرات در دنیاست. 

خرس های قطبی همیش��ه خطرناک بوده اند. ش��اید چیزی که  در انیمیشن ها دیده ایم تصویری 
 مهربان و فانتزی از آنها به ما می دهد. اما واقعیت این است که آنها حقیقتا درنده و وحشی هستند. 
در واقع وحشی ترین و خطرناک ترین خرس های دنیا خرس های قطبی هستند که به هیچ جانداری 

رحم نمی کنند.

یک پشه بسیار خطرناک است. نیش این پشه حامل بیماری است. این حشره هم برای انسان وهم 
برای حیوان خطرناک اس��ت. این نوع حش��ره به خصوص در تابس��تان خطرناک تر می شود چون 

تعدادشان زیادتر می شود. آفریقا و استرالیا خاستگاه این نوع پشه هستند.

در ژاپن بیش از هر نقطه دیگری 
از دنی��ا می توانید ب��ا این جانور 
خطرن��اک روب��ه رو ش��وید. در 
کشوری که مردمش به غذاهای 
دریایی بسیار عالقه دارند ظاهر 
ماهی پفی م��ی تواند برای همه 
اغوا کننده باشد، اما این موجود 
دوس��ت داشتنی بس��یار سمی 
اس��ت. اگر این ماهی س��م خود 
را به سمت شما نش��انه بگیرد و 
این س��م به داخل حلق برود به 
س��رعت فلجی و ع��دم توانایی 
برای نفس کش��یدن ب��ه وجود 

می آید.

جانور بسیار خطرناک دیگری که در صحرای آفریقا یافت می شود مار بومسلنگ است. سم این مار 
مهلک به گونه ای اس��ت که از محل گزیدگی خون لخته نمی شود و به این ترتیب شخص از شدت 

خونریزی ممکن است جان خود را از دست بدهد و یا بیهوش شود.

این نوع پلنگ نه تنها در صحرای آفریقا که در برخی از قس��مت های شمالی قاره سیاه و همچنین 
ش��رق چین هم زندگی می کند. این نوع پلنگ بس��یار خطرناک و درنده است و با آرواره هایش هر 
موجودی را تکه پاره می کند. با توجه به سرعتی که لئوپاردها دارند فرار کردن از دست آنها تقریبا 

محال است.

این کروکودیل به ما پیشنهاد می کند بیشتر از آنکه از اژدهای کومودور بترسیم از او وحشت داشته 
باشیم! آنها در شمال استرالیا و اندونزی زندگی می کنند. اگر انسان به چنگ این موجود خوفناک 

بیفتد تقریبا راهی برای فرار از تکه تکه شدن ندارد.

آیا فقط به چش��م یک قورباغه به این موجود ن��گاه می کنید؟ نمی دانید چقدر خطرناک و س��می 
هستند؟ سم این قورباغه می تواند یک انسان را در 10 دقیقه از پا درآورد.سم در تمام بدن قورباغه 

وجود دارد. حتی لمس کردن آن هم خطرناک است.

احتماال ش��ما از آن دست افرادی 
هس��تید که فکر می کنید فیل ها 
موجودات آرامی هستند که هیچ 
آس��یبی به انس��ان نمی رسانند 
اما سخت در اش��تباهید. ساکنان 
صح��رای آفریقا درب��اره خطرات 
کشنده فیل ها اطالعات بیشتری 
دارند. فیل های صحرای آفریقا اگر 
به دست س��اکنان روستاهای این 
صحرا تحریک ش��وند به روستاها 
دس��ته جمعی یورش م��ی برند 
و هر آنچه که س��رراه ش��ان باشد 
 زیر پاه��ای قدرتمند خ��ود خرد 
می کنند از جمله جمجمه انسان.

چطور می شود فهرس��تی از خطرناک ترین جانوران دنیا تهیه کرد بدون اینکه نامی از کوسه برده 
شود؟ کوسه های سفید بزرگ تقریبا در تمام اقیانوس های جهان یافت می شوند و طول ماده آن به 
پنج متر و طول نر آن به چهار متر می رسد. در طول هر سال گزارش ها و اخبار متعددی در رابطه با 

کشته شدن انسان ها به دست این نوع کوسه به گوش می رسد.

 این نوع عقرب در بخش های زیادی از قاره آفریقا و همچنین خاورمیانه یافت می ش��ود. این گونه، 
از سمی ترین گونه های عقرب به شمار می رود. 

 اگر به اندونزی سفر کرده باشید شاید یکی از آنها را دیده باش��ید. اژدهای کومودور دوست دارد از 
هر چه در دسترسش باشد تغذیه کند، از حیوانات گرفته تا حتی انسان. البته قدرت تهاجمی باالیی 

ندارد، اما سم کشنده ای دارد.

در سراس��ر دنیا مارهای س��می زیادی وجود دارد که می توانند در این لیست حضور داشته باشند 
 اما افعی از همه س��زاوارتر برای قرار گرفتن در این فهرس��ت اس��ت. افعی ها مس��وول بسیاری از 

مرگ و میرهای ناشی از مارگزیدگی در سراسر دنیا هستند. آنها در سراسر دنیا وجود دارند.



خبر اخبار

رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا گفت: 16 عنوان بيمارى در معاينه اوليه 
مشموالن بررسى و بر اساس آن وضعيت خدمتى آنها تعيين تكليف مى شود.
  سردار حميد صدرالسادات در اين باره گفت: معاينه پزشكى اوليه مشموالن 
ــاس آن كليه مشموالن قبل از ورود  يكى از موضوعات مهمى است كه بر اس
ــم و روان مورد ارزيابى قرار  به خدمت معاينه مى شوند و از نظر سالمت جس
مى گيرند. وى ادامه داد: پيش از اجراى طرح پزشكان معاين اوليه، مشموالن 
با مراجعه به پزشك دلخواه (متفرقه) مورد معاينه اوليه قرار مى گرفتند و به 

خدمت اعزام شده يا به شوراى پزشكى معرفى مى شدند.
ــازمان وظيفه عمومى ناجا، با بيان اينكه اين شيوه معاينه چندين  رييس س
ــكانى كه به معاينه اوليه مشموالن  ايراد و نقص به همراه داشت، افزود: پزش
ــتند و مسووليتى نيز  ــراف كافى نداش اقدام مى كردند، در اين خصوص اش
ــموالن به خدمت اعزام  بر عهده نمى گرفتند. همچنين در برخى موارد مش
ــه براى يگان ــد و در نتيج ــديد مى ش ــن خدمت بيمارى آنها تش كه در حي

به كار گيرنده و مشمول مشكالتى به وجود مى آمد.
سردار صدرالسادات، تصريح كرد: به همين داليل ضرورت ساماندهى پزشكان 
ــازمان وظيفه عمومى ناجا قرار گرفت  معاين احساس شد و در دستور كار س
كه با هماهنگى با معاونت هاى بهداشت، درمان و امداد نيرو هاى مسلح و در 
ــلح براى معاينه اوليه مشموالن دعوت به  فراخوانى از پزشكان نيروهاى مس

همكارى به عمل آمد.
اين مقام ارشد انتظامى عنوان كرد: بر اساس اين طرح، مشموالن با مراجعه 
ــك فرم خود اظهارى  ــات الكترونيك انتظامى (پليس +10) ي به دفاتر خدم
ــده  ــكان تاييد ش ــه دريافت مى كنند و با مراجعه به پزش و فرم معاينه اولي
ــارى و  ــود اظه ــق فرم خ ــا، طب ــى ناج ــه عموم ــازمان وظيف ــوى س از س

دستورالعمل ها مورد معاينه پزشك مربوط قرار مى گيرند.
ــان كرد: اين نوع  ــموالن خبر داد و خاطر نش وى از انجام معاينه بالينى مش
ــى 16 عنوان بيمارى  ــخيص احتمال معاينه به صورت بالينى و به منظور تش
ــوارش، اورولوژى،  ــروق، داخلى، گ ــف از قبيل قلب و ع در موضوعات مختل
روانپزشكى، گوش و حلق و بينى و... انجام مى گيرد و اگر فرد در معاينات اوليه 
ــتر و اقدامات تشخيصى تخصصى به  مشكلى داشته باشد براى بررسى بيش

شوراى پزشكى سازمان معرفى مى شود.
رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا، تاكيد كرد: هدف از طراحى فرم 

خود اظهارى توضيح و تفهيم بيمارى هاى مختلف به مشموالن و نيز تاكيد 
بر جلوگيرى از كتمان بيمارى مى باشد.

سردار صدرالسادات، با تاكيد بر اينكه سازمان وظيفه عمومى بر اساس معاينه 
ــم گيرى مى  ــموالن تصمي ــموالن در خصوص تعيين تكليف مش اوليه مش
ــد به خدمت اعزام شده و در صورتى كه  كند، گفت: اگر فرد فاقد بيمارى باش
مشمول يا پزشكان معاين اوليه اعالم بيمارى كنند، اين سازمان با استعالم از 
بيمارستان هاى طرف قرارداد و اخذ نظريه تخصصى نسبت به تعيين تكليف 
ــوراى پزشكى  ــموالن در ش (معاف موقت ،معاف از رزم و معافيت دائم) مش

اقدام مى كند.

ــارزه با مواد مخدر  ــتقل مب رييس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مس
مجمع تشخيص مصلحت نظام از اجراى پروتكل راهنماى پيشگيرى از اعتياد 
ــعيد صفاتيان افزود: به  ــرى و خانواده هاى آنان خبر داد. س براى جامعه كارگ
همين منظور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى پروتكل راهنماى پيشگيرى 
ــان را تدوين كرده و در حال  ــه كارگرى و خانواده هاى ش از اعتياد براى جامع
اجرا است تا با اين پروتكل آموزش پيشگيرى از اعتياد به يك شيوه يكسان به 

كارگران ارائه شود.
وى تصريح كرد: ميزان اعتياد در جامعه كارگرى روبه رشد است به طورى كه 
ــورد توجه قرار گيرند.  ــتر م اكنون 20 درصد كارگران اعتياد دارند و بايد بيش
صفاتيان درعين حال گفت: رشد فزاينده اعتياد ميان زنان، دختران، جوانان، 

محيط هاى كارگرى و برخى مردم عادى در كشور نگران كننده است.
وى اضافه كرد: بايد موضوع اعتياد در كشور ريشه يابى شد و آمار دقيق معتادان 
ــه را به خوبى  ــى از اعتياد در جامع ــكالت ناش ــى كنيم تا بتوانيم مش را بررس

مورد ارزيابى قرار دهيم.
اين كارشناس ارشد مواد مخدر تصريح كرد: ما اكنون آمار دقيقى از رشد اعتياد 
ــتاد مبارزه با موادمخدر تحقيقاتى  در كشور نداريم اما سازمان بهزيستى با س
در اين زمينه در دست اقدام دارند كه در چند ماه آينده پس از اتمام اين طرح، 
ــورمان به خوبى مشخص  ــد و شيوع اعتياد در كش تعداد معتادان، ميزان رش

مى شود.
صفاتيان ادامه داد: در خصوص بروز اعتياد در كشور نيز آمارى نداريم كه ميزان 
افرادى كه تازه وارد اعتياد مى شوند چقدر است، كه بايد اين آمارها نيز به روز 
ــود. وى با بيان اينكه بيش از 3،5 ميليون جامعه كارگرى داريم، افزود: بايد  ش
ــيوع اعتياد در اين جامعه بيش از  به محيط هاى كارگرى توجه شود چون ش

20 درصد است.
ــارزه با مواد مخدر  ــتقل مب رييس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد كميته مس
ــخيص مصلحت نظام تغيير الگوى مصرف، تحريم هاى اقتصادى،  مجمع تش
ــردان وافزايش قيمت  ــواد روانگ ــه موادمخدر يا م ــى افراد ب افزايش دسترس
موادمخدر را در رشد اعتياد تاثيرگذار دانست و گفت: بايد سازمان هاى مردم 
نهاد را بيشتر درگير مسائل مربوط به حوزه موادمخدر و اعتياد كرد تا بتوانيم 

شيوع و بروز موادمخدر در كشور را كاهش دهيم.
ــوى دولت و انجام پژوهش هاى  صفاتيان تقويت سازمان هاى مردم نهاد از س
ــور را نيز بسيار موثر  ــگيرى از اعتياد در كش كاربردى و بنيادى در حوزه پيش
دانست و گفت: همه بايد با عزم ملى بتوانيم عالوه بر كاهش ميزان معتادان در 

كشور، تالشى جدى در راستاى پيشگيرى از اعتياد انجام دهيم.
ــون و 325 هزار  ــون يك ميلي ــتاد مبارزه با موادمخدر، اكن ــاس آمار س براس
ــه  ــور وجود دارد كه طبق اين آمار كمتر ازس مصرف كننده موادمخدر در كش

درصد جامعه معتاد هستند.
ــتقيم و غيرمستقيم  همچنين طبق اين آمارها، 10 ميليون نفر به صورت مس

گرفتار اعتياد در كشور هستند.

رييس سازمان بهزيستى كشور از برنامه  ريزى براى تهيه مسكن بيش از 11 
هزار خانواده 2 معلول به باال ظرف 3 سال خبر داد و گفت: در دهه فجر، 500 

واحد به اين خانواده ها واگذار خواهد شد.
انوشيروان محسنى بندپى در چهارمين نشست مشترك روساى دستگاه هاى 
ــاى دو عضو معلول  ــكن خانواره ــترك تامين مس ــكار، تفاهم نامه مش هم
ــتى برگزار شد، با بيان اينكه  تحت پوشش بهزيستى كه در سازمان بهزيس
در اين نشست درخصوص پيگيرى احداث مسكن شهرى و روستايى براى 
ــد و بهزيستى، بنياد  خانوارهاى دو معلول به باال مباحث مربوط پيگيرى ش
ــاز گزارش پيشرفت  ــكن و انجمن خيرين مسكن س مستضعفان، بنياد مس

طرح را ارائه كردند.
وى ادامه داد: هماهنگى و تعامل ميان دستگاه ها بسيار خوب است، تنها  چند 
مشكل وجود داشت كه براى رفع آنها تصميماتى اتخاذ شد. به عنوان مثال در 
احداث مسكن روستايى به همت بنياد مسكن پرونده براى خانواده ها تشكيل 
شده اما 725 واحد فاقد زمين هستند و در اين خصوص كمبود داريم كه قرار 
شد با مشاركت طرفين، 3/6 ميليارد تومان به سرجمع اعتبارات قبلى براى 
خريد زمين اضافه شود. براين اساس براى هر واحد مستضعفان 10 ميليون 
ــتى 6 ميليون تومان اعتبار  ــكن 2 ميليون تومان و بهزيس تومان، بنياد مس

تخصيص خواهد داد.
ــور با بيان اينكه همچنين درخصوص يارانه  ــتى كش رييس سازمان بهزيس
ــكالتى وجود داشت كه مقرر شد  ــهرها براى 3400 نفر مش وام بانكى در ش
ــازمان مديريت در اين خصوص  در اولين فرصت، جلسه اى با وزير رفاه و س
داشته باشيم، گفت: تالش مى كنيم اين افراد از يارانه وام برخوردار شوند و 

كار سرعت بيشترى بگيرد. 
ــد صورت وضعيت ها زودتر در اختيار قرار بگيرد تا  ــنهاد ش همچنين پيش
بتوانيم منابع مالى را سريع تر به پروژه ها تزريق كنيم تا ظرف سه سال بيش 
از 11 هزار خانواده شناسايى شده را صاحب مسكن كنيم. بندپى ادامه داد: 
ــت و اگر منابع زودتر تامين  380 واحد براى واگذارى در دهه فجر آماده اس
ــانيم و اولين فاز  ــمار اين واحدها را به 500 برس ــود، تالش مى كنيم ش ش

مسكن هاى واگذارى شده را به پايان ببريم.
ــايد هنوز خانواده هايى  ــور با بيان اينكه ش ــتى كش رييس سازمان بهزيس
ــند، گفت: جمع آورى  ــده باش ــامانه ما ثبت ش ــند كه در س باقى مانده باش
ــا كار را متوقف  ــه دارد و م ــاال ادام ــوار داراى 2 معلول به ب ــات خان اطالع

نمى  كنيم.
ــه اين ابتكار خوب در  ــكن نيز با بيان اينك همچنين تابش، رييس بنياد مس
زمينه تامين مسكن براى خانواده هاى 2 معلول به باال از سوى بهزيستى ارائه 
شد و اكنون بنياد مستضعفان و بنياد مسكن مشاركت همه جانبه براى اجراى 
ــترك بتوانيم ظرف سه سال همه  آن دارند، گفت: اميدواريم با اقدامات مش

خانواده هاى داراى فرزندان معلول را صاحب مسكن كنيم.
وى ادامه داد: افراد توسط بهزيستى شناسايى و پرونده براى آنها تشكيل شده 
است كه بيش از 11 هزار خانواده را در سراسر كشور در شهرها و روستاها در 
برمى گيرد. براين اساس 8700 پرونده به شهرها و 3300 پرونده مربوط به 
روستاها داريم. رييس بنياد مسكن با بيان اينكه زمين براى احداث مسكن 
ــت موجود در  ــت، گفت: از ظرفي ــده اس براى حدود 7000 واحد تامين ش
ــاس  ــتفاده كرديم و براس ــته اس ــى كه امكان داش ــكن مهر نيز تا جاي مس
ــتا را در دهه فجر  ــهر و روس ــده، 500 واحد در ش برنامه ريزى هاى انجام ش

تحويل مى دهيم.

يك مقام مسوول خبر داد:

پروتكل راهنماى پيشگيرى از اعتياد 
براى جامعه كارگرى به اجرا درآمد

واگذارى 500 واحد مسكونى 
به خانواده هاى داراى دو فرزند معلول

رييس سازمان وظيفه عمومى ناجا گفت:

بررسى 16 بيمارى در معاينه 
مشموالن سربازى
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ــتفاده از لوازمى كه ديگر نيازى به  گاهى مى توان با اس
ــاد كنيم. مانند  آنها نداريم، دل يك يا چندين نفر را ش
ــتيكى با شعار  طرح جمع آورى درب هاى بطرى پالس
ــوار مهربانى؛  ــك لبخند، يا طرح دي هردرب بطرى، ي
طرحى درايران كه اين روزها، سوژه رسانه هاى خارجى 

نيزشده است.
ــتگذارى گروه  ــوراى سياس ــرى، عضو ش پرهام جعف
ــكل از  ــاران، متش ــروه زامي ــد: گ ــاران مى گوي زامي
ــته هاى مختلف و مربوط به محيط  ــجويان رش دانش
ــد، در واقع مى توان گفت كه زامياران،  زيست مى باش
ــت كه در زمينه  ــجويى اس ــت دانش گروه محيط زيس

مديريت پسماند فعاليت مى كند. 
جعفرى مى افزايد: گروه زامياران از بهمن ماه 1393، 
ــود كه به منظور  فعاليت خود را آغاز كرد. پس از آن ب
ــت ماه 1394 در نمايشگاه  معرفى زامياران، ارديبهش
ــع آورى درب هاى  ــرح جم ــديم و ط كتاب حاضر ش
پالستيكى را شروع كرديم. جالب است كه بدانيد اين 
درب ها، تبديل به كتاب هايى براى مناطق محروم شد.

ــت درب هاى  ــراى بازياف ــدم جدى ما ب ــن اولين ق  اي
ــال بود كه  ــهريور ماه امس ــتيكى بود. سپس ش پالس
ــتان به منطقه هرندى رفتيم و  همراه با جمعى از دوس
ــه صبح رويش كه اولين مدرسه كودكان كار  در مدرس
ــت، براى حدودا 170 دانش آموز جشن آغاز سال  اس
تحصيلى گرفتيم و لوازم تحرير تهيه كرديم. قرار بر اين 
ــال جارى، محور كارمان را براى  است كه اسفندماه س
ــى كودكان با سندروم داون  حمايت از مركز توانبخش

اختصاص دهيم.
با درب هاى پالسـتيكى چه كارهايـى مى توان 

كرد؟
ــتگذارى گروه زامياران تصريح مى  عضو شوراى سياس
كند: جمع آورى درب هاى پالستيكى و انجام كارهاى 
خير در ازاى آن، در كشورهاى ديگر نيز انجام مى شود. 
مثال در تركيه با اين درب ها براى نابينايان نيازمند، عصا 
تهيه مى شود. در حال حاضر در كشور ما، تبريز، مشهد 
(بچه هاى آسمان)، بيرجند و چند شهر ديگر به صورت 
ــراى نيازمندان از طريق  تخصصى براى تهيه ويلچر ب

جمع آورى درب هاى پالستيكى فعاليت مى كنند.  
وى ادامه مى دهد: زامياران تصميم دارد تا رقم به دست 
آمده از بازيافت اين درب ها را به صورت گسترده ترى 
ــش دهى كند. مثال به جاى خريد يك ويلچر، دل  پوش

170 كودك كار را با خريد لوازم تحرير، شاد كند. 
جعفرى با اعالم اين موضوع كه هر 400 الى 450 درب 

بطرى معادل يك كيلوگرم مى شود، بيان مى كند: در 
مرحله اول درب هاى پالستيكى جمع مى شود، زمانى 
ــده  ــداد و متعاقبا وزن درب هاى جمع آورى ش كه تع
ــه واحدهاى  ــيد، آنها را ب ــل توجهى رس به ميزان قاب
ــيم و  ــماند مى فروش ــازمان مديريت پس ــت س بازياف
ــد حاصل  ــازمان با درآم ــاى اين س ــن حمايت ه ضم
ــاى خير انجام  ــتيكى كاره از فروش درب هاى پالس
ــاى ما؛ از  ــام فعاليت ه ــد بگويم كه تم مى دهيم. باي
ــا خريد و  ــده ت ــع آورى ش ــاى جم ــزارش درب ه گ
ــانى به نيازمندان، از طريق سايت زامياران  كمك رس
ــتاگرام و كانال  و همچنين صفحات زامياران در اينس
تلگرامى به اطالع عموم مى رسد. به عالوه همراهان ما 
ــده،  در اين طرح مى توانند از راه هاى ارتباطى ذكر ش

عالوه بر دريافت اخبار، با ما در تماس باشند.

ــع آورى درب  ــاى جم ــه مزاي ــرى ب ــام جعف پره
ــد: طبق ــاره مى كند و مى گوي ــتيكى اش هاى پالس

ــد كه در طبيعت   بررسى هاى انجام شده مشخص ش
ــده اند و اگر مردم  ــيارى از اين درب ها انداخته ش بس
ــويق به جمع آورى اين درب ها براى كارهاى خير  تش
ــه ها در طبيعت  ــوند، از ريختن حجم زيادى از زبال ش
ــروزه معضل اصلى  ــود. همچنين ام جلوگيرى مى ش
ــا جمع آورى  ــود، ب ــيرآبه ها مى ش زباله مربوط به ش
ــا مايعات در  ــتيكى، بطرى ها همراه ب درب هاى پالس
سطل زباله انداخته نمى شود و اين مساله موجب مى 

شود تا شيرآبه هاى كمترى ايجاد شود.
ــت كه ما به مردم   نكته ديگرى كه وجود دارد اين اس
ــم، يعنى  ــى دهي ــوزش م ــازى را آم ــم س ــم حج ك
ــتيكى را تحويل  عالوه بر اينكه از آنها درب هاى پالس
ــم  ــى دهي ــوزش م ــا آم ــه آنه ــم، ب ــى گيري م
ــر  ــن ام ي ــد و ا ــرده كنن ــا را فش ــرى ه ــا بط ت
آورى  ــع  جم ــراى  ب ــه  هزين ــش  كاه ــب  موج
ــود. همچنين يكى ديگر از مزاياى اين  زباله ها مى ش
ــك زباله ها  ــازى تفكي ــوان، فرهنگ س طرح را مى ت
دانست. جعفرى در پايان راجع به كمك هايى كه مردم 
ــام دهند، مى گويد: عالقمند  در اين راه مى توانند انج
ــى توانند عالوه بر تحويل  به همراهى ما در اين طرح م
ــده از سوى  ــتيكى به مراكز معين ش درب هاى پالس
ــن درب ها اعالم  ــع آورى اي ــه عنوان مراكز جم ما، ب
ــر بتوانند درب ها را  آمادگى كنند، تا مردم، راحت ت

تحويل دهند.

دريچه

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش به تنهايى 
نمى تواند سند تحول بنيادين را اجرايى كند.

ــان و مديران كل آموزش و  ــترك معاون مهدى نويدادهم در همايش مش
ــور، اظهاركرد: ويژگى مديريت ما اين است كه بدون  پرورش سراسركش

ايجاد بحران وضع موجود را به حالت بهينه برسانيم.
ــوراى عالى آموزش و پرورش تصريح كرد: آموزش و پرورش  دبيركل ش
ــت، زيرا از يك جهت مى خواهد  امروز با يك چالش مديريتى مواجه اس
ــوى ديگر در صدد تغيير و تحول در  وضع موجود را مديريت كند و از س
ــه بوجود آورده  ــاله، تضاد و تعارضى را ب ــت كه اين مس وضع موجود اس

است.
ــدت و نياز به ثبات  ــوزش و پرورش بلند م ــان اينكه اقدامات آم وى با بي
ــناخت و  ــران و مجريان اگر ش ــرد: مدي ــان ك مديريت دارد، خاطر نش
فهم درستى از مبانى نظرى سند نداشته باشند و بخواهند با منطق ديروز 
و صرفا بر اساس تجربيات شخصى قديمى و بدون نگاه همه جانبه و دقيق 
ــى توانيم دراجراى مفاد  ــايل امروز و فرداى آموزش و پرورش؛ نم به مس

سند تحول موفق باشيم.
ــى از گذشته  ــت طرح هاى آموزش نويد ادهم يكى از داليل اصلى شكس
تاكنون را عدم همراهى و همگامى مديران و مسووالن با طرح هاى تحولى 
دانست و خاطر نشان كرد: براى اجراى سند تحول، تهيه و فراهم سازى 

زير ساخت هاى آن از جمله زير ساخت هاى مديريتى، شايسته ساالرى و 
مديريت تغييرات يك ضرورت حتمى و قطعى است.

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش تصريح كرد: همه بايد توافق كنيم 
ــرا، هماهنگ و مثبت  كه نگاه مان به كل تحول آموزش و پرورش، همگ
ــمندانه و دقيق مديريت زمان را اعمال  باشد. نويد متذكر شد: اگر هوش

كنيم مى توانيم به جلو برويم و سياست گذارى كنيم.
ــرورش براى مطالعه  ــه معاونين و مديران كل آموزش و پ  وى با توصيه ب
ــرد: محور  ــن، تصريح ك ــول بنيادي ــند تح ــه راه س جدى و عميق نقش
ــند تحول  ــعه تمركز بر اجراى س ــم توس ــى كار ما در برنامه شش اساس
ــتر  بنيادين آموزش و پرورش و جلوگيرى از هدر رفتن فرصت هاى بيش

است.
وى با تاكيد بر اينكه مديران و مسئوالن بايد روى چشم انداز و دورنماى 
ــند تحول به وجود مى آيد توافق كنند،  آنچه در تحقق و اجراى مفاد س
ــى به نهاد  ــام آموزش ــند تحول تبديل نظ ــخن س تصريح كرد: همه س

فرهنگى- تربيتى است.
 نويد با اشاره به اين كه آموزش و پرورش به تنهايى نمى تواند بار سنگين 
اجراى سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را بر عهده بگيرد، تاكيد كرد: 
همه دستگاه ها و نهادها از جمله خانواده ها بايد براى اجراى صحيح سند 

تحول بنيادين، آموزش و پرورش را يارى كنند.

دبيركل شوراى عالى آموزش وپرورش در پايان هيات امنايى كردن واقعى 
مدارس و مدرسه محورى را از جمله گام هاى بزرگى براى ايجاد تحول در 

آموزش و پرورش دانست كه بايد عملياتى شود.

ــتان تهران ضمن اعالم 230 مورد  ــتى اس مديركل بهزيس
فرزندخواندگى در تهران طى 9 ماهه اول امسال اظهار كرد: 
در حال حاضر 1600زوج پشت نوبت پذيرش فرزندخوانده 

هستند.
ــت خبرى خود با اصحاب رسانه با اشاره به  دلبرى در نشس
ــتان كودكان صغر تا  اينكه چهار شيرخوارگاه در سطح اس
شش سال را پذيرش مى كنند گفت: در طول 9 ماه گذشته 
ــيرخوارگاه ها معرفى شده اند كه به طور  510 كودك به ش
ميانگين 57 نفر درماه است. وى ادامه داد: از اين تعداد 28 
درصد به علت اعتياد والدين، 34/5 درصد به علت رهاشدن 
ــه والدين،  ــه علت متارك ــطح جامعه، 10/5 درصد ب در س
ــدان، 7/6 درصد به  7/5 درصد به علت حضور والدين در زن
ــدم توانايى در نگه  علت فوت والدين، 6/3 درصد به علت ع
ــودك آزارى و 2/5درصد به علت  دارى، 3 درصد به علت ك
ــده اند.  ــپرده ش ــى مالى والدين به اين مراكز س عدم تواناي
ــتان تهران با بيان اينكه همچنين از  مديركل بهزيستى اس
اين تعداد 19 كودك مبتال به اچ آى وى مثبت و 10 كودك 
ــش از 70 درصد  ــد اظهار كرد: بي ــه هپاتيت بوده ان مبتال ب

ــتند. وى درباره ميزان تقاضا  اين كودكان بد سرپرست هس
ــال 93،  ــال گفت: در س فرزندخواندگى در 9 ماهه اول امس
142 مورد فرزندخواندگى داشتيم اما در سال 94، تا كنون 
ــت و برنامه ريزى كرده ايم تا پايان  به 230مورد رسيده اس

سال اين رقم را به 330 مورد برسانيم.
ــت دريافت  ــون 1600 زوج در نوب ــه داد: اكن ــرى ادام دلب
ــات مختلفى با قوه قضاييه و دادستانى  فرزند هستند. جلس
به منظوراحصاى چالش ها و رفع موانع داشته ايم كه بخشى 

از اين مشكالت هم حل شده است.
مديركل بهزيستى استان تهران با اعالم اين خبر كه سه مورد 
ــوى دختران مجرد براى فرزندخواندگى وجود  تقاضا از س
داشت گفت: يك مورد انجام شده است، يك پرونده در دست 

بررسى است و يك متقاضى نيز در نوبت است.
دلبرى همچنين با بيان اينكه يكى از مشكالت دريافت فرزند 
از مبادى غيرقانونى است، گفت: 150 خانواده از اين طريق 
كودكى را به عنوان فرزند پرورش داده اند كه كارگروهى در 
شعبه237 قوه قضاييه تشكيل شده تا اين خانواده ها بتوانند 

روال قانونى فرزندخواندگى اين كودكان را طى كنند.

مديركل مراكز توانبخشى روزانه سازمان بهزيستى كشور 
گفت: در راستاى سياست خانواده محور و ارائه خدمات 
ــترش و  ــى در جهت بازپيوند به اجتماع، گس توانبخش
ــعه « مراكز نگهدارى روزانه سالمندان» در دستور  توس

كار سازمان بهزيستى كشور قرار گرفته است.
ــت ضمن بيان آنكه جمعيت كشور رو به  زهرا نوع پرس
ــود در سال 2050  سالمندى است و پيش بينى مى ش
جمعيت ايران همانند جمعيت جهان تا 2 برابر افزايش 
ــور ــالمندى كش يابد، افزود: در حال حاضر جمعيت س

 8 درصد بوده و پيش بينى مى شود اين قشر تا 34 سال 
ــور را  ــالدى) 16 درصد جمعيت كش آينده (2050 مي
ــكيل دهند، به همين دليل نياز است تا برنامه ريزى  تش
مدون براى اين گروه در دستور كار سازمان هاى متولى 

قرار گيرد.
وى ادامه داد: گسترش و توسعه « مراكز روزانه نگهدارى 
ــازمان بهزيستى كشور  ــتور كار س سالمندان» در دس
است تا بتوان از اتالف وقت آنان در پارك ها و يا محبوس 
ــان درخانه ها جلوگيرى كرد. مديركل مراكز  ــدن ش ش

توانبخشى روزانه سازمان بهزيستى كشور تصريح كرد: 
ــن مراكز به صورت  ــالمندان مى توانند با حضور در اي س
گروهى به انجام فعاليت هاى مختلف چون فعاليت هاى 
هنرى و... بپردازند و عالوه بر آن خدمات توان بخشى اعم 

از فيزيوتراپى و غيره را نيز دريافت كنند.
نوع پرست ادامه داد: در اين مراكز خدمات روان شناسى 
در جهت تقويت حافظه نيز به سالمندان ارائه مى شود؛ 
ــور در اين مراكز ضمن  ــن افراد با حض همچنين آنكه اي
÷1بهره مندى از فضايى شاد، مى توانند در جهت انتقال 
تجربيات سالمندى، كاهش استرس ها و اضطراب هاى 
ــن اظهار كرد: در حال  خود نيز اقدام كنند. وى همچني
حاضر 101 مركز روزانه نگهدارى از سالمندان در سراسر 
كشور وجود دارد كه با مجوز و نظارت سازمان بهزيستى 

در حال فعاليت هستند.
مديركل مراكز توانبخشى روزانه سازمان بهزيستى كشور 
ــالمندان سراسر  ادامه داد: اكنون 4 هزار و 913 نفر ازس
كشور از خدمات اين مراكز استفاده مى  كنند كه درجهت 

گسترش و افزايش تعداد آنها تالش مى  كنيم.

1600زوج تهرانى 
در نوبت پذيرش فرزندخوانده

داليل بهزيستى براى گسترش مراكز نگهدارى روزانه 
سالمندان و شهريه دريافتى
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دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش:

هيات امنـايى شدن مدارس بايد عملياتى شود

گفتگو با پرهام جعفرى، عضو شوراى سياستگذارى گروه زامياران؛

با يك درب بطرى چه كـارها كه نمى تـوان كرد ؟!

طبق بررسـى هـاى انجام شـده 
مشـخص شـد كـه در طبيعـت 
بسـيارى از اين درب ها انداخته 
شـده اند و اگر مردم تشـويق به 
جمـع آورى ايـن درب هـا براى 
كارهـاى خيـر شـوند، از ريختن 
حجم زيادى از زباله ها در طبيعت 

جلوگيرى مى شود. 
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پوستر جشنواره فيلم فجر و نقش بستن طرحى از خسرو شكيبايى بر روى 
آن در كانال هاى تلگرامى با انتقادهايى روبه رو شده ولى اشتباهات درج 

شده روى اين پوستر موضوع تازه اى است كه درباره آن بحث مى شود.
ــتر به طوراشتباه تاريخ  ــجو، بر روى اين پوس به گزارش خبرگزارى دانش
ميالدى به جاى سال 2016، سال 2015 درج شده و تاريخ شمسى نيز، به 
طورنادرست ثبت شده است.  همچنين استفاده ازملحفه و پتوى سفيد نيز 
به جاى شال درگردن خسرو شكيبايى از انتقادهاى مطرح شده به طراحى 
اين پوستراست. مجيد برزگر طراحى ، بزرگمهر حسين پور نقاشى و امير 

عابدى عكاسى اين پوستر را برعهده داشته اند.
جشنواره فيلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه سال 1394دربخش هاى ذيل 

برگزار مى شود: 
سوداى سيمرغ شامل فيلم هاى سينمايى كه تا بهمن 1394 در داخل و 
خارج از كشور به نمايش درنيامده است. نگاه نو (مسابقه فيلم هاى اول)؛ 
ــازان جوان و حمايت از آثار ارزشمند  اين بخش به منظور معرفى فيلمس
ــتند بلند) ،  ــابقه آثار مس ــينما حقيقت (مس ــان برگزار مى  شود. س ايش
ــيمرغ بلورين اين جايزه از طريق مراجعه به  فيلم برگزيده تماشاگران؛ س

آراى مستقيم تماشاگران تعلق خواهد گرفت.
ــات از ديگر ــانى و تبليغ ــابقه اطالع رس ــر و تجربه و بخش مس بخش هن

بخش هاى جشنواره فيلم فجراست.

موسيقى سنتى آذربايجان بازتاب مهم ترين وجوه وجوانب 
ــكال آذربايجان تمام  ــت، در فولكلور موزي زندگى مردم اس
احوال و روحيات مردم گذشته اين ديار با طرز بسيار لطيفى 
ــال موفقيت ها،  ــادى، هجران، وص ــردد، غم، ش ترنم مى گ
شكست ها و قهرمانى ها همه و همه در اين گنجينه موزيكال 
ــم زاده محقق موسيقى  متجلى است. به نظر سليمان هاش
ــن، اجرا،  ــى، روش نواخت ــيوه بديهه خوان ــى ش آذربايجان
ــتن حاالت ويژه مخصوص  ــتگى هاى ملوديك و داش آراس
به خود هماهنگى و اسلوب خاص و پختگى و مطلوب بودن 

صداها از خواص الينفك موسيقى اين مرز و بوم است.
ــتن  ــام هاى آذربايجان با داش ــتگاه ها و مق  وى افزود: دس
ــر كدام گوياى  ــه خصوص و حاالت لطيف ه زير و بم هاى ب
ــتند، آنها مانند هزاران  دريايى از تحوالت درونى مردم هس
ــرز ماهرانه  ــتند كه به ط ــرات الوانى هس ــد و جواه مرواري
ــده باشند و  ــيده ش ــته كش و به صورت مرتب به رش
خوانندگان بزرگى مانند مصطفى پايان، پروفسور 
بلبل، حاجى بابا حسين اف، عاليم قاسم اف 
و جبار قارياغدى اوغلى توانسته اند تاكنون 
ــان را  ــيقى آذربايج ــاى موس مقام ه
به طور استادانه اى اجرا نمايند. وى در 

ادامه با بيان اينكه ويژگى و 
مشخصات موسيقى 

ملى و سنتى و 

ــى متجلى مى گردد  ــات و وجوه مختلف آذربايجانى در جه
گفت: قديمى ترين آلت موسيقى آذربايجان ساز مى باشد.

 ساز يكى از آالت موسيقى است كه قديمى ها به آن « قوپوز» 
ــت و عاشق هاى  ــاز معروف اس مى گفتند و ا مروز به نام س
ــه ،دايره (قاوال)  ــان آن را مى نوازند بعدها كمانچ آذربايج
ــرنا و حتى بعضى سازهاى ملل  قارانى (كالرينت) طبل، س
ديگر مانند ويلن، قانون و پيانو نيز وارد موسيقى آذربايجان 

شد. 
وى ادامه داد: ترانه هاى عاميانه، آوازها و افسانه هاى حماسى 
- عشقى و اخالقى نماينده روح هنرى ملت ها و بيانگر تمام 
احوال و روحيات و در حقيقت صداى درونى هر قومى است. 
ــين آى نه نه” كه  ــت: ترانه ”قوى گولوم گلس او اظهار داش
بيانگر يك عشق پاك حماسى است در سال  1955 ميالدى 
ــيله فكر اميراف به فهرست ترانه هاى ملى آذربايجان  به وس
پيوست. در بخشى از اين ترانه كه به همراهى آالت موسيقى 
اصيل آذربايجانى خوانده مى شود آمده است: من عاشيقم، 
ــن//  اوگونه قوربان اولوم//  ــن//  زعفرانسان، زيره س زيره س
ــين آى نه نه // ــن //  قوى گولوم گلس سن قاپيدان گيره س

ــين آى نه نه  قوى ياريم گلس
ــدا دوران اوغالنا  //قاپي
ــن  حمي ير ا / /

ــه بندم // ــدم// بولبولم گول ــين نه نه //آرازام كوله بن گلس
دينديرمه يين آغالرام// بيرشيرين ديله بندم.

ــنتى اذربايجان را به پنج بخش   وى همچنين موسيقى س
ــيقالر) ترانه هاى  عمده تقسيم كرد و گفت: عاشق ها (عاش
ملى و مقام ها (خلق ماهينالرى و موغامالر) موسيقى عزا و 
ــى) موسيقى كار و تالش روزانه  مذهبى (تعزيه موسيقى س
(امك ماهينالرى) و موسيقى عروسى و رقص هاى مربوطه 
ــى) از بخش هاى عمده موسيقى  (توى دويون موسيقى س
ــم زاده در ادامه دررابطه  ــنتى آذربايجان مى باشند.هاش س
ــيقى آذربايجانى  ــيق ها» در موس با فلسفه وجودى « عاش
ــيق فردى خوش قريحه، شيرين بيان،  گفت: عاشق يا عاش
ــاعرى است به عبارت  هنرمند، خوش صدا و داراى ذوق ش
ــاز مى نوازد هم  ــرايد، هم س ــيق هم شعر مى س ديگر عاش
ــد. وى ادامه داد:  ــم آواز مى خوان ــتان نقل مى كند و ه داس
سازعاشيق عبارت است از يك آلت موسيقى به نام ساز، ساز 
عاشيق از دو قسمت عمده دسته و كاسه تشكيل شده كه به 
7 الى 9 سيم از جنس فوالد و آلياژ سخت نقره، خرك هاى 
ــيم ها مجهز  ــتخوانى باال و پايين و كوك كننده هاى س اس
ــاز از چوب گردو يا يك نوع درخت جنگلى  است، دسته س
ــاز از چوب درخت توت به دليل  به نام « اوالس» و كاسه س
ــاخته مى شود.  ــدن صدا س انعطاف پذيرى و پرطنين تر ش
ــت كه پرده ها  ــيق داراى 14 پرده اس ــاز عاش وى گفت: س
به وسيله چلله گوسفند و يا نخ پالستيكى محكم از هم جدا 

مى شوند. 
ــاى آذربايجان  ــخ در همه ج ــول تاري ــه داد: در ط وى ادام
ــته اند با اين تفاوت كه  عاشيق ها در عروسى ها شركت داش
ــيق هاى آذربايجان غربى در تمام شهرهاى اين استان  عاش
با تكساز هنرنمايى كرده اند ولى در آذربايجان شرقى استان 
ــيق را هنرمندان  ــاز عاش اردبيل و جمهورى آذربايجان س
ــى كرده اند. او گفت:  ديگرى با باالبان و دايره (دف) همراه
ــيق ها 72 آهنگ است ولى  آهنگ هاى عاشقى بگفته عاش
بعضى ها تا 144 گفته اند كه به دسته هاى حماسى، عشقى، 
اخالقى اجتماعى، وصف حال وروايت تقسيم مى شوند، در 
ــق ها با نواختن آهنگ هاى تند و  ــى، عاش بخش حماس
مهيج مانند جنگى كوراوغلو، دبل جنگى، شاه سئونى 
ــعارى را از زبان قهرمانان آذربايجان  و دويمه كرم اش
ــاع از آرمان هاى  ــنوندگان را به دف ــد و ش مى خوانن
ــويق مى نمايند.  دينى - انسانى و وطن دوستى تش
اين محقق موسيقى آذربايجانى ادامه داد: در بخش 
عشقى نيز عاشيق ها با آهنگ هاى عاطفى تر و شاد 
ــتان، جليلى و قهرمانى  مثل تجنيس، گوزللمه، دس
ــود را در وصف الهى،  ــقى خ ــعار عش و نخجوانى، اش
ــق  ــار و هر آنچه كه به آن عش ــار، ائمه اطه وطن، ي
مى ورزند مى خوانند. در بخش اخالقى و اجتماعى 
هم اشعارى در وصف صفت هاى پسنديده سخنان 
ــرت خوب  ــز و طريقه آداب و معاش نصيحت آمي
ــى، ديوان،  ــين تاجرى، امراه با آهنگ هاى دلنش

تجنيس، اكبرى و غيره خوانده مى شود. او گفت: وصف حال و 
روايت نيز از ديگر بخش هاى موسيقى عاشيق ها مى باشد كه 
در اين قسمت عاشيق ها با اشعار دلنشين از خاطرات و حال 
و روز خودشان و ايل و طايفه و وطن شان تعريف مى كنند. 

ــيقى سنتى  ــرايى درموس در مورد بديهه خوانى و بديهه س
ــيقى  آذربايجانى بايد گفت: يكى ازخصيصه هاى بارز موس
آذربايجانى بديهه گويى و بديهه نوازى است، اين خصيصه 
ــروى فانتزى و قوه  ــد كه ني ــرى آهنگ اجازه مى ده به مج
ــدازد و درعرصه  ــيعى بكاران خيال خويش را درمقياس وس
ــاز وادارد و  ــور را به تاخت و ت ــن خيال و تص پهناورى توس
ــل اصول فنى  ــن رعايت كام ــاده ضم ــا مهارتى خارق الع ب
موسيقى بى درنگ و بالبديهه به مايه موسيقى درحد امكانات 

تغييرشكل بدهد. 
بديهه سرايى نه فقط در متن موسيقى بلكه در نحوه اجراى 
ــه حد و ميزان  ــترده اى به كار مى  رود ك آن نيز به طور گس
بديهه سرايى و تعداد لحظات و دفعات پرداختن به بديهه با 
قدرت و تصميمات هنرمندان مجرى مى باشد. وى تصريح 
كرد: كه يكى از خصوصيات بديهه سرايى آن است كه چون 
ــت درنتيجه  ــدنى اس هر بديهه در نوع خود تك و تكرارناش
ــاالت نوين درتغييرات ملوديك  موجب پيدايش تازگى و ح

موسيقى مى شود. 
ــيقى آذربايجان حتى  ــمت هاى موس مايه غم در كليه قس
ــت و علت آن نيز  ــاد نفوذ كرده اس رينگ هاى ريتميك و ش
ــه و از هنرمندان  ــتاد كمانچ ــه « هابيل عليف » اس به گفت
برجسته آذربايجان همان مظلوميت هاى تاريخى اين ديار 
است. وى ادامه داد: ما، در شادترين موزيك آذرى و آ وازهاى 
ــاس مى كنيم به عنوان نمونه  خود مايه غم را به خوبى احس
ــت  آهنگ رقص « لزگى»  از تندترين آهنگ هاى آذرى اس
ولى با اين حال يك غم و اندوه پنهانى درآن نهفته مى باشد. 
ــب درقالب  ــاماها) نيز اغل ــيقى عزا و مذهبى (اوخش موس
ــده اند كه به اين« باياتى»  ها مى گويند  « باياتى» سروده ش
ــوگوارى با آهنگ  كه زنان صاحب عزا آنها را در مجالس س
مخصوص مى خوانند و حاضرين با شنيدن آنها و گريه زارى 

تسكين مى يابند. 
ــنتى آذربايجان همچنين در رابطه با  ــيقى س محقق موس
موسيقى كار و تالش روزانه (امك ماهينالرى) معتقد است 
ــن موزيك و گاهى  ــيقى غالبا بدون نواخت كه اين نوع موس
ــت زدن اطرافيان  اوقات در صورت ريتميك بودن آن با دس

اجرا مى شود.
ــى و رقص هاى   به گفته اين محقق آذرى آهنگ هاى عروس
مربوطه (توى و دويون موسيقى سى) از شور و حال زيادى 
ــوبوالغى و  ــند و تك آياق، ايكى آياق، س برخوردار مى باش
دورد آياق آهنگ هاى نسبتا آرام اين رشته رقص ها مى باشند 
ــورت نبودن افراد بيگانه  كه زنان فاميل نيز مى توانند درص
درمحفل اين رقص ها را انجام دهند. وى گفت: سپس نوبت 
رقص هاى تند مردانه مثل نرمه، بندى، شيخانى، يارگوزه ل، 

و آهنگ هاى ديگر مى  رسد.
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اشتباهات پوستر سى و چهارمين 
جشنواره فيلم فجر! 

دريچه  فراخوان

رييس دانشگاه پيام نور كشور گفت: واگذارى دانشگاه پيام نور به بخش 
خصوصى صحت ندارد و اين گونه صحبتى مطرح نيست.

على اصغر رستمى ابوسعيدى درجمع خبرنگاران گفت: دانشگاه پيام 
ــت و براى اينكه بخواهد به بخش خصوصى  نوريك دانشگاه دولتى اس
واگذار شود بايد دولت تصميم بگيرد كه براى آن هيچ تصميمى گرفته 

نشده است و جاى هيچ نگرانى نيست.
وى افزود: البته برخى از رسانه ها به اين موضوع پرداختند و صحبت از 
انحالل قسمتى از دانشگاه را مطرح كردند كه درست نيست و اين موضوع 
را تكذيب مى كنيم. رييس دانشگاه پيام نور كشور درخصوص جمعيت 
دانشجويى اين دانشگاه بيان كرد: اين دانشگاه دريك مقطع زمانى بيش 
ازيك ميليون نفرجمعيت دانشجويى داشت ولى به دليل افت جمعيت 

دانش آموزى افت جمعيت دانشجويى را شاهد بوديم.
ــگاه پيام نور از نظر كمى رشد بسيار خوبى  ــاره به اينكه دانش وى با اش
داشته افزود: ما بايد بر روى مسايل كيفى اين دانشگاه تمركز كنيم كه در 
اين راستا طرح آمايش آموزش عالى درشوراى انقالب فرهنگى در دست 
بررسى است. رستمى ابوسعيدى بيان كرد: زمانى كه اين طرح تصويب 
شود دانشگاه پيام نور هم بر اساس همان تصميم عمل و حركت مى كند.
ــان كرد: اكنون با توجه به كاهش تعداد دانشجويان بايد  وى خاطر نش
ــد  ــركت هاى دانش بنيان و مراكز رش ــاى مختلف مانند ش از محل ه

درآمد زايى داشته باشيم تا جايگزين كمبود دانشجو و شهريه شود.
وى ادامه داد: به شهريه متكى بودن كافى نيست و حتما بايد از طريق 
شركت هاى دانش بنيان و مراكز رشد و قرار داد با بخش هاى مختلف 
مانند صنعت و كشاورزى تعامل و در آمد زايى داشت، كه اينها مى توانند 

فوايدى براى دانشگاه به وجود آورد.
ــگاه پيام نور در خصوص عضويتش در شوراى سنجش و  رييس دانش
ــكيل اين شورا كار  پذيرش دانشجويان تحصيالت تكميلى گفت: تش
ــورا يك ماموريت ويژه  بسيار خوبى است و دانشگاه پيام نور در اين ش
دارد كه با ساير دانشگاه ها متفاوت است كه ان شاءاهللا اميدواريم بتوانيم 
ــگاه تعريف شده است حركت  در راستاى آن ماموريتى كه براى دانش
ــورا تصميم گيرى اساسى براى  كنيم. وى تصريح كرد: از اهداف اين ش

رشته هاى كارشناسى ارشد و دكترى مى باشد.

ــتا ها و  ــنواره روس ــن دوره جش ــه دومي ــيده ب ــار رس داورى آث
عشايردوستداركتاب آغاز شد. به گزارش ستاد اطالع رسانى رويداد هاى 
ــنواره  ترويج كتابخوانى، ابراهيم حيدرى دبيراجرايى دومين دوره جش
روستا ها و عشاير دوستدار كتاب از آغاز داورى آثار رسيده به دبيرخانه 
اين جشنواره خبر داد و گفت: داورى  طرح  ها و ايده  هاى ابتكارى ترويج 
ــت و تا آخر دى  ماه هم ادامه دارد.  وى ادامه  كتاب  خوانى آغاز شده اس
ــى و نهايى داورى  ــنواره در دو مرحله مقدمات ــيده به جش داد: آثار رس
ــاير دوستدار كتاب  ــوند و درنهايت 10برگزيده روستايى  و عش مى ش

معرفى خواهند شد.
دبيراجرايى جشنواره روستا ها و عشاير دوستدار كتاب درباره تعداد آثار 
ــتصد روستا و گروه  رسيده گفت: دراين دوره از جشنواره، بيش ازهش
ــور طرح  ها و ايده  هاى ابتكارى  شان درحوزه  ــر كش عشايرى از سراس
كتاب  خوانى را به دبيرخانه جشنواره ارسال كرده اند كه نسبت به سال 
ــت. به گفته حيدرى، طرح  هاى  ــته اس گذشته رشد 25درصدى داش
ارسالى تنوع زيادى درابتكار و خالقيت دارند و ازطرفى بسيارى از اين 
طرح ها با توجه به ويژگى هاى بومى مناطق مختلف ايران تدوين شده 

است كه درعين حال قابليت اجرا در سراسر كشور را دارد.
ــتادان  وى درباره تركيب داوران اين دوره گفت: تعدادى از داور ها را اس
ــكيل مى دهند و طيف ديگرى از  ــى تش حوزه  فرهنگ و جامعه شناس
داور ها هم كارشناسان ارشد نهاد ها و سازمان هاى مرتبط با فعاليت هاى 

فرهنگى درسطح روستا ها و جوامع عشايرى هستند.
ــتدار كتاب درباره ى  ــاير دوس ــتا ها و عش ــنواره روس دبيراجرايى جش
ــاير برگزيده دراين جشنواره هم  ــتا ها و عش شاخص هاى انتخاب روس
گفت: طرح ها و ايده هاى ابتكارى ارسالى بايد متناسب با نياز هاى محلى، 

آيين هاى بومى، و ارزش هاى دينى و ملى باشد. 
ــگ كتاب خوانى  ــطح فرهن ــن تاثيرگذارى پايدار درارتقاى س همچني
ــتا و عشاير از  ــتيبانى واحد هاى اجرايى روس و مشاركت مردمى و پش
ــاخص هاى مهم در داورى اين آثار است. توجه به زنان، جوانان  ديگر ش
ــاير  ــالى و قابليت الگوبردارى و اجرا در س و كودكان در طرح هاى ارس
مناطق و تازگى كيفيت و محتوا و شيوه اجرا از ديگر شاخص هاى مهم 

در داورى آثار است.

رييس دانشگاه پيام نور:

واگذارى دانشگاه پيام نور به بخش 
خصوصى،  صحت ندارد

دبيراجرايى دومين دوره جشنواره روستا ها و عشاير:

آغاز داورى آثار رسيده به جشنواره 
روستا ها و عشاير دوستدار كتاب

تاالر افتخار

خواننده پاپ، راهى توركنسرت شهرستانى خود مى شود

الهام حميدى: به نقش منفى حتى فكر هم نمى كنم

مجتبى كبيرى خواننده موسيقى پاپ پس از انتشار تازه ترين آلبومش، تور 
كنسرت هاى شهرستان خود را آغاز مى كند.

ــتم بهمن  به گزارش مهر، طبق برنامه ريزى هاى انجام گرفته از روز هش
ــكوت» مجتبى كبيرى با اجراى برنامه  ــرت هاى آلبوم «اتاق س ماه كنس
درشهرهاى نهاوند، كرمانشاه، كرج، پرديس، دماوند، اصفهان و تعدادى از 

شهرهاى جنوبى كشورپيگيرى مى شود.
ــل  ــون درمراح ــم اكن ــرت ه ــن كنس ــدگان اي ــه كنن ــه تهي  البت
ــد و  ــرار دارن ــا ق ــرت ه ــن كنس ــراى اي ــوز ب ــى صدورمج پايان
بنا براين قرار است كه درصورت نهايى شدن برنامه ها، اسامى نهايى شهرها 

و تاالرهاى برگزارى كنسرت به طوررسمى اعالم شود.
ــهرهاى مختلف  ــارى در ش ــال ج ــا تا پايان س ــرت ه  تمامى اين كنس
ــه اتمام ــن برنامه ها ب ــت در تهران اي ــود و در نهاي ــور برگزار مى ش كش

 مى رسد. 
ــده و آلبوم  ــى اين خوانن ــى از آلبوم هاى قبل ــرت ها قطعات در اين كنس
ــود. كبيرى گفت: طى هفته هاى گذشته نيز  «اتاق سكوت» اجرا مى ش
پيشنهادهايى از كشورهايى چون استراليا داشتيم كه هنوز پيرامون اين 

پيشنهادات تصميم قطعى صورت نپذيرفته است.
ــتان قرار است براى توليد آلبوم  بعد از برگزارى تور كنسرت هاى شهرس

جديد برنامه ريزى هايى صورت گيرد كه طبق گفته دست اندركاران اين 
اثر، اتفاق جديدى در فعاليت هاى مجتبى كبيرى خواهد بود. اين آلبوم 
با حضور ترانه سرايان و ستاره هاى تنظيم كنندگى موسيقى پاپ تهيه و 
توليد خواهد شد كه البته ازهم اكنون نيز كارهاى مقدماتى صورت گرفته 
ــرت هاى شهرستان كار به  ــت كه بعد از پايان توركنس و بنا براين قرار اس

صورت رسمى آغازشود.

ــرادر  ــت و دو ب ــده اس ــا آم ــه دني ــران ب ــال 1356 درته ــدى س ــام حمي اله
ــاى آزاد  ــابدارى و كالس ه ــانس حس ــودش دارد، ليس ــر از خ كوچكت
ــرى را آغاز  ــال 78 كار هن ــى گويد از س ــت خودش م ــرى را گذرانده  اس بازيگ
ــى تئاتر  ــت پدرش در جوان ــادرش خانه  دار اس ــته و م ــردم.  پدرش بازنشس ك
ــتعداد  ــوده و در واقع اين اس ــو ب ــدرش گوينده رادي ــوى پ ــى كرده، عم كار م
ــام تئاترهاى  ــالگى در تم ــت س ــت.  از هف ــته اس ــواده آنها وجود داش درخان
ــراه بوده  ــادرش هم ــا اعتراض م ــاله گاه ب ــركت كرده كه اين مس ــه ش مدرس
ــرى فعاليت  ــرش در زمينه هن ــا همس ــت ام ــت. حميدى ازدواج كرده اس اس
ــها بود  ــت و در همان كالس ــهاى بازيگرى رفته اس نمى كند. يك ترم به كالس
ــد.  ــچى انتخاب ش ــتان» آقاى رامين لباس ــازى در «آوايى در گلس كه براى ب
ــد» به خاطر ــافرى از هن ــه پرطرفدار«مس ــازى او را در مجموع ــردم هنوزب م
دارند. آنطور كه خودش گفته بازى در مسافرى از هند، در عين حالى كه تجربيات 
فراوانى به همراه داشت از لحاظ روحى تاثير عميقى روى او گذاشت به طورى كه 

تا مدتها حس افراد شكست خورده را داشت.
ــران ايرانى  ــن بازيگ ــت. از بي ــه دار اس ــو و خان ــيار كدبان ــدى بس الهام حمي
ــن خانم ها  ــدى دارد و از بي ــى و اكبر عب ــزت ا… انتظام ــى به ع عالقه فراوان
ــت دارد او همچنين عاشق صداى  فاطمه معتمدآريا و گوهر خيرانديش را دوس

اصفهانى، عبداللهى و رضا صادقى است. 

خانم حميدى سيمرغ بلورين بهترين بازيگر زن سى ويكمين جشنواره بين المللى 
فيلم فجررا به خاطربازى درفيلم «گهواره اى براى مادر» كسب كرده است.

 حميدى مى گويد دوست ندارد نقش منفى بازى كند او مى گويد:  حس مى كنم 
ــش هاى منفى،  ــراه مى آورد.  نق ــرى باور به هم ــش براى خود يك س كه هر نق
ــت دارم نقش هاى  ــبت به آدم منفى مى كند.  دوس  ناخودآگاه ديد بيننده را نس
خاكسترى يا نقش مثبت متفاوت بازى كنم،  اما به نقش منفى هرگز فكر نكردم.

ــده باشند و  ــيده ش ــته كش و به صورت مرتب به رش
خوانندگان بزرگى مانند مصطفى پايان، پروفسور 
بلبل، حاجى بابا حسين اف، عاليم قاسم اف 
و جبار قارياغدى اوغلى توانسته اند تاكنون 
ــان را  ــيقى آذربايج ــاى موس مقام ه
به طور استادانه اى اجرا نمايند. وى در 

ادامه با بيان اينكه ويژگى و 
مشخصات موسيقى 

ملى و سنتى و 

پيوست. در بخشى از اين ترانه كه به همراهى آالت موسيقى 
اصيل آذربايجانى خوانده مى شود آمده است: من عاشيقم، 
ــن//  اوگونه قوربان اولوم//  ــن//  زعفرانسان، زيره س زيره س
ــين آى نه نه // ــن //  قوى گولوم گلس سن قاپيدان گيره س

ــين آى نه نه  قوى ياريم گلس
ــدا دوران اوغالنا  //قاپي
ــن  حمي ير ا / /

سازعاشيق عبارت است از يك آلت موسيقى به نام ساز، ساز 
عاشيق از دو قسمت عمده دسته و كاسه تشكيل شده كه به 
9 الى 9 الى 9 سيم از جنس فوالد و آلياژ سخت نقره، خرك هاى  7
ــيم ها مجهز  ــتخوانى باال و پايين و كوك كننده هاى س اس
ــاز از چوب گردو يا يك نوع درخت جنگلى  است، دسته س
ــاز از چوب درخت توت به دليل  به نام « اوالس» و كاسه س
ــاخته مى شود.  ــدن صدا س انعطاف پذيرى و پرطنين تر ش

ــيق داراى  ــاز عاش وى گفت: س
به وسيله چلله گوسفند و يا نخ پالستيكى محكم از هم جدا 

مى شوند. 
ــاى آذربايجان  ــخ در همه ج ــول تاري ــه داد: در ط وى ادام
ــته اند با اين تفاوت كه  عاشيق ها در عروسى ها شركت داش
ــيق هاى آذربايجان غربى در تمام شهرهاى اين استان  عاش
با تكساز هنرنمايى كرده اند ولى در آذربايجان شرقى استان 
ــيق را هنرمندان  ــاز عاش اردبيل و جمهورى آذربايجان س
ــى كرده اند. او گفت:  ديگرى با باالبان و دايره (دف) همراه

ــيق ها  آهنگ هاى عاشقى بگفته عاش
144بعضى ها تا 144بعضى ها تا 144 گفته اند كه به دسته هاى حماسى، عشقى، 
اخالقى اجتماعى، وصف حال وروايت تقسيم مى شوند، در 
ــق ها با نواختن آهنگ هاى تند و  ــى، عاش بخش حماس
مهيج مانند جنگى كوراوغلو، دبل جنگى، شاه سئونى 
ــعارى را از زبان قهرمانان آذربايجان  و دويمه كرم اش
ــاع از آرمان هاى  ــنوندگان را به دف ــد و ش مى خوانن
ــويق مى نمايند.  دينى - انسانى و وطن دوستى تش
اين محقق موسيقى آذربايجانى ادامه داد: در بخش 
عشقى نيز عاشيق ها با آهنگ هاى عاطفى تر و شاد 
ــتان، جليلى و قهرمانى  مثل تجنيس، گوزللمه، دس
ــود را در وصف الهى،  ــقى خ ــعار عش و نخجوانى، اش
ــق  ــار و هر آنچه كه به آن عش ــار، ائمه اطه وطن، ي
مى ورزند مى خوانند. در بخش اخالقى و اجتماعى 
هم اشعارى در وصف صفت هاى پسنديده سخنان 
ــرت خوب  ــز و طريقه آداب و معاش نصيحت آمي
ــى، ديوان،  ــين تاجرى، امراه با آهنگ هاى دلنش

طلوع فرهنگ وهنرايرانى 
درسازعاشيق هاى 

آذربايجان
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خبرخبر

 فرمان��ده انتظامي اس��تان از كش��ف 63 قطعه ش��يء عتيق��ه مربوط 
به قرن هش��تم و نهم هجري و 99 س��كه تقلبي در شهرس��تان اردل ، 

خبر داد.
س��ردار نورعل��ي ياري گف��ت: در پ��ي درياف��ت گ��زارش مردمي در 
 خصوص قاچاق اش��ياء عتيقه در مح��ور اردل- خوزس��تان،  موضوع 
به صورت ويژه در دس��تور كار ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان 

اردل قرار گرفت.
 وي گفت: در اج��راي اين طرح، مام��وران پس از انج��ام هماهنگي با 
مقام قضائي طي عمليات ايست و بازرس��ي در اين محور يک دستگاه 

سواري پژو 405 حامل اشياء عتيقه را متوقف كردند.
ياري افزود: طي بازرسي از اين خودرو، 63 قطعه شيء عتيقه و 99 سكه 

تقلبي كشف و در اين ارتباط دو متهم نيز دستگير شدند.
فرمانده انتظامي اس��تان چهارمحال و بختياري تصريح كرد: با تحويل 
اشياء مذكور به اداره كل ميراث فرهنگي استان، كارشناسان اين اداره، 
اش��ياء مورد نظر را داراي ارزش تاريخي و متعلق به قرن هشتم و نهم 

هجري اعالم كردند. 

مديركل صنعت و معدن استان چهارمحال و بختياری گفت: دبيرخانه 
كميسيون تنظيم بازار از اداره صنعت و معدن استان به جهادكشاورزی 

واگذار شد.
نعيم امامی در نشست با مديركل جهاد كشاورزی استان اظهار داشت: 
دبيرخانه كميس��يون تنظيم بازار پيرو مصوبه آذرماه در استانداری به 

جهاد كشاورزی واگذار شد.
وی ب��ا بي��ان اينك��ه جلس��ه ش��ورای نظ��ارت و كنت��رل ب��ر ب��ازار 
در راس��تای افزاي��ش تعام��ل 2 دس��تگاه اجراي��ی توس��ط اداره 
 صنعت و معدن اس��تان برگزار می ش��ود، اف��زود: نظارت ب��ر 54 قلم 
 كاالی اساس��ی از جمل��ه برن��ج، حبوب��ات، لبني��ات، ل��وازم خانگی، 
 ش��وينده ها و لوازم الكترونيک برعه��ده اداره صنعت و معدن اس��تان 

است.
رييس جهاد كشاورزی اس��تان چهارمحال و بختياری بيان كرد: رصد 
و پيگيری ميوه شب عيد توس��ط جهاد كشاورزی استان انجام و خريد 

سيب و پرتغال مقدماتی انجام شده است.
غريب خاطرنشان كرد: 5 هزار تن سيب زمينی برای صادرات به خارج 

از كشور به ويژه عراق خريداری شده است.

  ريي��س پلي��س راه اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری از وج��ود 
 25 گردن��ه س��خت گ��ذر در فص��ل زمس��تان در اي��ن اس��تان خبر 

داد.
حمزه رفيعی، با اشاره به اينكه چهارمحال و بختياری دارای 25 گردنه 
س��خت گذر در فصل زمستان اس��ت، اظهار داش��ت: اين گردنه ها در 
محور های پر تردد در فصل زمس��تان تحت پوشش ماموران پليس راه 

قرار دارد.
وی عن��وان ك��رد: مجم��وع كل گردن��ه ه��ای اس��تان چهارمحال و 
 بختياری ۱00 گردنه اس��ت كه در محور های مختل��ف ارتباطی قرار 

گرفته اند.
  رئيس پليس راه استان چهارمحال و بختياری اظهار داشت: گردنه ها 
به واس��طه قرار گرفتن در ارتفاعات برف گير هستند و در هنگام بارش 

برف، بسيار سريع سطح گردنه مملو از برف می شود.
 وی عنوان كرد: بارش س��ريع ب��رف موجب لغزندگی جاده می ش��ود 
و با توجه به وجود ش��يب در باال رفتن و پايين آم��دن از گردنه امكان 
انحراف خودرو ها و تصادف در اين منطقه ها بس��يار افزايش پيدا می 

كند.
رييس پليس راه اس��تان چهارمحال و بختياری عن��وان كرد: در زمان 
بارش، اكيپ های پليس راه در گردنه ها برای جلوگيری از وقوع تصادف 
و انحراف خودرو ها استقرار پيدا می كنند و رانندگان را نيز راهنمايی 

می كنند.
حمزه رفيعی يادآور شد: رانندگان بايد در فصل زمستان در محور های 
مرتفع استان چهارمحال و بختياری زنجير چرخ همراه داشته باشند تا 

مشكل در تردد پيدا نكنند.

در فصل زمستان؛

چهارمحال و بختیاری دارای 
۲۵ گردنه سخت گذر است

كشف ۶۳ قطعه شيء عتیقه و ۹۹ سكه 
تقلبي در استان

مدیركل صنعت و معدن استان مطرح كرد:

واگذاری دبیرخانه كمیسیون 
تنظیم بازار به جهاد كشاورزی 

مديركل ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردش��گری چهارمحال 
و بختياری از چاپ و توزيع پوستر 
فراخ��وان ش��ركت در مس��ابقه 
طراحی صناي��ع دس��تی در اين 

استان خبر داد.
بهمن عس��گری س��وادجانی، از 
چاپ و توزي��ع پوس��تر فراخوان 
ش��ركت در مس��ابقه طراح��ی 
صنايع دستی با رويكرد كاربردی 
نم��ودن محص��والت اس��تان 
چهارمحال و بختي��اری خبر داد 
و اظهار ك��رد: فرم ه��ا، تركيب ها 
و كمپوزيس��يون های نوآوران��ه و 
خالقانه ب��ا تاكيد بر رش��ته های 
بومی اين استان با رعايت تناسب 
و هماهنگ��ی نق��وش و رنگ ها و 
ايجاد تناس��ب و تطابق ازديدگاه 
ارتق��اء كاركرد اي��ن محصوالت 
در دكوراس��يون زندگ��ی مدرن 

معاصر)ايجاد تناسب بين محصول طراحی و توليد شده 
با كاركرد امروزی آن ( از جمله مهم ترين محورهای ارائه 

آثار در اين مسابقه است.
وی ادام��ه داد: رف��ع عي��وب و كاس��تی های موجود در 
محصوالت توليدی در ح��ال حاضر از دي��دگاه طراحی 

)كيفيت مواد اوليه، فرم كلی محص��ول، رنگ، طرح ها و 
الگوها( از جمله ديگر محورهای ارائه طرح برای ش��ركت 

در اين مسابقه است.
عسگری س��وادجانی با بيان اينكه ش��ركت برای تمامی 
هنرمندان، صنعتگران و طراحان در اين مسابقه آزاد است 
و هر هنرمند می تواند حداكثر پنج اثر به همراه فايل تصاوير 

آثار برای شركت در مس��ابقه انتخاب 
و به معاونت صنايع دس��تی و هنرهای 
سنتی اس��تان چهارمحال و بختياری 
ارسال كند، بيان داشت: كليه آثار بايد 
 از لح��اظ طراحی، خالقي��ت و اجرا از 

كيفيت بااليی برخوردار باشند.
مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختياری با 
اشاره به اينكه آثار بايد دارای اطالعات 
شناس��نامه ای از قبيل ن��ام هنرمند، 
تاريخ س��اخت و نوع تكنيک باش��ند 
گفت: كليه آثار بايد ب��ه صورت كامل 
و سالم بدون هيچ كم و كاستی تحويل 
داده ش��وند.وی تاريخ ثبت ن��ام برای 
متقاضيان جهت ش��ركت در مسابقه 
 را از ۱0 لغايت 20 دی ماه سال جاری 
به صورت غيرحضوری به آدرس سايت 
miraschb.ir و يا به صورت مراجعه 
حضوری به معاونت صنايع دس��تی و 
هنرهای س��نتی اين اداره كل دانست 
و تصريح كرد: ارائه آث��ار به اين معاون��ت از 2۱ دی ماه تا 
۱5بهمن ماه س��ال جاری صورت می گيرد.اين مس��وول 
تاكيد كرد: پس از برگزاری مس��ابقه و ارزيابی آثار توسط 
داوران  به ۱0 اثر منتخب و برتر لوح تقدير و جوايز ارزنده ای 

اهدا می شود.

معاون فنی و طرح های زيربناي��ی بنياد بركت 
گفت: ت��ا كن��ون بالغ  ب��ر 500 ميلي��ارد ريال 
ط��رح در بخش های س��رمايه گذاری، عمرانی، 
خدماتی، فرهنگی، راه های ارتباطی و پرداخت 
 تسهيالت در چهارمحال وبختياری اجرايی شده 

است.
س��عيد جعفری در نشست بررس��ی طرح های 
بنياد برك��ت در چهارمح��ال و بختياری اظهار 
كرد: در حال حاضر در اين اس��تان 23 مدرسه 
با ۱۱5 كالس درس در دس��ت اجرا است كه از 
اين مجموع ۱6 مدرسه بهره برداری شده است.

وی ب��ا بيان اينك��ه بالغ  ب��ر 90 ميلي��ارد ريال 

در توس��عه تجهيز و س��اخت مدارس اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اری اختص��اص و هزينه 
شده است، افزود: احداث هفت مدرسه ديگر از 

برنامه های در دست اجرا است.
جعفری از بهره برداری 25 مس��جد در س��طح 
استان چهارمحال و بختياری با سرمايه گذاری 
7 ميليارد، 985 ميلي��ون ريالی بنياد بركت در 
اين استان خبر داد و بيان داشت: در حال حاضر 
در اين استان احداث 6 مسجد ديگر و پنج خانه 

عالم در دست اجرا است.
وی گفت: بال��غ  بر 6۱ ميلي��ارد و 553 ميليون 
ري��ال س��رمايه گذاری در اج��رای طرح ه��ای 

احداث ايلراه ها، برق رسانی، آب رسانی، احداث 
 خانه عال��م و حوزه علميه، بهس��ازی روس��تا، 
تامي��ن جهيزيه و تجهيز ايس��تگاه فرس��تنده 
ديجيتال صداوس��يما در اس��تان چهارمحال و 
بختياری، بني��اد بركت س��رمايه گذاری كرده 

است.
معاون فنی و طرح های زيربناي��ی بنياد بركت 
گفت: تا امروز ۱۱ميلي��ارد و 800 ميليون ريال 
وام قرض الحس��نه ازدواج، تعميرات مس��كن و 
اشتغال خانگی در استان چهارمحال و بختياری 
 به متقاضي��ان واجدالش��رايط پرداخت ش��ده 

است.

معاون فنی و طرح های زیربنایی بنیاد بركت:

۵00 میلیارد ریال طرح با مشاركت بنیاد بركت در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد

مدیركل میراث فرهنگی استان خبر داد:

انتشار فراخوان مسابقه طراحی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری
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۳ هزار تن آرد بین عشایر كوچ رو 
چهارمحال و بختیاری توزیع شد

نحوه ثبت نام و ارسال اثر به 
»جشنواره تامین اجتماعی و رسانه«

فرماندار كوهرنگ:

ارتفاع برف در كوهرنگ به ۴ متر رسید

مدي��ركل ام��ور عش��اير چهارمح��ال و بختي��اری از 
توزيع بيش از 3 ه��زار تن آرد در بين عش��اير كوچ رو 
اين اس��تان خبر داد.يحيی حس��ين پور، اف��زود: اين 
مي��زان آرد ،در بيش از ۱00 فروش��گاه تعاونی ثابت و 
سيار،بين عشاير برون كوچ استان كه مستقر در استان 
 خوزستان هس��تند، توزيع ش��د.به گفته وی،تا پايان 
ارديبهشت ماه سال 95 نيز آرد توزيعی در بين عشاير تا 
4 هزار تن آردمی رسد. مديركل امور عشاير چهارمحال 
و بختياری با تاكيد بر تامين مايحتاج عش��اير استان، 
افزود: تاكنون در دو مرحله به منظور بررس��ی مسائل 
و مشكالت عشاير كوچنده استان و همچنين بازرسی 
از شركت های تعاونی عش��ايری در استان خوزستان 

بازديد به عمل آمده است.وی، از 2 هزار تن علوفه برای 
دام عشاير با قيمت تعاونی خبر داد و گفت:اين اقالم از 
طريق انبار های نگهداری علوفه در شهرستان های ايذه 
و مسجد س��ليمان و اللی و هفت گلدر برای دام عشاير 
اختصاص يافته است. تعداد عشاير كوچ نشين استان 
چهارمحال و بختي��اری بيش از ۱26 هزار نفر اس��ت 
و اين اس��تان ازنظر جمعيت عش��ايری پس از استان 
فارس دومين استان عشايرنش��ين كشور است.عشاير 
در 85 درصد از گستره جغرافيايی استان حضور دارند 
و شهرس��تان های كوهرنگ و اردل ميزبان بيشترين 
عشاير برون كوچ و شهرستان لردگان ميزبان بيشترين 

عشاير درون كوچ استان است.

دبير جشنواره تامين اجتماعی و رسانه گفت: دبيرخانه 
اين جش��نواره برای آخرين بار مهلت ارسال آثار را تا 
پايان دی ماه سال جاری تمديد كرد. مهرداد خليلی 
افزود: عالقمندان برای شركت در نخستين جشنواره 
تامين اجتماعی و رس��انه م��ی توانند آث��ار مكتوب 
خود را در بخش ه��ای مقاله، يادداش��ت، مصاحبه و 
گفت وگو، گزارش)خبری و تحليل��ی(، عكس، طرح 
وكاريكاتور و طنز مكتوب و در بخش راديو و تلويزيون 
)مراكز استانی و ملی( در قالب گزارش )خبری، ويژه 
خبری و ...(، مستند )خبری و غيرخبری( و مصاحبه 
و گفت وگو )زن��ده و ضبطی( به دبير خانه جش��نواره 

ارسال كنند. 

PDF وی گفت: ش��ركت كنندگان می توانن��د فرم
مشخصات آثار را با مراجعه به پايگاه رسمی جشنواره 
ب��ه نش��انی www.tamin.ir )درگاه جش��نواره 
تأمين اجتماعی و رس��انه( دانلود و پس از تهيه نسخه 
چاپی و تكميل آن ب��ه تعداد آثار ارس��الی، به همراه 
اصل آثار انتش��ار يافته در مطبوعات و خبرگزاری ها 
يا لوح فش��رده برنامه پخش ش��ده راديو و تلويزيونی 
به دبيرخانه نخس��تين جش��نواره تأمين اجتماعی و 
رسانه ارسال كنند. اين جش��نواره 27بهمن ماه 94 
با حضورمقامات ومس��ووالن وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی، سازمان تامين اجتماعی و جمعی از اساتيد 

و پژوهشگران برگزار خواهد شد.

مرتضی زمان پور، فرماندار كوهرنگ با اش��اره به اينك��ه ارتفاع برف در 
شهرستان كوهرنگ به باالی چهار متر رسيده است، گفت: بازگشايی راه 

ارتباطی روستاهای اين شهرستان همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تاكنون به 500 خودرو در جاده های اين شهرس��تان به ويژه 
گردنه های مرتفع كوهرنگ امداد رس��انی شده است.فرماندار كوهرنگ 
عنوان كرد: بارش برف امس��ال نس��بت به س��ال های گذش��ته در اين 
شهرستان بسيار خوب بوده است و اميدواريم بارش ها همچنان در اين 

شهرستان ادامه داشته باشد.
وی عنوان ك��رد: ه��م اكن��ون راه ارتباطی چلگرد - روس��تای ش��يخ 
عليخ��ان در ح��ال بازگش��ايی اس��ت و اميدواري��م اي��ن راه ارتباطی 
هرچه س��ريع تر بازگش��ايی ش��ود تا زمينه ورود گردش��گران تا آبشار 
 و روس��تای ش��يخ عيلخ��ان فراه��م ش��ود.فرماندار كوهرن��گ تاكيد 
كرد: بارش شديد برف در ارتفاعات كوهرنگ احتمال ريزش بهمن را در 

اين شهرستان افزايش داده است.

 دومين كارگاه كشوری آموزشی توانمندسازی آبخيزنش��ينان حوزه كارون و 
انسجام سازمانی طرح بين الملی مناريد با حضور مسووالن سازمان جنگل ها و 

منابع طبيعی كشور در شهركرد برگزارشد.
اين كارگاه آموزش��ی با حضور معاونان آبخيزداری و كارشناسان منابع طبيعی 

استان های حوزه كارون برگزار شد.
مديركل دفتر آبخيزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
كشور در اين مراسم افتتاح اين كارگاه اظهار داشت: اين كارگاه آموزشی برای 
مديريت حوزه آبخيز برای مس��ووالن منابع طبيعی حوزه آبريز و آبخيز كارون 

برگزار شده است.
محمد عقيقی عنوان كرد:  هفت استان كش��ور با حوزه كارون مرتبط هستند و 
تالش داريم كه بتوانيم حوزه آبريز و آبخيز كارون را مديريت كنيم و هماهنگی 

بين استان ها در اين خصوص ايجاد كنيم.

وی عنوان كرد: حفظ پايداری حوزه آب خيز و آب ريز از اهداف اصلی مديريت 
در اين حوزه است كه در تالش هس��تيم ارگان های مختلف را در اين خصوص 

وارد كنيم.
انس�جام و درگیر كردن ارگان های تاثیر گذار ب�ر روی حوزه كارون از 

اهداف اصلی است
مديركل دفتر آبخيزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
كشور يادآور شد: حفظ پايداری و حفظ آب، خاک، پوشش گياهی و بحث های 
توسعه  در حوزه های آبريز و آبخيز در اين كارگاه آموزشی، آموزش داده می شود.

وی ادامه داد: هم اكنون در اين كارگاه آموزش��ی مسووالن و كارشناسان هفت 
استان مرتبط با كارون حضور دارند.

مديركل دفتر آبخيزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری 
 كش��ور گفت: راهكارها و مديريت حوزه كارون برای كارشناس��ان و مسووالن 

منابع طبيعی هفت استان مرتبط با كارون در اين كارگاه اموزشی تبيين می شود 
تا حفظ كالن حوزه رودخانه كارون مورد توجه قرار گيرد.

وی اظهار داش��ت: انس��جام و درگير كردن ارگان های تاثير گذار بر روی حوزه 
كارون مانند وزارت نيرو، آموزش و پرورش، جهاد كش��اوری و... از اهداف اصلی 

است.
رودخانه كارون نقش مهمی در صنعت، كش�اورزی و تامین آب شرب 

در كشور دارد
مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس��تان چهارمحال و بختياری نيز در اين 
كارگاه اموزشی گفت: اس��تان چهارمحال و بختياری با وجود اينكه يک درصد 

از مساحت كل كشور را دارد اما تامين كنند حدود ۱0 درصد اب كشور است.
علی محمدی مقدم عنوان كرد: دو رودخانه كارون و زاينده رود از اين اس��تان 
سرچش��مه می گيرد كه آب اين دو رودخانه تامين كننده آب شرب و صنعت 

استان های همسايه از جمله خوزستان، اصفهان، يزد و... است.
وی عنوان كرد: حفظ اين دو رودخانه نقش مهمی در كشور دارد كه بايد زمينه 

حفظ حوزه های آبريز و آبخيز اين رودخانه ها حفظ شود.

مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس��تان چهارمحال و بختياری ادامه داد: 
رودخانه كارون نقش مهمی در صنعت كشاورزی، آب شرب در كشور دارد.

امرار معاش بیش از چهارمیلیون نفر درپایین دست كارون
مدير كل جهاد كشاورزی استان چهارمحال و بختياری نيز در اين كارگاه اظهار 
داشت: استان چهارمحال وبختياری با توجه به استعدادهای موجود وتامين بخش 

بزرگی از آب می تواند ميزبان خوبی برای مديريت حوزه بزرگ كارون باشد.
ذبح اهلل غريب با اش��اره به معاش بيش از چهارميليون جمعيت در پايين دست 
كارون و اهميت اين حوزه دربخش های صنعت، كش��اورزی، توليد برق وتوليد 
صنايع، افزود: ح��وزه كارون اميد اول زندگی برای جامعه وجمعيتی اس��ت كه 

دراين حوزه هستند.
وی اظهاركرد: بخش كشاورزی دركشورهای مختلف ارزش افزوده های متفاوتی 
دارند و در كشورهايی كه بخش كشاورزی فعال است، بخش های جانبی بيش 
از يک هزار و 300 درصد توسعه داده ش��ده است كه درايران در سال 9۱ ارزش 
افزوده صنايع وابسته وتبديلی كشاورزی 20درصد و ارزش افزوده توليدات هفت 

درصد بوده كه درسال 93به نه درصد رسيده است.

كارگاه آموزشی توانمندسازی آبخیزنشینان كارون در شهركرد برگزار شد
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خبرخبر

محققان دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
موفق به ساخت نانوحامل های هدفمند:

 Poly (ethylene-co-vinyl alcohol)-Folic Acid  حساس به 
دما، به منظور دارورسانی کنترل شده اپی روبیسین شدند.

استفاده از سیس��تم های دارورس��ان حس��اس به دما به منظور کاهش 
عوارض جانبی و کنترل آزادسازی بس��یاری از داروها از جمله داروهای 
 سیتوتوکس��یک در س��ال های اخیر مورد توجه بس��یاری ق��رار گرفته 

است. 
اپی روبیس��ین یک آنتی بیوتیک آنتراسیکلینی است که به طور وسیعی 
در درمان بسیاری از س��رطان ها از جمله سرطان سینه استفاده می شود 
که در کنار اثرات مطلوب درمانی دارای عوارض جانبی وسیعی از جمله 

سمیت قلبی است.
هدفمند کردن نانوذرات پلیمری یک راهکار موثر برای افزایش نفوذ دارو 

به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی به شمار می رود. 
هدف از مطالعه حاضر طراحی و س��اخت یک سیس��تم حامل پلیمری 
حس��اس به دمای هدفمند ش��ده با فوالت از پلیمر پلی اتیلن کووینیل 
الکل برای دارورس��انی هدفمند اپی روبیسین به س��لول های سرطانی و 
 تعیین سمیت سیس��تم های مزبور بر روی رده س��لولی MCF-7 بوده 

است.
گروه های فولیک اس��ید توس��ط واکنش اس��تری و با کم��ک DCC و 
"DMAP به پلیم��ر پلی اتیل��ن کووینیل ال��کل متصل و ع��اوه بر آن

 به منظور بهبود حالیت پلیمر در آب، سوکسینیک انیدرید با نسبت های 
مختلف با پلیمر وارد واکنش استری شد و ترکیب سنتز شده با باالترین 
حالیت در آب ب��ه عنوان فرموالس��یون بهینه جهت تهی��ه نانوذرات و 
 بررس��ی ویژگی  های بارگیری و آزادسازی اپی روبیس��ین از آن انتخاب 

شد. 
موفقیت سنتز این ترکیبات توسط طیف های FTIR و HNMR مورد 

تائید قرار گرفت. 
نانوذرات پلیمری ب��ه روش حال/ضد حال و تحت سونیکیش��ن تهیه 
 و همزمان داروی اپی روبیس��ین داخ��ل آنها بارگیری و ان��دازه ذره  ای و

 پتانسیل زتای نانوذرات تهیه شده توسط روش DLS تعیین شدند.
 نتایج به دس��ت آمده حاکی از آن بود که سوکس��ینیله ش��دن به بهبود

 انحال پذیری پلیم��ر در آب و همچنین بهبود ویژگی ه��ای نانوذرات 
پلیمری کمک شایان توجهی کرده است. 

همچنین آزادسازی دارو از نانوذرات با افزایش دما، افزایش یافته است که 
نشانگر حساس به دما بودن پلیمر پلی اتیلن کووینیل الکل است.

نتایج کشت سلولی نشان می دهد که استفاده از نانوذرات هدفمند شده 
 IC۵۰ با فولیک اسید در کنار اعمال دما می تواند موجب کاهش معنادار
و در نتیجه کاهش دوز مصرف داروی اپی روبیس��ین در درمان سرطان 
سینه شود. ساخت این نانوحامل به شماره طرح تحقیقاتی ۲۹۱۰۳۴ به 

ثبت رسیده است.

مدیر گ��روه جنین شناس��ی و آندرولوژی پژوهش��گاه ابن س��ینا جهاد 
 دانش��گاهی گفت: درصدد حفظ و تکثیر ذخایر ژنتیک اس��ب از طریق

 به کارگیری فناوری های نوین تولیدمثلی هستیم. دکتر ابوالفضل شیرازی 
افزود: این مرک��ز قصد دارد در کنار تولید آزمایش��گاهی در مزرعه مانند 
گوسفند و بز با استفاده از فن آوری های مرتبط بر روی اسب نیز کار کند 
و در شرایط آزمایشگاهی انجماد اسپرم، انجماد جنین و تعیین جنسیت 
جنین را انجام دهد. از طری��ق تلقیح مصنوعی امکان تعیین جنس��یت 

جنین اسب ها نیز وجود خواهد داشت.
 وی با اش��اره به اینکه تاکنون ب��ه صورت عملی بر روی اس��ب ها این امر

 انجام نشده است اما به عنوان پیشگام در انجام این گونه فعالیت ها حضور 
داشته ایم، اظهار کرد: اجرای این طرح در ایران امکان پذیر نبود به علت 
اینکه دانش فنی آن در کش��ور وجود نداش��ت تا به ص��ورت کاربردی و 
عملیاتی پیش برویم اما شرکت پارس سینا یاخته وارد عرصه شد و برای 
اولین بار در کشور بر روی گاوها این عملیات را انجام داد به همین دلیل 

می توان بر روی مادیان های اسب نیز چنین اقدامی را انجام داد.
ش��یرازی با بیان اینکه اجرای این طرح زمان بر است و حدود دو سال به 
طول می انجامد، توضیح داد: امکان اجرای کارهای آزمایشگاهی بر روی 
مادیان های اسب، دسترس��ی به تخمدان مادیان ها از استحصال تخمک 
از تخمدان ها مانند آنچه که در مراکز باروری و ناباروری صورت می گیرد، 

کمی زمان بر است.
ش��یرازی تصری��ح ک��رد: ب��ا اس��تفاده از روش ICSI مادیان هایی که 
دارای مش��کات باروری و رحمی نیز هس��تند، باردار خواهند شد. وی 
 گفت: با اج��رای این روش در مرحله اولیه ش��کل گیری باستوس��یت،

 انجماد پذیری جنین افزایش می یابد و امکان نمونه برداری از جنین های 
تولید شده در شرایط آزمایشگاهی فراهم است که می توان جنسیت جنین 
را نیز تشخیص داد. شیرازی با اشاره به اینکه درصدد هستیم این اقدام را 
بر روی اسب های اصیل منطقه خراسان  شمالی انجام دهیم و در پاسخ به 
این سوال که استقبال مسووالن استانی از این موضوع چه طور بوده است، 
اظهار کرد: طی جلسه ای که شب گذشته در محل استانداری برگزار شد، 
مسووالن استان در خصوص موضوعات دیگری همچون راه اندازی پیست 

و ... صحبت شد و به این موضوع توجه خاصی نشد.

کاهش دوز مصرف داروی درمان 
سرطان سینه، با نانو

حفظ و تکثیر ذخایر ژنتیکی اسب
 با کاربرد فناوری های نوین تولیدمثلی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران، در طرحی 
تحقیقاتی و با همکاری ش��رکت فاض��اب تهران، 
گونه ای نانوذره را سنتز کرده اند که قدرت باالیی در 
گندزدایی از نمونه های پساب  مورد آزمایش داشته 
اس��ت. این نانوذرات به دلیل ویژگی مغناطیسی، 

قابل بازیافت و استفاده  مجدد است.
تمامی صنایع باید فاضاب تولیدی خود را تصفیه 
کنند تا قابلیت دفع به محیط زیس��ت یا اس��تفاده  
مجدد را داشته باشند. عمده  آالینده های موجود در 
فاضاب ها به دو بخش شیمیایی و میکروبی تقسیم 
می ش��ود. از این رو میکروب کشی با یک گندزدای 
مؤثر که مش��کات گندزداهای متداول را نداشته 
باشد، می تواند به صنایع مختلف در به دست آوردن 
استانداردهای آب یا پساب خروجی فاضاب کمک 
کند. به همین جهت دس��تیابی ب��ه یک گندزدای 
ایده آل همواره یک��ی از دغدغه ه��ای مهم صنایع 

تصفیه  آب و فاضاب است.
به گفته  مهندس داریوش زینال زاده مجری طرح، 
از آنجایی که در سال های اخیر ضرورت پژوهش در 
زمینه  گندزداهای نوی��ن از اولویت های تحقیقاتی 
ش��رکت فاضاب تهران نیز بوده اس��ت، بنابراین 
این طرح با همکاری ش��رکت فاضاب تهران انجام 
شده است. وی در ادامه به معرفی تحقیقات صورت 

گرفته در این ط��رح پرداخت و اف��زود: »نانوذرات 
نقره به دلیل خواص کاتالیس��تی و ضد میکروبی به 
عنوان یکی از ش��اخه های مهم فناوری نانو به ویژه 
در حوزه  گندزدایی سیستم های تصفیه  آب و پساب 

مطرح است. 
در این طرح نانوذرات نقره مغناطیس��ی به صورت 
پودری و با قابلیت معلق ماندن در داخل نمونه های 
فاضاب تولید و اس��تفاده ش��د. این نان��وذرات در 
 مقایس��ه ب��ا پژوهش هایی ک��ه از نان��وذرات نقره 
به صورت پوششی بر روی سطوحی نظیر سرامیک 
اس��تفاده کرده اند به دلیل افزای��ش میزان تماس 
گندزدا با میکروارگانیس��م ها، ق��درت گندزدایی 

باالتری از خود نشان دادند.«
به گفته  زینال زاده، نانوذرات سنتز شده از مزایایی 
از قبیل س��رعت میکروب کش��ی باال، بازدهی باال 
در ح��ذف آالینده ه��ای میکروبی از آب و پس��اب 
فاضاب و عدم تولی��د محصوالت جانبی برخوردار 
است که چشم انداز بسیار مطلوبی در صنعت آب و 
فاضاب کشور ایجاد خواهد کرد. یکی از اصلی ترین 
محدودیت های استفاده از نانوذرات نقره به عنوان 
یک گندزدا، باال بودن قیمت این عنصر است اما در 
این طرح با ایجاد خاصیت مغناطیسی و جداسازی 
نانوذرات، ام��کان بازیابی و اس��تفاده  مجدد برای 

گندزدای سنتز شده فراهم شده است. در واقع این 
ترکیب بدون اینکه تغییر محسوسی در راندمان و 
قدرت گندزدایی آن ایجاد شود تا ۱۱مرتبه قابلیت 
استفاده  مجدد را دارد. از طرفی، اگرچه یک ترکیب 
گندزدا می تواند در از بین بردن میکروارگانیسم ها 
 مفی��د باش��د، حض��ور آن در محیط زیس��ت نیز

 به می��زان باالی��ی خطرن��اک اس��ت. ام��ا نتایج 
بررس��ی های صورت گرفته در این تحقیقات نشان 
داده که پس از جداسازی گندزدا، مقادیر یون های 
آهن و نقره  خروجی پساب حتی در pH های خیلی 
اسیدی و خیلی قلیایی نیز کمتر از مقادیر استاندارد 
آب شرب است. این امر بیانگر ثبات یون های آهن و 
نقره در نانوذرات تولید شده و بی خطر بودن ترکیب 

سنتز شده است. 
این محقق در پایان در توضی��ح دالیل لزوم اصاح 
س��طح این نانوذرات عنوان کرد: »جرم مولی نقره 
باالست که خود دلیلی بر تمایل ترکیب به ته نشین 
شدن و به دنبال آن کم شدن تماس گندزدای سنتز 

شده با میکروارگانیسم هاست. 
به همین دلیل ترکیب فوق با الیه ای کربنی اصاح 
شد که منجر به معلق شدن این ترکیب در محلول 
و افزایش راندمان فرایند تصفیه  نمونه های فاضاب 

شد«.

 پژوهش��گران با ترکیب نانوذرات الماس و آنتی بیوتیک به مواد پلیمری 
دندانپزشکی، موفق به بهبود پرکننده ها شده به طوری که رشد باکتری 

در آنها به حداقل خواهد رسید.
به نقل از ستاد ویژه توس��عه فناوری نانو، پژوهشگران دانشکده پزشکی 
دانشگاه کالیفرنیا نشان دادند که می توان از نانوذرات الماس برای بهبود 

فرآیند درمان ریشه دندان استفاده کرد.
هر س��اله بیش از ۱۵ میلیون نف��ر در آمریکا تحت درمان کانال ریش��ه 
دندان قرار می گیرند. هدف از این کار حفظ دندان عفونی ش��ده اس��ت. 
دندان های عفونی شده دچار التهاب شده و باید رگ ها و اعصاب موجود 
در کانال را استخراج کرد. محل تخلیه شده معموال با یک پلیمر موسوم 
به »گاتاپرچا« پر می ش��ود. این پلیمر هیچ برهمکنش��ی با بدن ندارد.

گاهی تخلی��ه کانال دندانی به خوب��ی صورت نگرفته و آث��ار عفونت در 
دندان موجب از بین رفتن دندان می شود.  برای حل این مشکل محققان 
دانش��گاه کالیفرنیا اقدام به ارائه دو نوع پلیمر »گاتاپرچا« تقویت ش��ده 
کردند. این گروه در یک مدل، پلیمر را ب��ا نانوذرات الماس تقویت کرده 
و در مدل دیگری، به ترکیب پلیمر و نانوذرات الماس، آنتی بیوتیک نیز 

افزودند.
این گروه با اس��تفاده از توموگرافی، رادیوگرافی و میکروسی تی اس��کن 
اقدام به تصویربرداری از دندان های واقعی پر ش��ده ب��ا این مواد کردند. 
نتایج تصویربرداری نشان داد که در مدل حاوی پلیمر و نانوذرات الماس 
ترک های بس��یار ریزی وجود دارد که می تواند محل رشد باکتری باشد 

اما مقدار آن کمتر از زمانی است که از پلیمر خالص استفاده شده باشد.

نتایج این مطالعات نش��ان داد در مدل حاوی پلیمر، نانوذرات الماس و 
آنتی بیوتیک آثاری از رشد باکتری دیده نمی ش��ود. پلیمر تقویت شده 
با آنتی بیوتیک و نانوذرات الماس نس��بت به مواد رایج در دندانپزشکی 
اس��تحکام باالتری نیز دارد. در انجام این پروژه بین رشته ای، محققانی 
از حوزه ه��ای مختلف نظیر مهندس��ی مواد، فناوری نانو، سم شناس��ی، 
میکروبیولوژی و رادیولوژی دهانی شرکت داشتند. این گروه قصد دارند 
در آینده نزدیک به بررس��ی بهبود این س��اختار برای اس��تفاده تجاری 
بپردازند. حمایت مالی این پروژه توسط بنیاد ملی علم انجام شده است. 
نانوذرات الماس به ذراتی گفته می شود که در معادن استخراج الماس به 
عنوان محصول جانبی به دست می آیند. این ذرات دارای پتانسیل باالیی 

در دارورسانی، درمان سرطان، تصویربرداری و دندانپزشکی هستند.

 توسط محققان محقق شد؛

بهبود مـوادپرکننده دندانپزشکـی  با نانوذرات المـاس و آنتـی بیوتیک ها

اگر گوشی یا تبلت ش��ما از سیستم عامل اندروید پش��تیبانی می کند 
و همچنین حفظ امنیت اطاعات و حریم ش��خصی ب��رای تان اهمیت 
دارد، بهترین کار استفاده از برنامه هایی است که امنیت اطاعات روی 
این دستگاه های دیجیتالی را افزایش می دهد. اگر گوشی یا تبلت شما 
از سیس��تم عامل اندروید پش��تیبانی می کند و همچنین حفظ امنیت 
اطاعات و حریم شخصی برای تان اهمیت دارد، بهترین کار استفاده از 
برنامه هایی اس��ت که امنیت اطاعات روی این دستگاه های دیجیتالی 
را افزایش می دهد. شاید بیشترین استفاده ای که شما از گوشی یا تبلت 
می کنید مرور در وب باش��د. در این شرایط بهتر اس��ت به جز استفاده 
از مرورگر پیش ف��رض روی این دس��تگاه ها از مرورگرهایی که امنیت 
دستگاه دیجیتالی ش��ما را افزایش می دهند نیز کمک بگیرید. در حال 
حاضر مرورگرهای مختلفی برای سیس��تم عام��ل اندروید وجود دارد. 

یکی از ای��ن مرورگرها CM Browser - Fast & Secure اس��ت. 
این اپلیکیش��ن یک مرورگر با امنیت فوق العاده باال در هنگام وبگردی 
به حس��اب می آید که عاوه بر تامین امنیت کاربرانش، سرعت باالیی 
نیز دارد.یکی از ویژگی های این برنامه اسکن هرگونه فایل دانلود شده 
از نظر داش��تن ویروس توس��ط CM Browser اس��ت. این مرورگر 
 بسیار ساده و در عین حال جذاب طراحی شده است، اما اگر این برنامه  
 Ghost برای تان جالب نیس��ت به ش��ما یک مرورگ��ر دیگر به ن��ام
Browser معرف��ی می کنی��م. ای��ن مرورگر نی��ز یک��ی از امن ترین 
مرورگرهای اندرویدی است، که تمامی اطاعات کاربر پس از یک دوره 
مرورگری به طور کامل حذف می شود و اطاعات در بخش هایی مانند  

History، Cookies یا دانلود ذخیره نمی شود.
س��رعت باال هنگام وبگردی و طراحی س��بک یکی  دیگر از ویژگی های 
این مرورگر است. Dolphin Zero سومین مرورگر امن برای کاربران 
اندروید است که به خاطر درجه باالی امنیت بین کاربران از محبوبیت 
باالیی برخوردار اس��ت. تمامی اطاعات نظیر Cookies، Cacheو 
Passwordها پس از هر وبگردی به صورت خودکار از داخل این برنامه 
پاک می شوند. با استفاده از این مرورگر می توانید ساعت ها به وبگردی 
بپردازید و نگران��ی از لحاظ حفظ حریم ش��خصی ی��ا در خطر افتادن 
اطاعات تان نداشته باش��ید. Skyfire Web Browser چهارمین 
مرورگر برای اندروید است که تجربه جدیدی هنگام مرور در وب از طریق 
موبایل را در اختیار کاربرانش می گذارد. این مرورگر هوشمند با طراحی 
مناسب خود و همچنین پشتیبانی از فلش مش��اهده ویدئو را آسان تر 
می کند. یکپارچه سازی با ش��بکه اجتماعی توییتر از دیگر قابلیت های 
این اپلیکیشن است.تمام این برنامه ها به صورت رایگان از طریق فروشگاه 

گوگل پلی قابل دریافت هستند.

اگر تا به ح��ال رویای خاموش ک��ردن المپ های منزل با اس��تفاده از 
ریموت کنترل تلویزیون خود را داشته اید باید بگوییم که رویای شما 
به زودی به حقیقت بدل می ش��ود. این وعده ایس��ت که یک شرکت 
فرانسوی به نام Sevenhugs داده و باور دارد با استفاده از وسیله ای 
به نام اسمارت ریموت قابل تحقق است و در نهایت می تواند کنترل هر 
کاالی هوشمندی را در خانه شما به دست بگیرد. بعد از انجام تنظیمات 
اولیه برای این دستگاه کافیس��ت که آن را برای نمونه به سمت المپ 
مورد نظرتان بگیرید تا نمایش��گر روی ریموت کنترل تغییر وضعیت 
داده و المپی را نش��ان دهد که می خواهید روشن یا خاموشش کنید. 
در مثالی دیگر کافیست که دس��تگاه را به سمت پلیر سونوس بگیرید 
تا نمایشگر بار دیگر تغییر شکل یافته و امکان کنترل موسیقی را برای 
 Comcast شما فراهم کند. البته در حال حاضر، شرکت هایی نظیر
و Logi ریموت کنترل هایی با قابلیت برنامه ریزی در اختیار کاربران 
خود قرار می دهند تا کاربران بهتر بتوانند خانه های مملو از تجهیزات 

و وسایل خود را مدیریت نمایند.
تجهیزات هوشمند خانگی مرتبا با اس��تقبال بهتری از سوی کاربران 
روبرو می ش��وند. اما ایرادی که این مس��اله دارد، کنت��رل و مدیریت 
بهینه چنین دستگاه هایی اس��ت. ریموت کنترل طراحی شده توسط 
Sevenhugs شکلی شبیه به اس��مارت فون دارد و نمایشگری روی 
 آن تعبیه گردیده که بس��ته به نوع دس��تگاهی که گجت را به سمتش 
می دهید، تغییر ش��کل می دهد. روند کاری دستگاه هم این است که 
از تعدادی المپ، قطعات کامپیوتری هوشمند و حسگرهای موقعیتی 
بهره می گیرد تا نقشه ای حدودی از منزل شما را تهیه کند. کافیست 
به دستگاه موقعیت کاالهای درون منزل خود را یاد دهید و بعد از آن، 
تنها ریموت را به سمت وس��یله مورد نظرتان بگیرید و فرمان دلخواه 

 تان را صادر کنید. اما همه این قابلیت های دستگاه باعث می شود که 
مصرف باتری باالیی داشته باش��ند و درنتیجه الزم است که دست کم 

روزی یک مرتبه آن را شارژ نمایید.
Simon Tchedikian مدیر عامل ش��رکت Sevenhugs اظهار 
داشته که این ریموت حاصل تاش دو ساله این شرکت است تا هر طور 
که شده، مشکاتی که در رابطه با دستگاه های هوشمند وجود دارند و 

مرتبا هم بیشتر می شوند را از پیش پای کاربران بردارد.
امروزه، اپلیکیش��ن ها، وبس��ایت ها و هاب های زیادی برای مدیریت 
تمامی این دس��تگاه ها وجود دارند اما پیش بینی شده که این ریموت 

فرایند کنترل آنها را به میزان زیادی تسهیل کند.
Simon Tchedikian در ادامه گفت: تا به امروز، راهکارهای زیادی 
برای کنترل تمامی دس��تگاه های موجود در منزل وجود نداشت اما با 
ساده کردن فرایند کار با این دستگاه ها می توان مردم را به خریدشان 
مجاب کرد. قیمت تعیین شده برای اسمارت ریموت برابر با ۲۰۰ دالر 
است و همراه با سه لوازم جانبی مجزا ارائه می گردد که امکان کنترل 

المپ و وسایل متصل را برای کاربر فراهم می کنند.
مدیر عامل شرکت سازنده این محصول اعام داشته که در حال حاضر 
امکان استفاده از آن همراه با دستگاه های محبوبی نظیر اسپیکرهای 
سونوس و ترموستات نست فراهم است و حتی قرار است که اپلیکیشنی 
 برای آن ارائه گردد که امکان کنترل دس��تگاه های بیشتری را فراهم 
می کند. در مورد دس��تگاه های قدیمی تری نظی��ر تلویزیون ها که از 
بلوتوث پشتیبانی نمی کنند، این شرکت مشغول ساخت باکس جداگانه 
ایست که از سیگنال های مادون قرمز برای برقراری ارتباط با دستگاه 
استفاده خواهد کرد. دریافت پیش سفارش برای این محصول از دو ماه 

دیگر آغاز می شود و عرضه آن از ماه سپتامبر شروع می گردد.

اسمارت ریموت، کنترل همه لوازم خانگی هوشمند شما را بر عهده می گیردبهترین  مرورگرها برای اندروید

گام محققان ایرانی در تصفیه  آب و پساب، 
با نانوذرات
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تأیید صالحیت 50 داوطلب نمایندگی 
مجلس در هیات اجرایی نطنز نایب رییس ش��ورای اسالمی ش��هر ورزنه با بیان 

اینکه امس��ال فقط 30 درصد مزارع بخش بن رود 
زیر کشت غله پاییزه رفته است، گفت: نوسان آب 
در این بخش به نسبت سال گذش��ته بیشتر بود و 
از س��وی دیگر احداث کانال های بتونی آبیاری در 

ورزنه وعده توخالی هرساله مسووالن بوده است.
مجید جابر اظهار کرد: امسال کسری و نوسان آب 
کش��ت پاییزه ش��رق در بخش بن رود به مرکزیت 
شهر ورزنه بیش از سال گذشته بود، چرا که شرکت 
میراب زاینده رود نظارت بسیار ضعیفی در این امر 

اعمال کرد.
وی با بیان اینکه بخش بن رود آخرین دشت زراعی 
در مسیر زاینده رود است، افزود: هر میزان آبی که 
به طور بی رویه برداشت شود تاثیر منفی آن در این 
منطقه بیش��تر قابل مالحظه اس��ت، به طوری که 
در ماه اخیر کش��اورزان این بخش مدام در مقابل 

بخشداری تجمع کردند.
نایب رییس شورای اسالمی ش��هر ورزنه، تصریح 
کرد: طبق محاس��بات دریافته ایم که در مسیر این 
رودخانه از بند آبشار در حوالی شهر اصفهان تا بند 
رودشتین در ش��رق حدود پنج متر مکعب برثانیه 
آب ناپدید یا به عبارت بهتر برداشت خالف قانون 

می شود.
جاب��ر با بی��ان اینکه این ع��دد برای کش��ت و کار 
حجم کم��ی نیس��ت، ادام��ه داد: می��زان آبی که 
برای تمام منطقه رودش��ت یا رودش��تین )شامل 
 دو بخش جلگ��ه و ب��ن رود( رها می ش��ود حدود 
چهارده و نیم مترمکعب بر ثانیه است که در یکی از 
کانال ها فقط حدود شش مترمکعب جاری می شود.

 وی با اش��اره به اهمیت مدیریت و نظارت مردم بر 
تقسیم آب، گفت: در تابس��تان امسال کشاورزان 
 ورزن��ه از حوال��ی بیمارس��تان چم��ران ح��دود 
یک و نیم متر مکعب پس��اب را در مس��یر ناهموار 
رودخانه عبور داده و به تاالب گاوخونی رس��اندند؛ 
پرسش اصلی از مس��ووالن این است که چرا حجم 
پنج متر مکعبی ذکر ش��ده را نمی توانید در بستر 
پاکسازی و اصالح شده رودخانه انتقال دهید تا به 

مزارع کشاورزان برسد؟
ن��ی  عمرا و   ریی��س کمیس��یون کش��اورزی 
ش��ورای اس��المی شهرس��تان اصفه��ان ب��ا بیان 
 اینک��ه کش��اورزان باالدس��تی نیز باید برداش��ت 
 غیر قانونی از حق زیر دستان را خالف شرع بدانند، 
خاطر نش��ان کرد: بخش دیگری از مش��کالت نیز 

به دلیل احداث نش��دن کانال های آبرسانی بتونی 
در مزارع ورزنه است به طوری که در تمام مناطق 
باالدس��تی ش��رق اصفهان این امر اجرایی شده و 
سرعت آبیاری و پرت آب در آن نواحی کمتر است.

 جاب��ر اظهار کرد: ش��رکت آب منطقه ای اس��تان 
وظیفه احداث کانال های ش��ماره یک و دو را دارد 
و پس از آن س��ازمان جهاد کش��اورزی باید اقدام 
به س��اخت کانال های بتونی ش��ماره س��ه و چهار 
در ورزنه کند، البته هر س��ال مس��ووالن مربوطه 
فقط قول داده اند و باز ه��م می دهند، ولی در عمل 
قدمی برداشته نشده اس��ت و مردم توقع دارند که 
 در زمستان امس��ال قس��متی در کانال ها ساخته 

شود.
30 درصد زمین های کشت شده آبیاری نشد

وی گفت: آب مرحله اول کشت پاییزه سال جاری 
روز پانزدهم آبان ماه از محل س��د باز شد، اما روز 
هجدهم به بن رود رسید و از طرف دیگر سیزدهم 
آذر ماه قطع ش��د و همانند سال گذشته بین شش 
تا هفت هزار هکتار از اراضی این بخش زیر کش��ت 

غله رفت.
 رییس کمیس��یون کش��اورزی و عمرانی شورای 
اسالمی شهرستان اصفهان با اش��اره به حدود 28 
هزار هکتار زمین زراعی ب��ن رود، ادامه داد: حدود 
30 درصد اراضی این بخش زیر کش��ت رفت، ولی 
از رقم یاد ش��ده باز حدود 30 درصد آبیاری نشد و 
مالکان آن دچار زیان شدند، البته نوسان آب یکی 

از دالیل این امر است و محاس��بات نادرست خود 
کشاورزان  نیز تاثیرگذار بوده است.

 جابر تصریح کرد: امسال صنف کشاورزان و سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اطالع رسانی خوبی 
از میزان دقیق آب و سطحی مفید و قابل کشت با 
 حجم یاد ش��ده ندادند و از س��وی دیگر مردم نیز 
به نوع��ی فریب پی��ش بینی های هواشناس��ی در 
خصوص افزایش بارندگی در پاییز را خوردند، امری 

که اصال مشاهده نشد.
وی اف��زود: در برخی مزارع ب��زرگ مالکی بن رود 
وضعیت کش��ت بهتر ب��ود، اما در مزرع��ه معروف 
ورزنه که در حوالی این ش��هر تاریخی قرار دارد و 
زمین ه��ای آن خرده مالکی اس��ت آب کمتری به 
دست کشاورزان رس��ید، در حالی که طبق اسناد 
شش س��هم آب از 33 س��هم طومار تقس��یم نامه 
آب زنده رود متعلق به رودش��تین است که حدود 
12 سهم خرد شده آن به مزرعه یا همان صحرای 

ورزنه می رسد.
نایب رییس شورای شهر ورزنه با بیان اینکه ذخیره 
و بازگش��ایی آب رودخانه حاصل همکاری خوب 
مس��ووالن اس��تانی و فرمانداری شهرس��تان، آب 
منطقه ای و ... اس��ت، اظهار کرد: کشاورزان شرق 
منتظر بازگش��ایی مجدد آب زاین��ده رود در بهار 
س��ال آینده برای آبیاری محصوالت کش��ت شده 
فعلی هستند، چرا که در غیر این صورت دچار زیان 

سنگین می شوند.

 دشمن با نفوذ در سبک زندگی 
خانواده ها، حجاب را نشانه گرفته است

چوپان سکه های تقلبی دستگیر شد

بسترسازی مناسب برای استفاده 
مطلوب از شبکه های اجتماعی

 ام��ام جمع��ه ش��هر هرند گف��ت: دش��منان کش��ور با جن��گ نرم و 
 نفوذ کردن در س��بک زندگی خانواده ها می خواهند کشف حجاب را

علنی کنند.
  حجت االسالم س��یدمهدی اصل حس��ینی با اش��اره به 1۷ دی ماه 
 روز کش��ف حجاب اظهار کرد: ام��روزه برخی از افراد روش اش��تباه 
 رضا ش��اهی را اص��الح ک��رده و ب��ا جن��گ ن��رم و نفوذ ک��ردن در 
سبک زندگی خانواده ها می خواهند این کشف حجاب را علنی کنند 
و این در صورتی است که رهبر انقالب نیز در خصوص نفوذ دشمن در 

جنگ نرم بارها تاکید کرده اند.
وی افزود: اگر در زندگی ش��خصی فرامین اهل بیت را به کار ببندیم، 
 بس��یاری از مش��کالت خانوادگی حل ش��ده و صمیمیت ب��ه کانون 

خانواده ها راه می یابد.
امام جمعه هرند بیان داشت: یکی از راه های مبارزه با جنگ نرم محبت 
در خانواده هاست که امروز بیش از هر زمان دیگری باید به آن اهمیت 
داد فرزندان خود را دوس��ت بداریم و بین آنها فرق نگذاشته و مساله 

عدالت بین فرزندان تان را مد نظر قرار دهیم.
حجت االسالم اصل حسینی با بیان اینکه گاهی دشمن نفوذ را از طریق 
مسائل سیاسی به کش��ور وارد می کند، تصریح کرد: با توجه به بحث 
مساله انتخاباتی که در پیش است باید مواظب نفوذ دشمن باشیم که 

گاهی افراد به دنبال بعضی از مسائل حاشیه ای هستند.
ام��ام جمع��ه ش��هر هرن��د اف��زود: م��ردم فهی��م و ب��ا بصی��رت ما 
 باید دقت داش��ته باش��ند، برخ��ی افراد ک��ه از فتنه س��ال88 درس 
عبرت نگرفته ان��د در حال پیمودن راه کج هس��تند تا ش��اید ۹ دی 
 دیگری بیاید و از خواب غفلت بیدار شوند. وی در پایان تاکید کرد: اگر 
می خواهیم به مملکت آسیبی نرسد، باید از شهدای مدافع حرم درس 

گرفته و تنها باید خط فکری ما والیت اهل بیت و والیت فقیه باشد.

فرماندار شهرس��تان نطنز گفت: با پایان یافتن بررس��ی صالحیت داوطلبان 
نمایندگی مجلس تعداد 50 نفر  از داوطلبان در هیات اجرایی شهرستان تأیید 
صالحیت شدند.  یوسف حسنی در سالن جلس��ات فرمانداری این شهرستان 
اظهار کرد: نتایج صالحیت داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی از حوزه انتخابیه نطنز و بادرود و قمصر به تمام داوطلبان رد صالحیت 
به  صورت محرمانه ابالغ می شود.وی افزود: از مجموع 55 داوطلب ثبت نام  شده 
در حوزه انتخابیه نطنز و بادرود و قمصر برای حضور در مجلس دهم؛ صالحیت 
50 نفر در هیات اجرایی شهرستان نطنز بر اساس مستندات مراجع چهارگانه 
تأیید شد. فرماندار شهرستان نطنز در توضیحات بعدی تصریح کرد: عالوه بر رد 
صالحیت دو نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی و یک نفر طبق 
موضوع ماده 2۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مبنی بر استعفا از شغل 

قبلی  دو نفر دیگر از نامزدها نیز انصراف دادند.
وی بی��ان ک��رد: بررس��ی صالحی��ت داوطلب��ان نمایندگی مجل��س که از 
پنجم دی ماه ب��ه م��دت 10 روز در هیئت ه��ای اجرایی آغاز ش��ده بود، 15 
 دی م��اه، نتیجه آن در اختی��ار نامزدها و هی��ات نظارت قرار گرفت. حس��نی 
خاطرنش��ان کرد: کاندیداهایی که صالحیت آنها توسط هیات های اجرایی رد 
شده است می توانند از روز 16 دی به مدت چهار روز شکایات خود را به هیات 

نظارت استان ارائه دهند.

فرمانده انتظامی شهرس��تان نجف آب��اد گفت: فرد چوپان نم��ا که با فروش 
سکه های تقلبی به عنوان زیرخاکی دست به کالهبرداری زده بود دستگیر 

شد.   
علی جعفری با اش��اره به ش��کایتی با موضوع کالهبرداری  به روش فروش 
سکه های تقلبی از طریق ارس��ال پیامک اغفال کننده، گفت: رسیدگی به 
موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد قرار گرفت که با 
بررسی موضوع مشخص شد، افراد کالهبردار با این مضمون که »من چوپانی 
هستم مقداری سکه زیرخاکی پیدا کرده ام و نذر کرده ام شماره شما درآمده 
اینها رزق و روزی زن و بچه های من و شماست« شهروندان را فریب می دادند.

 وی ادامه داد: این افراد کالهب��ردار برای انجام اقدام��ات مجرمانه و فروش 
س��که های تقلبی تحت عنوان س��که های زیرخاکی و اصلی، قرارهایی را با 
مالباختگان گذاش��ته و پس از دریافت وجوه کالن و تحویل دادن سکه های 

تقلبی به مالباختگان از محل متواری می شدند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان نجف آباد اظهار کرد: ماموران با انجام کارهای 
تخصصی موفق ش��دند دو فرد کالهب��ردار را که افرادی غی��ر بومی بودند 

شناسایی و دستگیر کنند. 
جعفری ضمن اشاره به کشف 612 عدد سکه تقلبی از مخفیگاه این افراد بیان 
کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: از تمامی مسووالن خواستار نهادینه کردن 
بسترهای مناسب از استفاده اینترنت و شبکه های مجازی هستیم.

 علی اصغر قاسمیان با بیان این مطلب گفت: شبکه های اجتماعی اینترنتی 
واقعیت اجتناب ناپذیر اس��ت و ما باید صرفا در جهت شناس��ایی آسیب ها 
نباشیم بلکه راهکارهای عملی ارائه دهیم.  وی افزود: ما می توانیم مشکالت 

را بومی سازی کنیم و آموزش را به طرح تبدیل نماییم.
فرماندار شهرس��تان دهاقان با اش��اره به اینکه محدودیت ها و فیلترینگ 
پاسخگو نبوده، اذعان داشت: اینترنت و ش��بکه ها یک بستر است و مانند 

جاده ای می باشد که اگر درست از آن استفاده کنیم به مقصد می رسیم.

 رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان تیران و کرون گفت: 
22 دی ماه به مدت یک هفته با عنوان هفته فرهنگ و هنر شهرس��تان 

تیران و کرون نامگذاری شد.
 صادق صالحی اظهار داش��ت:  هفته فرهنگ و هنر در شهرهای مختلف 
برای ارائه ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی هنری آن ش��هر برگزار 
می شود که 22 دی ماه به مدت یک هفته با عنوان هفته فرهنگ و هنر 

شهرستان تیران و کرون نامگذاری شد.
وی افزود: هفته فرهنگ و هنر در شهرس��تان تیران و کرون نیز فرصتی 

برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های شهرستان خواهد بود.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون بیان داشت: 
در این هفته اجرای موسیقی محلی، تئاتر، اکران فیلم، شب شعر، نمایشگاه 
خوشنویسی، نشس��ت با هنرمندان، تجلیل از فرهیختگان فرهنگی و 
هنری و برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری و همچنین هنرمندان و 
شخصیت های برجسته عرصه فرهنگ و هنر و برنامه هایی از این قبیل 

انجام می شود.
 وی ادام��ه داد: هنرمن��دان شهرس��تان تی��ران و ک��رون در این هفته 
توانمندی های خود در عرصه های فرهنگی هنری را به نمایش می گذارند.

صالحی با اشاره به برگزاری دومین دوره جشنواره خوشنویسی بهار قلم 
گفت: اعالم نتایج و تجلیل از نفرات برتر در این هفته انجام می شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تیران و کرون:

 22 دی ماه با عنوان هفته فرهنگ 
و هنر تیران و کرون نامگذاری شد مردم روس��تای ش��هیدپرور قهرود کاش��ان در حالی از دریافت س��یگنال 

دیجیتال محروم هستند که هجوم تجهیزات ماهواره ای بر بام های این خطه، 
خانواده های این روستای فرهنگی و مذهبی را تهدید می کند.

 دیار مؤمنان برخ��وردار از نواحی و مناطقی اس��ت که چ��ون این خطه از 
مردمانی معتقد و مذهبی برخوردارند و سرشار از ذخائر ارزشمند فرهنگی 

و اعتقادی است.
روستای »قهرود« یکی از این مناطق اس��ت که با تقدیم شهدای نام آوری 
چون سردار شهید عباس کریمی فرمانده لشکر 2۷ محمد رسول اهلل )ص( و 
پرورش فعاالن فرهنگی و قرآنی متعدد، عالوه بر درخشش در سپهر جهاد و 
شهادت در میان توابع شهرستان کاشان، نام درخشانی در آسمان فرهنگ 

این دیار از خود برجای گذاشته است.
وجود کارخانه های صنعتی در این منطقه کوچک، این دهستان را به یکی 
 از صنعتی ترین روستاهای کشور مبدل ساخته است؛ امری که حتی موجب 
به خطر افتادن محیط زیس��ت این منطقه ش��د و در برهه ای جنجال های 
رسانه ای فراوانی به راه انداخت؛ اکنون این مشکل تا حدود زیادی با نظارت 
مسووالن تحت کنترل درآمده اما حال این تهدید و آلودگی به چشمه پاک 

فرهنگ قهرود رسیده است.
جایی که عدم دریافت س��یگنال های دیجیتال با وجود شرایط اولیه برای 
این امکان، موجب شده که دیش های فلزی در کمین پشت  بام های اصالت 
فرهنگ این خطه باش��ند؛ اگر بر فراز کوه های این روس��تا ق��رار بگیری به 

راحتی می توانی گردن فرازی دیش  های فلزی بر بام های گلی این روس��تا 
را بنگری!.

مردم کوهرود یا همان قهرود پس از سپری کردن یک روز سخت کاری در 
باغ ها و یا کارخانه نمی توانند سرگرمی مناسبی برای هم نشینی های شبانه 
خود و خانواده مهیا کنند چراکه آنتن های بخیل جز تصویر مخدوش سه یا 

چهار کانال را بیشتر به محفل گرم آنان تحویل نمی دهد.
مساله به همین جا ختم نمی شود! حتی مردم قهرود نمی توانند از این چند 
کانال محدود موجود نیز به درس��تی اس��تفاده کنند چراکه شرایط جوی 
عمدتا ناپایدار این منطقه به خصوص در نیمه دوم سال موجب شده تصویر 

مشترک قاب های تلویزیون قهرودی ها چیز جز »برفک« نباشد.
شاید این مساله در نگاه نخست نکته چندان مهمی به نظر نرسد اما زمانی که 
به علت عدم وجود سرگرمی های جایگزین، مردم قهرود ناگزیر به استفاده از 
تجهیزات ماهواره ای شوند دیگر نمی توان با بی اعتنایی شانه های بی تفاوتی 
را باال انداخت زیرا هجوم امواج سرکش تهاجم فرهنگی در روح بکر و پاک 

فرزندان روستا اثری به مراتب مخرب تر دارد.
یکی از فعاالن فرهنگی روس��تای قهرود در این خص��وص اظهار کرد: این 
مشکل مدت هاست که مردم روستا را رنج می دهد اما تاکنون اقدامی مؤثر 

در این زمینه صورت نگرفته است.
رضا قربانیان با اش��اره به پیگی��ری  نماینده منطقه نطنز، ب��ادرود و قمصر 
برای حل مشکل دریافت س��یگنال دیجیتال در این روستا گفت: با وجود 

نامه نگاری های متعدد اما هنوز توجهی از س��وی مسووالن سازمان صدا و 
سیما به این خواسته معقول ساکنان قهرود نشده است.

وی با تأکید بر خطر هج��وم تجهیزات غیرقانونی ماهواره به این روس��تای 
فرهنگی عنوان کرد: برای زادگاه سردار کریمی بسیار ناپسند است که شاهد 
رشد این معضل تنها به خاطر کم کاری مسووالن و یا عدم اعتنای کافی آنان 

به این نیاز منطقی مردم قهرود باشیم.
روستای قهرود در 40 کیلومتری کاش��ان و در میان رشته  کوه های مرتفع 
کرکس واقع شده است؛ این روستا از شمال با شهر قمصر و از جنوب غربی 
با کامو و از مشرق با روستای ابیانه و از شمال غرب با روستای قزاآن مجاور 

است.

حضور مردم در انتخابات، دشمنان را بیش از پیش ناامید می کندمسووالن، گره از تارو پود صنعت فرش ماشینی باز می کنند؟
 شهرستان آران و بیدگل با تولید ساالنه 45 میلیون متر مربع فرش ماشینی معادل 
60 درصد از فرش ماشینی کش��ور، قطب تولید این محصول در کشور است و پنج 
شهرک صنعتی دارد که سه شهرک صنعتی سلیمان صباحی، هالل و انصار به صورت 
فعال به تولید فرش ماشینی می پردازند. ش��هرک هایی که اگر چرخ دستگاه هایش 
کند کار نکند نه تنها  اقتصاد شهرستان، بلکه صنعت و اقتصاد استان و کشور را نیز 

به مخاطره می اندازد.
یکی از فعاالن صنعت فرش ماشینی آران و بیدگل با بیان اینکه مشکالت اقتصادی 
گریبان صنعتگران فرش ماش��ینی آران و بیدگل را گرفته اس��ت، گفت: ش��رایط 
به وجود آمده در ش��هرک صنعت��ی آران و بیدگل موجب ش��ده صاحبان صنعت 
 فرش ماش��ینی  ش��یفت کاری خود را از سه ش��یفت به دو ش��یفت تقلیل دهند. 
حسن اسماعیلیان افزود: با ادامه این شرایط نه تنها کار بافت فرش در شهرک تعطیل 
می شود، بلکه اشتغال جوانان شهرستان نیز به خطر می افتد.وی اظهار کرد: در چند 
ماهه اخیر به دلیل نبود ثبات در بازار فرش، تولید کنندگان ماشینی حاضر هستند 
فرش های تولیدی خود را که بیشتر آنها هزار شانه است با 40 درصد زیر قیمت اولیه 
به بازار عرضه کند.همچنین مدیر هیات امنای شهرک سلیمان صباحی گفت: شهرک 
صنعتی سلیمان صباحی به عنوان بزرگ ترین ش��هرک صنعتی فرش ماشینی در 

کشور ساالنه 35 میلیون متر مربع فرش ماشینی تولید می کند.
رضا مفیدی افزود: از این میزات تولید س��االنه حدود 30 درصد به کشورهای حوزه 
خلیج فارس و اروپا صادر می شود. صادراتی که اگر مش��کالت امروز برای آن پیش 

نمی آمد شاید به باالی 60 درصد می رس��ید، زیرا فرش های این شهرک متناسب با 
نیاز بازار جهانی تولید می شود. وی گفت: هم اکنون 11 هزار کارگر به صورت مستقیم 
در شهرک صنعتی سلیمان صباحی مشغول فعالیت هس��تند که با ادامه روند بازار 
 و مش��کالت متعدد فعالیت این افراد در واحدهای فرش ماشینی به خطر می افتد. 
 رییس ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان با بیان اینکه ش��هرک های صنعتی

 آران و بیدگل به ویژه شهرک سلیمان از ش��هرک های نمونه کشوری است، گفت: 
برای حل برخی از مشکالت صنعت فرش ماشینی در آینده نزدیک خوشه فرش را در 

شهرک های صنعتی آران و بیدگل راه اندازی می کنیم.

فرماندار گلپایگان گف��ت: حضور مردم در صحنه انتخابات، پیام روش��نی خواهد 
داشت و دشمنان ایران را بیش از پیش ناامید می کند.

 حسین فراس��ت اظهار کرد:  با توجه به تغییر و تحوالت اخیر، برگزاری انتخابات 
خبرگان و مجلس در اسفند ماه از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است و حساسیت آن 
موجب شده همه نگاه ها به ایران معطوف شود و حضور پررنگ مردم در انتخابات 

می تواند ناامیدی دشمنان ایران را افزون تر کند.
وی با اش��اره به موفقیت های ایران در عرصه بین الملل و پایان مذاکرات هسته ای 
افزود: تدبیر شد و حاال نوبت امید است؛ دولت در عرصه بین المللی تدبیر کرد و همه 
می دانند مسووالن به دنبال حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی هستند.

فرماندار شهرس��تان گلپایگان گفت: قطعا حضور مردم امیدها را بیشتر زنده نگه 
می دارد و جایگاه ایران را عرصه بین المللی تثبیت خواهد کرد.

وی با اشاره به روند نام نویسی از نامزدهای مجلس دهم گفت: در گلپایگان مانند 
همه شهرس��تان های ایران جدول زمان بندی نام نویس��ی از نامزدها رعایت شد و 

کمیته اجرایی انتخابات شکل گرفت.
فراست با اشاره به آمار ثبت نام ها در این شهرستان تاکید کرد: در گلپایگان 46 نفر 
برای کسب تنها کرسی نمایندگی شهرستان در مجلس ثبت نام کردند و پیش بینی 
می شود با توجه به مجاز بودن تغییر حوزه انتخابیه، این تعداد بیشتر هم شود و به 
عدد 52 برسد.وی با اشاره به تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
در دادگستری شهرستان ادامه داد: قطعا به همه شکایت ها و گزارش های تخلفات 

انتخاباتی رس��یدگی خواهیم کرد اما امیدواریم با همکاری نامزدها یک انتخابات 
سالم و آرام را پشت سر بگذاریم.فرماندار شهرستان گلپایگان تصریح کرد: در قانون 
جزئیات چگونگی تبلیغات انتخاباتی و موارد تخلفات ذکر شده و کمیته رسیدگی 

به تخلفات با محور قرار دادن قانون به همه گزارش ها رسیدگی می کند.
وی در پایان افزود: در برهه حساسی قرار داریم و شور انتخاباتی و حضور مردم در 
صحنه انتخابات پیام روشنی خواهد داشت؛ این که آنها به آینده امیدوار هستند و به 
دشمنان ایران که این انتخابات را مانند انتخابات های گذشته رصد می کنند اعالم 

خواهند کرد همچنان به نظام جمهوری اسالمی ایران وفادارند.
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دریچه

دیش های فلزی، فاتحان امروز کوه های قهرود

کشـاورزان شرق، چشم انتظار بهـار زنده رود هستند
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دریچه خبر

بازی کردن بیش از حد بازی های اینترنتی س��بب بروز حواس پرتی و 
نابود شدن قشر خاکستری مغز می شود.

بازی های اینترنتی و گروهی س��بب بروز اختالالت مغزی می ش��ود و 
فیزیولوژی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. 

با اس��کن از مغز افرادی که ب��ه بازی های اینترنتی و گروهی مش��غول 
هستند این نتیجه حاصل شده است که تفاوت  بین کاربران بازی های 
رایانه ای که به صورت مزمن فعالیت می کنند با دیگر افراد جامعه وجود 
دارد و کاربران غیر معتاد به بازی های اینترنتی س��رعت پاسخگویی به 
سواالت دیگران در آنها کمتر ش��ده و داده پردازی مغز این گونه افراد 
ضعیف است و ممکن است در آینده حتی دچار حواس پرتی زود رس 

شوند. 
IGD یک بیماری روانی بوده که در آن نیاز به بازی گیم نت در افراد زیاد 
می شود و زندگی  فرد تحت تاثیر این بازی قرار می گیرد، به طوری که 
فرد مدرسه یا کارهای روزمره خود را رها کرده و به بازی های اینترنتی 
می پردازد و همچنین فرد ممکن است از خواب و استراحت و حتی غذا 

خوردن دست بکشد. 
اما تغییرات در روند انجام کارهای روزمره می تواند حالل بس��یاری از 
مشکالت باشد. براس��اس این مطالعه یکی از تفاوت های بالقوه مثبت 
 در مغز ، برجس��تگی ش��بکه بوده که این برجس��تگی مغزی س��بب 

تقویت بینایی و پردازش شنوایی می شود. 
شبکه برجستگی س��بب ش��ده تا ما بر روی اطالعات دریافتی تمرکز 
 بیشتری داشته باش��یم و بازی های اینترنتی به دلیل مواجهه با امواج 
وای فا می تواند سبب بروز مشکل در اتصال تارهای عصبی بین کرتکس 

و گیجگاهی شود. 
گفتنی است اگر اندازه این شبکه بیش از حد بزرگ شود همانند بیماران 
مبتال به سندروم، اسکیزوفرنی، اوتیسم، داون، کنترل کمتری بر حواس 
خود خواهند داش��ت و IGD یک بیماری نسبتا جدید است که در اثر 

تغییرات ماده خاکستری در قشر جلوی مغز پدید می آید. 

رییس دانش��کده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزش��کی تهران، آخرین وضعیت 
اجرای طرح تحول سالمت دهان و دندان را تشریح کرد. 

دکتر محمد بیات،   اظهارداشت: شایع ترین بیماری عفونی انسان، پوسیدگی 
دندان است که در کش��ور ما تقریبا همه بیماری های عفونی کنترل شده اند به 
 جز بیماری پوسیدگی دندان که همچنان شایع است. وی با بیان اینکه بیش از

۹۰ س��ال س��ابقه خدمات دندانپزش��کی داریم، تاکی��د کرد: ولی متاس��فانه 
ش��اخص های س��المت دهان و دن��دان ن��ه تنه��ا بهبود پی��دا نک��رده بلکه 
 در دهه گذش��ته یک مقداری هم اف��ت کرده اس��ت. بی��ات در توضیح اینکه 
چرا نتوانس��ته ایم در ش��اخص های س��المت ده��ان و دندان موفق باش��یم، 
اظهارداشت: در یک دوره ای به س��مت تربیت دندانپزشک رفته ایم و دانشکده 
دندانپزشکی درس��ت کرده ایم. در صورتی که تقریبا هیچ رابطه ای بین تعداد 

دندانپزشک و دانشکده دندانپزشکی و سالمت دهان و دندان ها وجود ندارد.
رییس دانش��کده دندانپزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران ب��ا بیان این 
مطلب که چنین مش��کلی تنه��ا متوجه ایران نیس��ت و خیلی از کش��ورهای 
 دنیا از جمله کش��ورهای ثروتمن��د مثل ژاپ��ن و آمریکا نی��ز موفقیت زیادی 
در این حوزه نداشته اند، گفت: اما کش��ورهای دیگری بوده اند که پروژه هایی 
را اجرا ک��رده اند که موفق بوده اند. بیات با اش��اره به اینکه یکی از مش��خصات 
بیماری لثه و دندان که کامال قابل پیشگیری و بسیار ارزان است، افزود: تجربه 
این موفقیت در دنیا وجود دارد و خوشبختانه کشور ما هم این الگو را برداشته و 
طی دو سال گذشته نس��بت به اجرای این روش پیشگیری از پوسیدگی دندان 
ها، اقدامات خود را آغاز کرده است. وی ادامه داد: از مهر ماه امسال، هدف گیری 
وزارت بهداشت با پوش��ش ۷ میلیون نفر از جمعیت ۶ تا ۱۴ سال کشور)دانش 
آموزان( شروع ش��ده اس��ت. بیات با تاکید بر اینکه دانش آموزان در دسترس 
هستند، افزود: خدمات بهداش��ت دهان و دندان در ۲ س��طح به این افراد ارائه 
می شود. وی گفت: سطح اول ش��امل آموزش، فلورایدتراپی، فیشور سیالنت، 
حذف کانون های عفونی ده��ان و کارهای مختلفی که برای س��المت دهان و 
دندان دانش آموزان انجام می شود. رییس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، به ارائه خدمات دندانپزش��کی در سطح ۲ اشاره کرد و افزود: در 
سطح دوم، ۱۸ خدمت به دانش آموزان ارائه می شود که خدمات این سطح تحت 
پوش��ش طرح تحول س��المت دهان و بیمه ها قرار گرفته و به سرعت در حال 

عملیاتی شدن است. 
 بیات با اش��اره به اینکه دانش��کده دندانپزشکی دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
به تنهایی ۱۲ هزار دانش آموز را تحت پوش��ش قرار داده است، گفت: ما سطح 
۲ ارائه خدمات دندانپزش��کی را نیز آغاز کرده ایم و دانش آموزان در مدرس��ه 
س��طح یک خدمات را می گیرند و بع��د از ظهرها، با حض��ور در کلینیک های 
 ما، س��طح ۲ خدم��ات را دریافت م��ی کنند. وی ب��ا تاکید بر اینک��ه این طرح 
به سرعت در کشور در حال عملیاتی شدن اس��ت، تصریح کرد: پیش بینی این 
است که اگر طرح حمایت شود، ظرف چند س��ال آینده شاخص های سالمت 
دهان و دندان در کش��ور ما را بهبود بخشد. بیات با اش��اره به اینکه سطح یک 
خدمات در مدارس رایگان است، گفت: برای سطح ۲ خدمات نیز، افراد تنها یک 
فرانشیز پرداخت می کنند و مابقی هزینه ها را دولت و بیمه ها حمایت می کنند.

عامل نابودی قشر خاکستری مغز 
مشخص شد

روند اجرای 
طرح تحول سالمت دهان
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 یک کارش��ناس بهداش��ت عموم��ی گفت: ب��ا توجه ب��ه ع��وارض جانبی 
مفنامیک اسید، اس��طوخودوس درمان جایگزینی مفنامیک اسید می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. ماساژ روی شکم و رحم با روغن اسطوخودوس نیز 

در کاهش درد دوران قاعدگی بسیار موثر است.
سکینه مطیر زاده درباره بررس��ی اثر درمانی اسطوخودوس بر روی شدت و 
طول مدت درد قاعدگی اظهار داشت: از شایع ترین اختالالت ژنیکولوژیک که 
حدود 5۰ تا ۷۰ درصد زنان در سنین باروری آن را تجربه می کنند، قاعدگی 
دردناک است که می تواند س��بب اختالل در زندگی آنها شود. به گفته وی 
برای تسکین درد قاعدگی از روش های مختلف، از جمله درمان های دارویی 
استفاده می ش��ود؛ با توجه به عوارض جانبی درمان های دارویی استفاده از 
برخی گیاهان دارویی می تواند بر روی ش��دت و طول م��دت درد قاعدگی 

موثر باشد.
ای��ن کارش��ناس بهداش��ت عموم��ی اضاف��ه ک��رد: اس��طوخودوس از 
نظر طب قدی��م دارای طبع گرم و خش��ک ب��وده و دارای خ��واص زیادی 
 مانن��د خاصیت ض��د نف��خ، برط��رف کنن��ده اسپاس��م های ماهیچه ای، 
ضد افسردگی، ضد عفونی کننده، تس��کین دهنده اعصاب و محرک جریان 
خون است که از آن به عنوان یک داروی گیاهی مؤثر استفاده به عمل می آید.

 مطی��رزاده اف��زود: در بررس��ی ص��ورت گرفت��ه عالئ��م دیس��منوره 
 )قاعدگ��ی دردن��اک( در گ��روه درمانی ب��ا اس��طوخودوس استنش��اقی 
)درمان ب��ا رایحه اس��تخودوس انج��ام داده اند( نس��بت به گ��روه دارونما 
کاهش یافته اس��ت. وی در این مقاله آورده اس��ت: نتایج دیگر نش��ان داد 
اس��طوخودوس و مفنامیک اس��ید ه��ر دو در کاهش ش��دت و طول مدت 
درد قاعدگی می توانن��د مؤثر باش��ند؛ در گروه هایی که از اس��طوخودوس 
 و مفنامی��ک اس��ید اس��تفاده کردن��د در مقایس��ه ب��ا گ��روه دارونم��ا 
به طور معناداری هم کاهش شدت درد و هم کاهش طول مدت درد قاعدگی 

گزارش شد.
این کارشناس بهداش��ت عمومی عنوان کرد: ولی با توجه به عوارض جانبی 
مفنامیک اسید، اس��طوخودوس درمان جایگزینی مفنامیک اسید می تواند 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. مطیرزاده خاطرنشان کرد: طبق یافته ها درمان با 
اسطوخودوس به صورت استنشاقی و یا ماس��اژ با روغن آن هم شدت درد و 
هم طول مدت درد قاعدگی را کاهش می دهد. با توجه به اینکه می توان آن را 
به عنوان یک داروی گیاهی مؤثر، ارزان و بدون عارضه جانبی مورد استفاده 
قرار داد، بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقات بالینی بیشتری در این خصوص 

انجام پذیرد.

این گیاه موثر را جایگزین 
مفنامیک اسید کنید

دراینجا ترفندها و تغییراتی در سبک زندگی را به شما معرفی می کنیم که باعث 
کاهش وزن در مدتی بسیار کوتاه می ش��وند. با روش های متعددی می توان در 

کوتاه ترین زمان ممکن به اندام دلخواه مورد نظر دست یافت.
ترفند ۱: قبل از غذا خوردن آب بنوشید

آب کالری ندارد و نوش��یدن ۱ یا ۲ لیوان آب قبل از غذا خوردن باعث می شود 
به سرعت احساس سیری کنید. این کار از پرخوری جلوگیری می کند و به بدن 

شما آب کافی می رساند.
ترفند ۲: حرکت کردن را فراموش نکنید

الزم نیست که چندین ساعت به باشگاه ورزشی بروید یا به شدت ورزش کنید 
تا وزن کم کنید. شما می توانید هر روز با انجام دادن کارهای بسیار ساده کالری 
بس��وزانید. مثال در پارک قدم بزنید، اتومبیل تان را کمی دورتر از مقصد پارک 

کنید تا کمی پیاده روی کنید یا به جای استفاده از آسانسور از پله ها باال بروید.
ترفند ۳: بعضی از غذاها را از وعده های غذایی تان حذف کنید

فقط چند مورد از مواد غذایی مانند بس��تنی، آب نبات، چیپس، س��یب زمینی 
 سرخ ش��ده و ش��یرینی جات را از وعده ه��ای غذایی ت��ان حذف یا ک��م کنید. 
 اگر ۶ مورد از اینه��ا را در طول هفته می خورید، آنها را ب��ه ۴ یا 5 کاهش دهید. 
 هفته به هفته یکی از آنها را کم کنی��د تا زمانی که دیگر خ��وردن آنها را کامال 
کنار بگذارید. مواد غذایی دیگری مانند ماست، خشکبار، هویج یا سایر میوه های 

تازه را جایگزین آنها کنید.
ترفند ۴: حواس تان به کالری نوشیدنی ها باشد

علت اصلی وزن کم نکردن خیلی از افراد این است که آنها متوجه نیستند چقدر 
نوشیدنی های پرکالری همچون نوشابه، ش��ربت یا چای شیرین می خورند. هر 
کدام از این مواد حاوی حجم بسیار زیادی کالری است. به جای اینها می توانید 

از نوشیدنی ها و آبمیوه های طبیعی استفاده کنید.
ترفند ۵: در فواصل زمانی معین مواد غذایی بخورید

اگر برای کاهش وزن به خود گرسنگی بدهید کامال اشتباه کرده اید زیرا این کار 
متابولیس��م بدن تان را کاهش داده و باعث می ش��ود هنگام مواجهه با غذاهای 
ناس��الم نتوانید خود را کنترل کنید. برای کاهش وزن ضروری است که شما در 
فواصل زمانی مشخصی مقداری مواد غذایی به بدن تان برسانید و از این طریق 

از کاهش فشار خون تان جلوگیری کنید.
ترفند ۶: خودتان غذا درست کنید

برای خودتان غذا حاضر کنید و از این طریق نه تنها کیفیت و حجم آن را کنترل 
کنید بلکه مقدار و حجم ش��کر، نمک و چربی که اس��تفاده می کنید را کاهش 

دهید.
ترفند ۷: کم نخوابید زیرا کم خوابی موجب چاقی می شود

اگر به اندازه کافی نخوابید در طول روز احساس خستگی می کنید و نمی توانید 
برای کاهش وزن تان برنامه ریزی یا تالش کنید. مطالعات متعددی نشان داده 

است که کمبود خواب باعث میل به خوردن غذاهایی با کالری بیشتر می شود.
ترفند ۸: غذاهایی بخورید که حاوی فیبر و پروتئین بیشتری است

میوه های تازه، دانه ها، خشکبار و غالت از جمله این غذاها هستند. مواد غذایی 
حاوی فیبر و پروتئین سبب سیری ش��ده وهمچنین باعث می شوند که کالری 

کمتری مصرف کنید.
ترفند ۹: قبل یا هنگام خوردن غذا آن را بو کنید

بو کردن وفکر کردن به یک ماده غذایی باعث می ش��ود که شما کمی احساس 
س��یری کنید و کمتر بخورید. بعد از هر گاز یا خوردن هر قاش��ق غذا این کار را 
تکرار کنید. عالوه بر این، این کار باعث می شود از غذا خوردن تان لذت ببرید و 

پرخوری عصبی نکنید.
ترفند ۱۰: چند ورزش ساده را به برنامه روزانه تان اضافه کنید

هر ورزش ساده ای را می توانید انجام دهید اما فراموش نکنید که هر ورزش را بین 
۶۰ تا ۹۰ ثانیه انجام دهید تا ماهیچه تان را خسته کرده و موجب کالری سوزی 

شود. دراز و نشست، شنا رفتن و غیره از جمله این ورزش ها هستند.
ترفند ۱۱: مواد و وعده های غذایی تان را یادداشت کنید

هرچه که برای وعده های غذایی و میان وعده ها مصرف می کنید و فعالیت های 
بدنی که انجام می دهید را یادداش��ت کنید. با این کار پیشرفت خود را بررسی 

کرده و بیشتر برای رسیدن به هدف تان تالش می کنید.

کندر در حقیقت صمغ گیاهی به همین نام است که مزه ای گس و تلخ دارد. این 
صمغ از زمان های بسیار قدیم توسط درمانگران طب سنتی برای درمان بسیاری 
از بیماری ها مورد استفاده بوده و امروزه نیز به ۳ صورت خوراکی، موضعی و بخور 
مصرف می ش��ود. به باور بس��یاری از مردم، مصرف کندر موجب افزایش حافظه 
و تقویت ضریب هوش��ی افراد می شود. دکتر س��عید صانعی، مشاور گیاه درمانی 
 توضیحات کامل تری را درباره تاثی��ر کندر بر حافظه و نس��خه های درمانی این 

صمغ گیاهی در اختیارتان قرار می دهد.
خانم های باردار مراقب باشند

باوری وجود دارد که مصرف صمغ توس��ط مادران ب��اردار موجب افزایش هوش 
و ضریب هوش��ی جنین و کودک آینده آنها می ش��ود. این نکته صحیح است اما 
مادران باردار باید مراقب باشند که مصرف کندر بیش از ۳ ماه موجب بیش فعالی 
کودک آنها شده و این مساله در آینده آنها را با مشکالت متعددی روبه رو می کند. 
بنابراین مادران باردار باید توجه داش��ته باش��ند که برای افزایش میزان هوش و 
 تقویت حافظه نوزاد خوردن یک ماه کندر کفایت می کند و این یک ماه باید بعد از

 ۴ ماهگی جنین صورت گیرد.
یک نسخه برای ۳ بیماری

درمانگران طب سنتی برای درمان خواب آلودگی و بی حالی ناشی از تجمع بلغم در 
بدن، نسخه ای دارند که به کمک آن می توان بلغم زائد بدن را دفع کرد و به درمان 

بی خوابی و حتی بوی بد دهان پرداخت.
 ب��رای تهی��ه ای��ن نس��خه کافی اس��ت ی��ک نخ��ود کن��در را ب��ا ی��ک نخود 
مصطکی و یک فندق س��قز ترکی��ب ک��رده و آن را بجوید. برای تهی��ه این مواد 
می توانید به داروخانه های گیاهی در سطح شهر مراجعه کرده و با تهیه این مواد 
و جویدن آن عالوه بر بی خوابی، بوی بد دهان خود را نیز درمان کنید. عالوه بر این 

همین نسخه می تواند ترکیب بسیار مناس��بی برای افرادی باشد که به کمر درد 
یا درد مفاصل از قبیل درد زانو مبتال هستند. مصرف این نسخه موجب کاهش و 

تسکین دردهای مفصلی نیز می شود.
تاثیر کندر در درمان پوست خشک

افرادی که پوست خشک و زبر دارند، می توانند از این نسخه برای بهبود خشکی 
پوس��ت خود بهره  ببرند. این افراد کافی اس��ت ۲ نخود کندر را درون روغن بادام 
حرارت دهند تا زمانی که کندر درون روغن حل ش��ود. پس از آن اجازه دهید که 

روغن سرد شود و از آن برای ماساژ پوست دس��ت یا بدن تان استفاده کنید. این 
روغن تاثیر بسیار زیادی در بهبود خشکی پوست تان خواهد داشت.

تسکین اعصاب و تپش قلب با کندر
درمانگران طب سنتی ایران معتقدند، ماساژ ستون فقرات با کمک روغن کنجدی 
که در آن کندر حل شده باش��د برای تس��کین اعصاب و آرام بخشی بیمار بسیار 
 موثر اس��ت. برای تهیه این روغن کافی اس��ت به اندازه سرانگشت کندر را درون 
 روغن کنجد انداخت��ه و روغن را روی حرارت بگذارید تا کندر حل ش��ود. پس از 
خنک ش��دن این روغن آن را روی ستون فقرات ماس��اژ دهید، عالوه بر تسکین 
اعصاب و ریلکسی، این ماساژ موجب بهبود تپش قلب و تسکین افرادی که دچار 

ریزش قلب شده اند می شود
از خواص کندر چه می دانید؟

کندر عالوه بر خواص درمانی که در تسکین دردهای مفصلی، درمان بوی بد دهان 
و افزایش میزان هوش کودکان دارد خواص کم نظیر دیگری دارد که به برخی از 

کاربردی ترین آنها اشاره می کنیم.
 خوردن صم��غ کندر موج��ب بهبود خش صدا و صاف ش��دن آن می ش��ود. این 

صمغ گیاهی با کاهش خلط و ترشحات حلقی خشونت صدا را برطرف می کند.
تجویز کندر به صورت خوراک��ی موجب کاهش خونریزی ش��دید در خانم هایی 
 که خونریزی های بس��یار شدید درس��یکل قاعدگی دارند، می ش��ود. درمانگران 
طب س��نتی بر این باورند که مصرف کندر در افراد مبتال به اس��هال و افرادی که 
دچار تب و استفراغ هستند بسیار موثر است. بسیاری از درمانگران بر این باورند، 
افرادی که بدزخم هستند و زخم های شان در مدت زمان بیشتری خوب می شود 
با مکیدن یا جویدن یک نخود کندر به صورت روزانه به مدت ۳ تا ۴ روز می توانند 

به درمان سریع تر زخم ها کمک کنند.

نکته ها

بیشتر بدانیم

یکی از مشکالت رایجی که در فصل سرما پیر و جوان 
را گرفتار می کند، سرماخوردگی و به دنبال آن سرفه 
کردن است. سرفه های خشکی که در زمستان شایع 
هستند به دلیل ترشحاتی که از سر وارد حلق می شوند 
به وجود می آیند. س��رفه یا س��عال را در طب سنتی 
به یک س��ری عواملی که در ناحیه سر ایجاد می شود 
نس��بت می دهند؛ درواقع ترش��حاتی که از ناحیه سر 
وارد گلو ش��ده و منجر به سرفه هایی خشک می شود.  
یک دسته از سرفه ها منش��ا ریوی و دسته دیگر منشا 
معده دارند. اگر شما هم سر تا سر زمستان را سرفه های 
خشک می کنید و سرفه امان تان را بریده، دکتر علیرضا 
عباسیان توصیه های جالبی برای شما دارد. او می گوید 
در طب سنتی این اعتقاد وجود دارد که برخی غذاها 
موجب تقویت ناحیه سر و س��ینوس ها می شوند؛ در 
مقابل غذاهای دیگری هم هستند که موجب تضعیف 
ناحیه سر و سینوس می شوند مثل خربزه، سیر، پیاز، 
ترب، تربچه و توت فرنگی که در عرف به آلرژی زا بودن 
معروف  هس��تند اما در طب س��نتی ج��زء ترکیباتی 
به حس��اب می آیند که منجر به تضعیف ناحیه س��ر 

می شوند. 
سیاه دانه تا قبل از شروع سرفه

سیاه دانه بهتر است قبل از شیوع سرفه مصرف شود؛ 
مثال فردی که می داند س��ابقه س��رفه های خشک 

در زمس��تان را دارد، باید قبل از شروع سرفه 
مصرف سیاه دانه را ش��روع کند؛ بنابراین در 
شرایط حاد که بیماری شروع شده مصرف آن 

توصیه نمی شود. دمکرده بادرنجبویه هم مناسب 
است. برای خوردن سیاه دانه، آب جوش به آن اضافه 

کنید تا لعاب دهد. 
بخار گشنیر استنشاق کنید

یکی از بهترین درمان ها مصرف تخم گشنیز است. 
به این ش��کل که یک تا دو قاش��ق تخم گش��نیز را 

بکوبید و در آبی که در حال جوش��یدن 
است بریزید سپس بخار آن 

را استنشاق کنید 
گش��نیز  تخم 
عالوه بر اینکه 
خوراکی است 
ان��واع  در  و 
ز  ا ش��ی ها تر

اس��تفاده  آن 
می کنن��د، ترکیبی 

بس��یار ق��وی دارد و 
به راحتی فش��ار خون را پایین 

می آورد؛ به خصوص در خانم های 
ب��اردار نبای��د از نص��ف قاش��ق 
مرباخوری و درنهایت یک قاشق 

در روز بیشتر مصرف شود. 
تفاوت سرفه خشک و تر

در سرفه خشک فرد معموال خلط ندارد و اگر هم داشته 
باشد میزان آن بسیار کم است. خلط در سرفه خشک 
رقیق، شفاف و بی رنگ اس��ت اما رنگ خلط سرفه  تر 
تقریبا زرد است و گاهی رگه هایی به رنگ خون دارد. 
در مقابل سرفه های مرطوب در بچه های کم سن و سال 
شایع تر اس��ت. بذاق دهان در این نوع س��رفه بسیار 
غلیظ و چس��بناک بوده و به رنگ سفید یا سبز است. 
آب بینی در سرفه خشک آبی رقیق است و بینی فرد 
در این دوران قرمز و پوسته پوسته می شود. در رابطه 
با س��رفه  تر هم آبریزش بینی چس��بناک است که به 
رنگ سفید یا سبز است و اطراف بینی را نمی سوزاند. 
سرفه های خشک حادتر اس��ت و یک دفعه میزان آن 
شدید می ش��ود و بعد از چند روز تک س��رفه های آن 

باقی می ماند. 
چهار تخم از بهترین ترکیبات لعاب دار 

اگر سرفه خیلی خشک باش��د، برای رفع آن مصرف 
ترکیب��ات لعاب دار تس��کین دهنده اس��ت. به عنوان 
مثال صم��غ عربی، به دان��ه، تخم مرو ی��ا گل ختمی 
به خصوص از نوع س��فید آن برای رفع س��رفه بسیار 
مناسب است. تمام این موارد لعاب بسیار خوبی دارند 
 و گلو را نرم می کنند. افرادی که در فصل زمستان 

سرفه خش��ک می کنند باید این چهار تخم را در آب 
جوش بریزند و روی ش��عله کم یا س��ماور بگذارند تا 
لعاب بیندازد.  درواقع چهار تخم معروف در میان مردم 
ترکیبی از همین موارد اس��ت. مخلوط این ترکیبات 
لعاب دار را به راحتی می توانید در عطاری ها پیدا کنید. 
 این را هم بدانید که استفاده از ترکیبات لعاب دار یک

 درمان موقت اس��ت؛ یعنی ممکن است خشکی گلو 
برطرف شود اما عامل سرفه را درمان نمی کند. به طور 
مثال اگر فردی مش��کالت ریه یا معده داش��ته باشد، 
باید برای درمان اصلی این مش��کالت اقدامات الزم را 

به عمل بیاورد. 
آویشن به شرط غلظت

آویش��ن اگر به تنهایی خورده ش��ود برای سرفه های 
خلط دار یا تر مناسب اس��ت اما در رابطه با سرفه های 
 خش��ک می تواند خش��کی ناحیه گلو را بیشتر کند. 
دو نکته در رابطه با مصرف آویشن برای درمان سرفه 
وجود دارد؛ یکی اینکه آویشن به دلیل طعم و اسانسی 
که دارد ضدویروس است و از این جهت مناسب بوده و 
مورد بعد اینکه آویشن زمانی که در یک محلول غلیظ 
)با ترکیب شکر( مخلوط شده باشد مانند شربت های 
آویشن موجود در بازار، تاثیر خشک کنندگی اش کمتر 
می شود. درواقع برای درمان سرفه  می توان از آویشن 
به صورت شربت اس��تفاده کرد. اما این نکته را در نظر 
داشته باشید که مصرف باالی آن هم توصیه نمی شود. 

دارچین و افزایش خشکی گلو
دارچین و زنجبیل ازجمله ترکیباتی هستند که بهتر 
اس��ت مردم از اوایل زمس��تان در داخل چای بریزند 
چون باعث می شود سیستم ایمنی بدن تقویت شود 
و به دلیل اس��انس هایی که دارند ویروس ها را از بین 
می برند. منتها از زمانی که س��رفه های خشک شروع 
می ش��ود دیگر نباید دارچین مصرف ش��ود چراکه با 
مصرف دارچین در این زمان گلو بیشتر خشک 

می شود و فرد را اذیت می کند. 
ش�یرین  می�وه 

بخورید
سیب های زردی 
که ش��یرین تر 
برای  اس��ت 
س��رفه  بسیار 
مناس��ب است. 
مصرف میوه های 
دیگ��ری مث��ل به و 
گالبی هم منجر به التیام 
سرفه  می ش��ود؛ البته باز هم 
تاثیر خوردن س��یب شیرین 
یا یک لیوان آب س��یب بسیار 

بیشتر است.  خس خس سینه را آرام كنید

زبان خوراکی ها 

آشنایی با خواص درمانی کندر

می خواهید تا عید نوروز وزن 
کم کنید؟ 
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مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
9/473 شماره آگهی:139403902004000230 شماره پرونده:8804002004000225 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:8800357 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه همکف پالک 1310/65 به مساحت 210/96 مترمربع که از این 
مقدار 6/77 مترمربع آن تراس مس��قف متصله می باش��د و با قید باینکه 
کانالهای کولر در آپارتمان محاط و از مساحت کسر شده است بانضمام 
ششدانگ اعیانی یکباب انباری پالک 70 فرعی واقع در سر راه پله و مجاور 
پشت بام به مساحت 5/26 مترمربع و بانضمام ششدانگ اعیانی یک واحد 
پارکینگ پالک 78 فرعی واقع در طبقه همکف به مس��احت 15/29 مترمربع 
با قدرالسهم از عرصه مش��اعی پالک 66 فرعی و با قدرالسهم از مشاعات 
که عبارتند از راه پله و آسانس��ور و راهرو متصل ب��ه آن پالک 61 فرعی و 
محوطه مشاعی پارکینگها 62 فرعی و حیاط مشاعی پالک 63 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان وحید – جنب پارکینگ 
زیرزمین شهرداری – مجتمع مسکونی کاج – طبقه اول روی همکف)پیلوت( 
کدپستی 5 تا 37541-81758 که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 401و398 
دفتر 1188 امالک ذیل ثبت 219071 و 219069 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با 
حدود: شماال اول به طول 5/55 متر دیواریست به فضای پالک 1310/3 دوم 
در سه قسمت که قسمت اول شرقی و سوم غربی است بطولهای 1/85 متر 
و 3 متر و 1/85 متر پنجره و دیواریست به فضای نورگیر مشاعی سوم در 
دو قسمت به طور مستقیم و به طولهای 3/80 متر و 0/80 متر دیواریست 
به فضای پالکهای 1310/3و1310/4 ش��رقا به ط��ول 16/03 متر دیوار به 
دیوار پالک 1310/7 جنوبا در نه قسمت که قس��متهای اول و پنجم و مایل 
)به صورت جنوب شرقی( و س��وم و نهم مایل )به صورت جنوب غربی( و 
هفتم غربی اس��ت به ترتیب به طولهای 1/76 متر و 5/35 متر و 1/40 متر 
و 0/21 متر و 0/94 متر و 4/06 متر و 0/68 متر و 1/46 متر و 1/57 متر و 
پنجره و دیوار و نرده کوتاه تراس اس��ت به فضای حیاط مشاعی پالک 63 
فرعی غربا اول به طول 4/04 متر دیواریست به فضای پالک 1310/20 دوم 
در چهار قسمت که قسمتهای اول و سوم شمالی محسوبست به طولهای 
2/25 متر و 1/35 متر و 1/70 متر و 3/90 متر درب و دیواریس��ت به راه پله 
و آسانسور مشاعی پالک شماره 61 فرعی سوم در سه قسمت که قسمت 
اول شمالی و سوم جنوبی اس��ت به طولهای 0/40متر و 0/40 متر و 0/40 
متر پنجره و دیواریست به فضای داکت مش��اعی چهارم که جنوبی است 
به طول 2/08 متر دیواریس��ت به راه پله و آسانسور مشاعی مرقوم پنجم 
در دو قسمت که قس��مت دوم جنوبی اس��ت به طولهای 1/93 متر و 0/96 
متر پنجره و دیواریس��ت به فضای داکت مشاعی ششم به طول 4/12 متر 
دیواریست به فضای پالک 1308/20 حدود انباری: شماال به طول 2/63 متر 
درب و دیواریست به فضای پشت بام ش��رقا به طول 1/92 متر دیواریست 
به فضای پشت بام دوم به طول 0/08 متر دیواریس��ت اشتراکی با انباری 
شماره 72 فرعی جنوبا به طول 1/18 متر و 1/45 متر دیواریست اشتراکی با 
انباریهای شماره 72و71 فرعی غربا به طول 1/92 متر دیواریست اشتراکی 
با انباری شماره 69 فرعی است حدود پارکینگ شماال به طول 2/80 متر به 
دیوار و پنجره آپارتمان طبقه زیرزمین پالک شماره 64 فرعی شرقا به طول 
4/5 متر دیوار به دیوار پالک 7 فرعی جنوب��ا به طولهای 1/74 متر و 1/55 
متر خط مستقیم مفروض است به حیاط مشاعی پالک 63 فرعی است )اول 
جنوب شرقی است( غربا به طول 5/74 متر خط مستقیم مفروض است به 
پارکینگ 77 فرعی حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناس رس��می پالک فوق به صورت یک واحد آپارتمان به 
مساحت 210/96 مترمربع مس��احت می باشد که طبقه اول روی پیلوت یک 
مجتمع مسکونی 5 طبقه واقع شده است قدمت این واحد آپارتمان حدود 14  
سال می باشد که سازه این س��اختمان بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک می 
باشد دیوارها آجر سفالی سفید کاری ش��ده و نقاشی شده کفها سرامیک 
– دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره ها آلومینیومی میباش��ند و دارای 
سرویس آشپزخانه با کابینت ام.دی.اف و سرویس بهداشتی کامل می باشد 
و سیستم گرمایش به صورت پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولرآبی 
می باشد نمای ساختمان به صورت سنگ و شیشه و آجرنما و دارای سه 
اطاق خواب می باشد و دارای مشترکات آب و گاز مشترک و برق مجزا می 
باشد ملکی آقای محسن امامی نیا که طبق سند رهنی شماره 5504 مورخ 
1385/4/25 دفترخانه 146 اصفهان در رهن بانک پارسیان شعبه نوربخش 
اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه پالک فوق تا تاریخ 
1397/3/25 می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 94/11/17 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه نه میلیارد 
ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شود.الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
94/10/16 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی 
بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان 
به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا 
برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پای��ان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:26573 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ رای 

10/294 کالسه پرونده:573/94 شماره دادنامه:890-94/8/13 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه بیست شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خاطره حشمتی 
نش��انی خیابان احمدآباد – روبروی خیابان ش��هید توانا – مجتمع اداری 
نور – طبقه اول – واحد102 خوانده: امیدباغ س��ان نش��انی مجهول المکان 
خواس��ته: مطالبه گردش��کار: با عنایت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست خاطره حش��متی به طرفیت امید باغ سان 
به خواس��ته مطالبه مبلغ نوزده میلیون و دویس��ت هزار ریال وجه 5 فقره 
چک به شماره های 1466/247374/33-94/4/15 و 2- 1466/247373/47-

94/3/25 و 3- 1466/247372/61-94/2/25 و 4- 226556-94/3/15 و 
5- 1466/247393/30-94/2/13 عهده بانک ملت و ملی به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوی و اینکه خوانده ب��ا ابالغ قانونی وق��ت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواه��ان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 

دعوی به اس��تناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قان��ون تج��ارت حکم به محکومی��ت خوانده به 
پرداخت مبلغ نوزده میلیون و دویس��ت هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��یصد و هفتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
در این ش��عبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:28075 
شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
10/296 کالس��ه پرون��ده:674/94 ش��ماره دادنام��ه:686-94/9/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفی محمدی 
نش��انی: اصفهان –خ.امام خمینی – فلکه دانش��گاه صنعت��ی – خ.حکیم 
فرزانه – بعد از چهارراه بهداری – کوی فرش مدائن خوانده: سعادت قوامی 
دشتپاگردی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
موضوع وجه 2 فقره چک به شماره 374646و374083 عهده بانک سپه و به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی و هزینه دادرس��ی با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی مصطفی محمدی 
به طرفیت سعادت قوامی دشتپاگردی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال وجه چک شماره 374646-1393/8/20و374083-1393/5/27 عهده سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:28077 شعبه 16 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/296 کالس��ه پرون��ده:722/94 ش��ماره دادنام��ه:701-94/9/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: رسول مرادی 
قهفرخی نش��انی: اصفهان –خ.لنب��ان – ک.داود – پ130 خوانده: حمداله 
اکبری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک شماره 110997-922016 مورخ 1393/12/26 به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: دعوی رسول مرادی قهفرخی به طرفیت حمداله اکبری به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک شماره 922016/110997-

1393/12/26 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی 
در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 300/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد. م الف:28078 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
10/297 کالس��ه پرون��ده:723/94 ش��ماره دادنام��ه:702-94/9/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: رسول مرادی 
قهفرخی نش��انی: اصفهان – خ.لنب��ان – ک.داود – پ130 خوانده: حمداله 
اکبری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 922016/110998 مورخ 94/1/26 به عهده بانک رفاه 
کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی ش��ورا: دعوی رسول مرادی قهفرخی به 
طرفیت حمداله اکبری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
ش��ماره 922016/110998-1394/1/26 عهده بانک رفاه کارگران به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حاضر نگردیده الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 300/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:28079 شعبه 16 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/298 کالس��ه پرون��ده:712/94 ش��ماره دادنام��ه:868-94/9/28 مرجع 
رسیدگی کننده: ش��عبه بیس��ت ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
علیرضا آقابابائی نشانی خیابان اصفهان – خ.سجاد – خ.شهید طاهرزاده 
– کوچه نس��یم – پ15 خوانده: علی همت نورمحمدی قلع سلیمی نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست علیرضا آقابابائی 
به طرفیت عل��ی همت نورمحمدی قلع س��لیمی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 569797-93/10/25 عهده 
بانک کش��اورزی به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه ش��ورا حاضر نشده و در قبال 

دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به اس��تناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قان��ون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 430/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:28082 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/299 کالسه پرونده:763/94 شماره دادنامه:846-94/8/30 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسین جعفری 
نشانی اصفهان – کمشه چه – خ.مسجدجامع – کوچه شهید رسول جعفری 
– پالک16 خوان��دگان: 1- حمید قنبری نصرآبادی نش��انی مجهول المکان 
2- محمد باقر احمدیان نشانی اصفهان – بهارستان – قلعه شور – خ.امام 
حسین خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست حسین جعفری به طرفیت 1- حمید قنبری 
2- محمدباقر احمدیان به خواس��ته مطالبه مبل��غ 15/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 240598-94/5/20 عهده بانک س��په به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواه��ان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به اس��تناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 180/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اع��الم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 
بود.م الف:28104 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/300 کالسه پرونده:277/94 شماره دادنامه:489-94/5/31 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه بیست و هشتم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: میالد 
ایران نژاد ورنوسفادرانی نش��انی: اصفهان – شهرک صنعتی محمدآباد – 
خ18س��نگبری فیروز وکیل: لیال مختاری فرد نشانی اصفهان – خ.محتشم 
کاشانی – نبش چهارراه رودکی – ساختمان جام جم – ط4 خوانده: علیرضا 
کاظمی ترکی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست میالد ایران نژاد 
ورنوسفادرانی به طرفیت علیرضا کاظمی ترکی به وکالت لیال مختاری فرد 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
056257 عهده بانک ملی به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می 
کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم 
به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 170/000 ریال به عنوان خس��ارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/4/31 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود و پ��س از مهلت واخواهی 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاک��م عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:27945 ش��عبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/301 کالسه پرونده:279/94 شماره دادنامه:490-94/5/31 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه بیست و هشتم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: میالد 
ایران نژاد ورنوسفادرانی نش��انی: اصفهان – شهرک صنعتی محمدآباد – 
خ-18سنگبری فیروز وکیل: لیال مختاری فرد نشانی اصفهان – خ.محتشم 
کاشانی – نبش چهارراه رودکی – ساختمان جام جم – ط4 خوانده: علیرضا 
کاظمی ترکی نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 35/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق خس��ارت گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست میالد ایران نژاد 
ورنوس��فادرانی به طرفیت علیرضا کاظمی ترکی ب��ه وکالت لیال مختاری 
فرد به خواس��ته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال س��ی و پنج میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 1430/739443/59 عهده بانک ملت به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواه��ان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن 
دعوی به اس��تناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 
315و310و309و307و249 قان��ون تج��ارت حکم به محکومی��ت خواندگان 
به صورت تضامن��ی به پرداخت مبل��غ 35/000/000 ریال ب��ه عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 170/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/6/30 لغایت زم��ان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرک��زی و حق الوکاله وکی��ل در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه خواهد بودو پس از مهلت واخواهی ظرف بیس��ت 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:27944 ش��عبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان

ابالغ رای
10/302 ش��ماره دادنام��ه: 418-94/3/19 به تاری��خ 94/3/11 در وقت فوق 
 العاده جلسه ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی

 امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 92-2076 تحت نظر است. 
قاضی ش��ورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل اعالم میدارد. خواهان: رس��ول صادقی نش��انی اصفهان – خ.کاشانی 
– روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوش��گر رایانه خوانده: مسعود 
امس��اکی نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه چ��ک به مبلغ 
 9/000/000 ریال. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رسول صادقی 
فرزند محمود به طرفیت مسعود امساکی فرزند مصطفی به خواسته مطالبه 
وجه به میزان نه میلیون ریال 9/000/000 ریال موجب دو فقره چک به شماره 
196945 مورخ 93/3/23و196946 م��ورخ 1393/6/28 عهده بانک صادرات و 
ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل 
تجریدی بودن اس��ناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در 
صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه 
خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و الیحه دفاعیهای ارس��ال ننموده و دلیلی بر پرداخ��ت دین یا ابراء 
ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننم��وده و دعوی مطروحه مصون 
 از هرگون��ه تعرض و ایراد و مس��تندات ابرازی نیز مب��ری از انکار و تردید 
باقی ماندهاند فلذا بناب��ر مراتب فوق و با عنایت ب��ه گواهی عدم پرداخت 
صادره و  احراز ذینفع ب��ودن خواهان در دعوی مطروح��ه و صدور آن از 
ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه ش��رکت و امضای آن از ناحیه ش��خص 
حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 
قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل سند و در حین حال نظر به اینکه 
وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و 
ظهور بر بقاء دین و اش��تغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و 
نظر به  قاعده اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم 
ش��وراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و م��واد 1284-1258-1257-

 1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و 
م��واد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و م��اده واحده قانون 
استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح م��وادی از قانون صدور 
چک مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام پیرامون خس��ارت قابل 
مطالبه خوان��ده را به پرداخت مبل��غ نه میلیون ری��ال 9/00/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 20/500 تومان معادل بیست هزار و پانصد 
تومان بابت خسارات دادرسی )هزینههای دادرس��ی و ورودی دادخواست 
و اوراق دادخواس��ت و تصدیق منضمات به دادخواس��ت و  هزینه نش��ر 
آگهی/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 
)93/3/23و93/6/28( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی 
که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه 
محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می 
باشد. م الف28107 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/303 کالس��ه پرونده:1053/93-928/94 ش��ماره دادنامه:94/10/2-956 
مرجع رسیدگی: ش��عبه 28 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم 
اعظم توکلی نش��انی اصفهان – خ.پروین – خ.شیخ طوسی غربی – کوچه 
ش��هید علی مالکی – پالک32 خوانده: محمدرضا ش��مس هرندی نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: صدور دادنامه اصالحی گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نمای��د. رای اصالحی: درخصوص درخواس��ت خواه��ان مبنی بر 
صدور دادنامه اصالحی به دلیل اش��تباه در تاریخ خسارت تاخیر تادیه از 
93/12/26 به تاریخ 89/7/18 در دادنامه شماره 242-94/3/12 صادره از این 
شورا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی شورا بدینوس��یله پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک شماره 
920182 بانک رفاه کارگران از تاریخ 89/7/18 لغایت زمان وصول می باشد 
بدیهی است رای اصالحی در جوف دادنامه مرقوم معتبر و ارائه هر یک به 
تنهایی فاقد وجاهت قانونی اس��ت.م الف:27943 شعبه 28 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/304 آقای نوراله س��میعی زفرقندی دارای شناس��نامه شماره 1100 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 313/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس س��میعی زفرقندی 
بشناسنامه 180 در تاریخ 94/9/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- راضیه سمیعی زفرقندی 
ش.ش 5-451328-001، 2-نگار سمیعی زفرقندی ش.ش 002-422396-4 
هر دو فرزند مرحوم و یک همسر به نام زهره شمسایی زفرقندی ش.ش 7426 
و نوراله سمیعی زفرقندی ش.ش 1100 پدر مرحوم و خانم صدیقه عزیزیان 
اردس��تانی مادر آن مرحوم ش.ش 201. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:852 شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف اردستان
اخطار اجرایی

10/305 شماره:241/94 به موجب رای شماره 253 تاریخ 93/7/19 شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرس��تان زواره که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهرداد سلیمانیان به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
ازتاریخ صدور چک 83/4/23 لغایت زمان وصول محکوم به بر مبنای نرخ 
تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران که دایره اجرا 
محاس��به می نماید و همچنین ب��ه پرداخت مبلغ چهارصد و س��ی و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ابوالفضل کنجی زاده فرزند 
رمضان به نش��انی زواره – خ.امام – جنب مدرسه ش��هید مطهری –منزل 
شخصی و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت به مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت 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 اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندان��د، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:858 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره  



خبرخبر

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: در سال های گذشته ۲۱۰ 
شورای سازش در استان فعال بود که با توجه به وضعیت واحد های تولیدی 

و تعدیل نیرو شوراهای سازش باید دوباره احیا شود.
غالمعلی قادری مهر اظهار داش��ت: از بین ۱۸ هزار رای صادر شده، ۱/۰۲ 
درصد رای مورد اعتراض واقع و نقض شده اس��ت اما نباید به همین مقدار 
بس��نده کنیم بلکه باید کاری کنیم که دست واسطه گران یا کوتاه شود و یا 

آنان را قانون مند کنیم.
قادری بیان داشت: استان اصفهان با دارا بودن ۹ هزار واحد صنعتی و ۱۵۰ 
هزار واحد صنفی و یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه ش��ده تأمین اجتماعی در 
سال گذشته ۳۰ هزار شکایت به مراجع هیات تشخیص حل اختالف واصل 

شده است.
وی افزود: ۳۵ هیات تش��خیص و ۱۷ هیات حل اختالف وظیفه بررسی به 
شکایات را دارند و از ۳۰ هزار دادخواستی که سال گذشته تنظیم شده است 
۲۷ هزار رأی صادر ش��ده که از این تعداد فق��ط ۳۶۲ رأی به دیوان عدالت 
اداری رفته ۳۴ رأی یا ۱/۰۳ درصد نقض شده است که این امر نشان دهنده 

فرآیند خوب رسیدگی در مراجع رسیدگی است.
آئین دادرسی جدید راهی برای حضور بیشتر دالالن شده است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد: آیین دادرسی 
جدید کار تفاوت اساسی با آیین دادرسی مدنی دارد و در فرآیند رسیدگی 
موضوعات غیر تشریفاتی تر است و بیشتر بر اصل تخصصی بودن، سرعت در 

رسیدگی توجه ویژه ای شده است.
وی با بیان اینکه در آیین دادرس��ی جدید بس��تری برای ورود افراد دالل و 
واسطه گر به وجود آمده است، تصریح کرد: تعدادی از افراد واسطه گر و دالل 
که بیشتر بازنشستگان خود اداره و یا تأمین اجتماعی هستند با حضور در 
مراجع هم تأثیر نامطلوبی بر فرآیند بررسی پرونده ها دارند و هم وجوهی را 

به صورت قانونی و یا غیر قانونی از دو طرف دعوا دریافت می کنند.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اصفهان ضمن اینکه خواستار رسیدگی 
به این مساله شد، ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا دست دالالن و 

واسطه گران کوتاه شود و سالمت مراجع ارتقا پیدا کند.
وی با اش��اره به اینکه وضعیت واحد های تولیدی و تعدیل نیرو خواس��تار 
احیای ش��وراهای س��ازش ش��د و تاکید کرد: در س��ال های گذشته ۲۱۰ 
 شورای س��ازش در اس��تان فعال بود و مش��کالت بین کارگر و کارفرما را 
به صورت کدخدا منشی و ریش سفیدی مورد بررسی قرار می داد اما اکنون 
نیاز به اندیشیدن تدابیری اس��ت که این ش��وراها دوباره احیا شوند چون 

رضایت مندی مردم رضایتمندی از نظام را در پی خواهد داشت.
قادری رسیدن به برنامه دستاورد محوری و توجه به کمیت به جای کیفیت 
محوری را از دیگر سیاست های جدید وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برش��مرد و اظهار کرد: کاه��ش حوادث ناش��ی از کار، کاه��ش اعتراضات 
کارگران، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها از جمله اصولی است که بیشتر 

مورد توجه است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه ش��بکه شهرهای خالق یکی از شبکه 
های بسیار معتبر جهانی است، گفت: هر سال طرح های خالقانه و 

نوآورانه اصفهان به یونسکو ارائه می شود.
مهدی جمالی نژاد در این باره تصریح کرد: ش��بکه شهرهای خالق 
یکی از ش��بکه های معتبر جهان اس��ت که فقط تع��داد اندکی از 

شهرهای جهان عضو آن هستند.
وی با بیان اینکه مبحث ش��هرهای خالق از سال ۲۰۰۴ شروع شد، 
اظهارداشت: محور شبکه شهرهای خالق یونسکو است که هر سال با 
ظرافت خاصی غربالگری سختی را انجام داده و شهرهای محدودی 

را به این شبکه می پیوندد.
 ش��هردار اصفهان خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه ش��هر اصفهان 
 جزو ش��هرهای خالق به ش��مار رفت اما م��ا اکن��ون در ابتدای راه 

هستیم.
وی یادآور شد: اصفهان باید همه ساله گزارشی از فعالیت های حوزه 
ش��هری درعرصه های مختلف به صورت فعالیت ه��ای خالقانه به 

یونسکو ارائه کند.
جمالی نژاد گفت: یونس��کو هر ۴ سال یکبار ش��هرهای عضو شبکه 
شهرهای خالق را مورد بررس��ی قرار می دهد و چنانچه این شهرها 
کارهای خالقانه ای در کارنامه عملکرد خود نداش��ته باشند، از این 

شبکه حذف می شوند.
گفتنی است؛ ش��بکه جهانی ش��هرهای خالق، معتبرترین شبکه 
جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل ش��ده و اصفهان به لحاظ 
برخورداری از صنایع دستی و هنرهای مردمی به عنوان عضو رسمی 

این شبکه انتخاب شده است.
 برخ��ورداری از قابلی��ت ه��ای ب��اال در عرص��ه فرهن��گ و هنر از 
 ش��اخصه های ش��هرهای خ��الق اس��ت و این ب��دان معنا اس��ت 
که بستر مناسب و قابلیت توسعه پایدار از ویژگیهای شهر اصفهان 

است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

شوراهای سازش اصفهان با توجه به 
وضعیت تولید باید دوباره احیا شود

شهردار اصفهان:

طرح های خالقانه اصفهان ساالنه به 
یونسکو ارائه می شود

مدی��ر تنظیم ب��ازار جهاد کش��اورزی به تهیه نقش��ه 
 صادراتی استان اصفهان اش��اره کرد و گفت: این نقشه 
در راستای نقش��ه صادراتی کش��ور و با هدف ارزیابی 
ظرفیت تولید، م��ازاد نیاز محصوالت و برندس��ازی و 
بسته بندی صحیح تدوین می شود، استان اصفهان در 
بخش سیب درختی، س��یب زمینی، زعفران، خشکبار 

ظرفیت  خوبی برای صادرات دارد.
مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
اصفهان خاطرنشان کرد: ماهیان زینتی، عرقی جات، 
زنبور عسل و تولیدات دامی از دیگر زمینه های صادرات 
استان اصفهان به شمار می رود که باید میزان ظرفیت 
صادرات آن بررسی و در دس��تور کار قرار گیرد، البته 
استان اصفهان از نظر پرورش پرندگان زینتی ظرفیت 
خوبی دارد و در ح��ال حاضر این پرن��دگان به کویت 
انتقال داده می ش��ود و ب��ا برند کویت به کش��ورهای 

اروپایی صادر می شود.
افزای�ش 12 درص�دی ارزش مال�ی ص�ادرات 

محصوالت کشاورزی اصفهان
 وی گفت: صادرات محصوالت کش��اورزی در اس��تان

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ از نظر وزنی ۲۷ درصد و از نظر 
ارزش مالی ۱۲ درصد رشد داشته است.

فرهاد حاجی مرادی با بیان اینکه قانون تمرکز وظایف 
و اعتبارات بازرگانی محصوالت کشاورزی با نام قانون 
»انتزاع و تمرکز وظایف و اعتبارات بخش کشاورزی« 

در اواخر دهه ۸۰ در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب 
ش��د، اظهار داش��ت: این قانون در دی ماه سال ۱۳۹۳ 
برای اجرا ابالغ شد، که برای این کار ۴ حوزه تخصصی 
از جمله صادرات و توزیع و تأمین کاال در استان در نظر 
گرفته شده و این بخش ها موضوع تنظیم بازار را از یک 

سال گذشته به دست گرفته اند.
وی افزود: سیاس��ت گذاری، برنامه ری��زی و نظارت در 
حوزه تنظیم بازار بر عهده س��ازمان جهاد کش��اورزی 
گذاشته شده است و انجام امورات اجرایی و زیرساختی 
توسط شرکت هایی همچون خدمات بازرگانی، شرکت 
پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی گذاشته 

شده است.
مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
اصفهان بیان کرد: دبیری س��تاد تنظیم بازار اس��تان 
به جهاد کشاورزی واگذار ش��ده است و در حال حاضر 
میزان عرض��ه و تقاض��ا رصد ش��ده و بر این اس��اس 
برنامه ریزی می شود، همچنین سازمان تعاون روستایی 
 به عن��وان مباش��ر اصلی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
 در حال خرید و ذخیره س��ازی س��یب و پرتقال برای 
عید نوروز اس��ت.وی تصریح کرد: رص��د و پایش بازار 
برای جلوگیری از نوس��انات ش��دید قیمت��ی و اعمال 
سیاست های حمایتی و تأمین کاالهای اساسی در ایام 
خاص و پر مصرف از جمله اقدام��ات مدیریت تنظیم 
بازار سازمان جهاد کشاورزی اس��ت و به همین دلیل 

ماه رمضان امسال تنها ماه رمضانی است که نه تنها در 
آن افزایش قیمت مرغ نداشتیم بلکه قیمت آن کاهش 

یافته است.
فرهنگ سازی مدیریت مصرف در جامعه ضروری 

است
حاجی مرادی خاطرنش��ان کرد: ایجاد فرهنگ سازی 
برای مدیری��ت خرید و مص��رف در تأمی��ن کاالهای 
اساسی بسیار مؤثر است و بدین صورت عرضه و تقاضا 
شکل منطقی به خود می گیرد همچنین باید به گونه ای 
برنامه ریزی شود تا مردم کاالهای بسته بندی شده با 

کیفیت باال را خریدار کنند.
وی گف��ت: بهره ب��رداری از ظرفیت های تش��کل ها و 
تعاونی های کش��اورزی، زمینه س��ازی ب��رای حمایت 
از بخ��ش خصوص��ی و تش��ویق آن��ان به ص��ادرات، 
آسیب شناسی بازاریابی محصوالت کشاورزی از مرحله 
تولید تا مصرف و سیاست گذاری برای توسعه صادرات 
از جمله برنامه های اجرا شده سازمان جهاد کشاورزی 

در بخش تنظیم بازار در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است.
مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
اصفهان بی��ان کرد: زمان��ی که قیمت ی��ک محصول 
از ح��د معم��ول کمت��ر ش��ود خری��د تضمین��ی آن 
محصول در دس��تور کار قرار می گیرد، در سال جاری 
س��یب زمینی ۲ مرتبه خرید تضمینی ش��ده اس��ت، 
همچنین اگر محصوالت توسط تولیدکننده بسته بندی 
ش��ود مش��کالت اُفت قیمت کمتر ایجاد می ش��ود و 
تولیدکنن��دگان می توانن��د قیمت مورد نظ��ر خود را 
مطرح کنند و به این قیمت محصوالت با کیفیت خود 
را به فروش برس��انند.وی تصری��ح ک��رد: تأمین نیاز 
داخل��ی و آمادگی ب��رای صادارات محص��والت مازاد، 
افزای��ش مش��ارکت انجمن های صنف کش��اورزی در 
تصمیم گیری ها، شناخت مزیت های صادراتی و تهیه 
نقشه صادراتی اس��تان، آموزش تش��کل ها در بخش 
صادرات، برندس��ازی و ارتقاء بس��ته بندی و تش��کیل 
میزهای تخصصی کاال با محوریت تشکل های صنفی 
از جمله دس��تاوردهای برنامه ها و سیاست های فعلی 
س��ازمان در حوزه تنظی��م بازار اس��ت. حاجی مرادی  
گفت: آمار صادرات  محصوالت کش��اورزی در استان 
اصفهان بر اساس آمار گمرگ اس��تان از نظر وزنی ۲۷ 
درصد و از نظر ارزش ۱۲ درصد رشد داشته است، البته 
میزان صادرات در فرآوردهای دامی، خش��کبار، میوه، 
محصوالت زراعی و انواع قارچ ها، نباتات و کودها رشد 
داش��ته و در فرآورده های صنعتی و گیاه��ان دارویی 

کاهش داشته است.
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مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خبر داد:

نقشهصادراتیاستاناصفهانتدوینمیشود

مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اش��اره به همکاری س��ازمان جهاد کش��اورزی 
استان اصفهان با بسیج سازندگی گفت: بیش از ۱۶ هزار نفر 
در اس��تان اصفهان در موضوعات اقتصاد مقاومتی در سال 

۱۳۹۳ آموزش دیده اند.
محمود رضا با اشاره به برنامه ها و اقدامات مدیریت آموزش 
و ترویج جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
۱۷۰هزار بهره بردار در بخش کشاورزی، گلخانه، دام پروری، 
باغبانی و غیره در اس��تان اصفهان وجود دارد که در س��ال 
۱۳۹۳ ،۵ هزار و ۳۸۰ نفر � روز آموزش مهارتی به صورت 

رسمی برای بهره برداران برگزار شده است.
وی با اشاره به تش��کیل س��تاد اقتصاد مقاومتی در استان 
اصفهان افزود: این ستاد به ریاست استاندار اصفهان تشکیل 
شده و جهاد کشاورزی استان اصفهان یکی از کارگروه های 
این ستاد را برعهده دارد که در سال ۱۳۹۳ جهاد کشاورزی 
استان بین ۸ کارگروه این ستاد رتبه نخست را کسب کرد.

آم�وزش بی�ش از 16 هزار نف�ر در راس�تای اقتصاد 
مقاومتی

مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان بیان کرد: ۱۶ هزار ۵۶۹ نف��ر آموزش با همکاری 
بس��یج س��ازندگی اس��تان اصفهان در موضوعات اقتصاد 
مقاومتی همچون پرورش طیور، صنایع تبدیلی کشاورزی، 

قارچ خوراکی و غیره در سال ۱۳۹۳ اجرا شده است.

وی افزود: البته بسیج سازندگی فعالیت های آموزشی خود 
را در س��ال ۱۳۹۱ آغاز کرده بود اما در س��ال های گذشته 
با تشکیل س��تاد اقتصاد مقاومتی در اس��تان اصفهان این 
فعالیت های رشد بیشتری داشته است و ضوابط فنی برای 

کارهای اقتصادی خرد و کوچک رعایت شده است.
افالکی با بیان اینکه بهبود تولیدات گیاهی در بخش باغبانی 
و محصوالت گلخانه ای در برنامه های جهاد کشاورزی قرار 
دارد، گفت: گندم، جو و کلزا جزء محصوالت اس��تراتژیک 
اس��تان قرار داد و برای کش��ت این محصوالت در اس��تان 

برنامه ریزی ویژه ای صورت گرفته است.
وی به تشریح برنامه های آموزشی جهاد کشاورزی به وسیله 
رسانه ها تصریح کرد: برنامه »کوشش و رویش« با همکاری 
صداوسیمای استان اصفهان در س��ال ۱۳۹۳ در قالب ۴۴ 
برنامه به مدت ه��زار و ۱۰۰ دقیقه تولید ش��د، همچنین 
برنامه رادیوی��ی از صدای اصفهان در قال��ب ۱۱۴ برنامه و 
۱۷۰۰ دقیقه در روزهای یکشنبه، سه ش��نبه و پنج  شنبه 
پخش شد که مباحث آموزشی توسط کارشناسان به زبانی 

ساده بیان شده است.
مدیر هماهنگی ترویج کش��اورزی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان تصریح کرد: ارائه بس��ته های آموزش��ی، مجالت 

اطالع رسانی، بارگذاری مستندهای آموزشی بر روی سایت 
سازمان برای نخس��تین بار در کش��ور و تهیه بروشورهای 
ترویج کش��اورزی با محوری��ت تولید محصوالت س��الم و 
مدیریت خشک س��الی از دیگ��ر اقدام��ات مدیریت ترویج 

هماهنگی کشاورزی در استان اصفهان است.
فعالیت 67 شرکت فنی و مشاوره ای در بخش کشاورزی

وی با اش��اره به تش��کیل ۱۳۷ ش��رکت خدم��ات فنی و 
مشاوره ای در حوزه کشاورزی در استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: این شرکت ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی حدود 
۸ سال گذشته تشکیل شده اند و به دلیل جذب نیرو توسط 
سازمان جهاد کش��اورزی اس��تان، تعداد این شرکت ها با 
کاهش نیرو، به ۶۷ شرکت رس��یده بنابراین این شرکت ها 
نیروهای زب��ده خود را از دس��ت داده اند و س��ازمان جهاد 
کش��اورزی در راستای تقویت این ش��رکت ها تالش کرده 
تا این شرکت ها به جای فروش سم و کود به رسالت اصلی 

خود که همان خدمات فنی و مشاوره ای است عمل کنند.
افالکی با بیان اینکه ۷۴مرکز خدمات مشاوره ای در استان 
اصفهان فعال است، گفت: تقویت مراکز خدمات مشاوره ای 
و تجهیز آن  و برگزاری ۳ نمایش��گاه صنعت کش��اورزی با 
عنوان ماش��ین آالت و تجهیزات کشاورزی و آبیاری، دام و 

طیور و آبزیان و تکنولوژی و نهاده های کش��اورزی از دیگر 
فعالیت های س��ازمان جهاد کش��اورزی در سال ۱۳۹۳ به 

شمار می رود.
وی به ایجاد س��ایت های الگوی��ی، تولی��دی و ترویجی و 
کانون های یادگیری ترویجی در بخش کش��اورزی اش��اره 
کرد و تصریح کرد: کالس های آموزشی در مزارع کشاورزی 
با حضور یک کشاورز نمونه استان و ۲۰ کشاورز دیگر برگزار 
ش��ده که این کالس های س��ایت های الگوی��ی، تولیدی و 
ترویجی می گویند که در سال گذشته ۴۴ سایت و ۱ کانون 
تشکیل ش��ده و کش��اورزان موفق در این مراکز و سایت ها 

تجربیات موفق خود را به دیگر کشاورزان ارائه می دهند.
آموزش 60 هزار بهره بردار کشاورزی در سال آینده

وی با بیان اینکه برای س��ال ۱۳۹۵، ۶۰ه��زار نفر را برای 
آموزش رس��می هدف گذاری کردیم، تصریح کرد: در سال 
آینده با توجه به اج��رای طرح نوین ترویج کش��اورزی در 
اس��تان اصفهان تمام عرصه های کش��اورزی بلوک بندی 
شده و کارشناسان جهاد کش��اورزی به صورت مستمر این 
عرصه ها را رص��د می کنند، در این ط��رح ۱۹۰۰ هکتار از 

اراضی استان تحت پوشش قرار می گیرد.
افالکی گفت: ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی، پهنه بندی 
و واگذاری اراضی کشاورزی به کارشناسان ناظر و استقرار 
مدیریت دانش بین کش��اورزان به صورت مستمر ۳ هدف 

اصلی اجرای این طرح اند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی اصفهان:

16 هزار اصفهانی در راستای اقتصاد مقاومتی آموزش دیده اند

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 80 درصدی ایستگاه های BRT منطقه 15 
شهرداری

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

بتن ریزی اولین پل تقاطع غیرهمسطح اشکاوند 
انجام شد

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری:

اصفهان 1400 در دو سطح راهبردی و عملیاتی 
تدوین شده است

مدیر منطقه ۱۵ ش��هرداری اصفهان از پیشرفت ۸۰ 
درصدی پروژه اجرای ایستگاه های اتوبوس های تندرو 

)BRT( در منطقه ۱۵ خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
رضا مختاری با بیان اینکه بحث ترافیک از عمده ترین 
معضالت یک جامعه شهری است، اظهار کرد: یکی از 
راه حل های رفع این معضل، س��وق دادن مردم شهر 
به س��مت اس��تفاده از حمل و نقل همگانی است که 
مهم ترین بخش آن سیس��تم اتوبوس رانی به حساب 
 BRT می آید.وی افزود: به همین منظور اجرای طرح
یا اتوبوس های تندرو منطقه ۱۵ در حال انجام است که 
امیدواریم با اجرای آن، شاهد استقبال مردم از این نوع 
حمل و نقل عمومی  باشیم.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان به مسیرهای انتخابی برای اجرای این طرح 
اش��اره و بیان کرد: اج��رای پروژه بزرگ خط س��وم 
اتوبوس های تن��درو )BRT( در محدوده منطقه ۱۵ 
به طول چهار کیلومتر با ۱۰ ایستگاه از غرب به شرق 
خوراسگان آغاز و تا ایس��تگاه توقفگاه ارغوانیه ادامه 
می یابد.وی افزود: این مس��یرها با توجه به مطالعات 
شبکه معابر، حجم مس��افران حمل و نقل عمومی و 

همچنین مشخصات هندسی معابر انتخاب شده اند.
مختاری تاکید کرد: رش��د روزافزون تولید خودرو در 
کشور، استفاده بیش از حد شهروندان از وسایل نقلیه 
ش��خصی و عدم استقبال از وس��ایل نقلیه عمومی از 

دالیل اصلی آلودگی هوا در کشور به حساب می آید.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش ترافیک و 
آلودگی، دو راهکار محدودیت برای تردد وسایل نقلیه 
شخصی و ایجاد تس��هیالت برای وسایل حمل و نقل 
 BRT همگانی تأثیرگذار است که احداث مسیر خط
این دو راهکار را به صورت توأمان در بر خواهد گرفت.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان افزود: استفاده از 
سیستم حمل و نقل عمومی مطلوب و ارائه تسهیالت 
قابل توجه دستگاه های اجرایی در این رابطه می تواند 
بسیاری از جابه جایی های مس��افران در سطح شهر 
را تس��هیل کند و در نتیجه س��بب کاهش ترافیک و 
آلودگی شود.وی اضافه کرد: ساخت چنین پروژه هایی 
جز با صبر و مشارکت همشهریان میسر نمی شود چرا 
که همیاری مردم می تواند نق��ش کلیدی در تأمین 
آسایش و رفاه ش��هروندان و همچنین حل مشکالت 

ترافیکی داشته باشد.

معاون عمرانی شهرداری اصفهان گفت: بتن 
ریزي دو پل شماره یک از تقاطع غیر همسطح 
اش��کاوند به حجم ۱۵۰۰ مت��ر مکعب در دو 

شیفت کاري انجام شد.
ای��رج مظف��ر اظهارک��رد: پ��روژه تقاط��ع 
غیرهمسطح اشکاوند یکی از تقاطع های مهم 
حلقه حفاظتی ترافیکی شهر اصفهان به شمار 
می رود ک��ه در حال حاضر عملی��ات اجرایي 
پل اصل��ي ۶۳ درصد و کل پ��روژه ۲۹درصد 

پیشرفت داشته است.
 وی افزود: با برنامه ریزي هاي انجام ش��ده در 
یک روز و دو ش��یفت کاري بتن ریزي یکي از 
پل هاي تقاطع هاي غیر همسطح اشکاوند به 

حجم ۱۵۰۰ متر مکعب انجام شد.
مع��اون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان 
تصریح ک��رد: عملی��ات اح��داث تقاط��ع 
غیرهمس��طح اش��کاوند در کمربندي شرق 
اصفهان و در مقابل مجموعه مرکز همایشهاي 
بین المللي در حال اجراست و احداث تقاطع 
اش��کاوند برای دسترسی آس��ان تر به سالن 

همایش های بین المللی ضروری است.
مظف��ر تصریح کرد: تاکنون ب��راي اجراي این 
ط��رح ۱۹۰ هزار مترمکع��ب عملیات خاکی، 
۴ه��زار و ۱۴۲ مترمکعب بتن ری��زي، ۶۷۵ 
 تن آرماتوربن��دي و ۸ ه��زار و ۱۵۵ مترمربع 

قالب بندی شده است.
وی با اشاره به اینکه هزینه های اجرایی پروژه 
تقاطع غیرهمسطح اش��کاوند ۱۴/۸  میلیارد 
تومان است، خاطرنش��ان کرد: دغدغه اصلي 
پروژه اش��کاوند معارضین ملکي و آزادسازي 
زمین هایي است که در مسیر پروژه قرار گرفته 
و باعث کند شدن روند پیش��رفت پروژه شده 
است. معاون عمرانی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: س��رعت بخش��ي به پروژه هاي عمراني 
یکي از سیاس��ت هاي کلي و اصلي شهرداري 
در مدیریت جدید است که در این راستا قرار 
است به ش��رط آزاد س��ازي معارضات ملکي 
در مح��دوده پ��روژه عملیات اج��راي تقاطع 
غیرهمسطح اشکاوند نیز تا تیر ماه سال آینده 

تکمیل شود.

معاون برنامه ریزی، پژوه��ش و فناوری اطالعات 
ش��هرداری اصفهان گف��ت: ارکان اصل��ی برنامه 
اصفهان ۱۴۰۰ ش��امل ش��هر، مدیریت شهری و 
شهروندان بوده و این برنامه در دو سطح راهبردی 

و عملیاتی تدوین شده است.
محمود محمدی عنوان کرد: برنامه اصفهان ۱۴۰۰ 
بر اساس مبانی علمی، اسناد باال دستی، مطالعات 
پش��تیبان و تجربیات برنامه های ۵ س��اله قبلی 

شهرداری تدوین شده است.
وی افزود: ارکان اصلی برنامه اصفهان ۱۴۰۰ شامل 
شهر، مدیریت شهری و شهروندان بوده و این برنامه 
در دو سطح راهبردی و عملیاتی تدوین شده است.

معاون برنامه ریزی، پژوه��ش و فناوری اطالعات 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تدوین برنامه 
اصفه��ان ۱۴۰۰ در س��ه بخش انجام می ش��ود، 
 تصری��ح کرد: ط��رح ها و پ��روژه های ش��اخص، 
پروژه های مناطق و اقدامات طرح تحول سه بخش 

برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.
محمدی با اش��اره به محورهای اصلی این برنامه 
 خاطرنش��ان کرد: کاهش آالین��ده های محیطی 

 به وی��ژه مدیریت پس��ماند، افزای��ش جذابیت و 
کیفیت های سیس��تم های حمل ونقل عمومی، 
مدیریت تقاضای سفر با تمرکز بر کاهش آالینده ها 
و توسعه درون زا و اجرای طرح های محرک توسعه 
برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده از مهم ترین 

محورهای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است.
 وی با بی��ان اینکه برنام��ه اصفه��ان ۱۴۰۰ برای 
مدت زمان بین سال های ۹۵ تا ۹۹ اصفهان تدوین 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: در مدت زمان پنج سال، 
اتفاقاتی با ویژگی مشخص در راس��تای اهداف و 
سیاست های از پیش طراحی ش��ده در شهر رقم 

می خورد.
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 هواداران اس��تقالل در شرایطی از دیدارهای این تیم استقبال خوبی نمی کنند 
که ش��اگردان پرویز مظلومی در صدر جدول لیگ برتر هستند و در جام حذفی 

هم فینالیست شده اند. با این حال سکوها خالی است!
پس از سیروس دین محمدی، محمد نوازی هم از هواداران استقالل گالیه کرد. 
دین محمدی گفته بود مگر اس��تقالل هوادار هم دارد؟ این پرس��ش از هافبک 
فوق العاده و قدیمی اس��تقاللی های طعنه ای بود به نیامدن مردم به ورزشگاه ها 
برای اس��تقالل. اما نوازی تاکید کرد که در س��ال های قبل هواداران اس��تقالل 
بیش��تر از اس��تقالل حمایت می کرده اند اما چرا چنین تصوری به وجود آمده 

است؟
اول: مشکالت اقتصادی خرید بلیط 

در نکته اول باید بگوییم این فقط هواداران اس��تقالل نیس��تند که به ورزشگاه 
نمی روند، هواداران دیگر تیم ها هم هس��تند که به استادیوم نمی روند، تنها در 
یکی دو بازی پرسپولیس بود که رایگان اعالم شدن بلیط ها مردم را به ورزشگاه 
آورد تا مش��خص ش��ود بحث اقتصادی در مورد قیمت بلیط ها وجود دارد که 
مردم به ورزشگاه ها نمی روند. اما با این حال این دو مربی  به نوعی درست حرف 
می زنند چرا که هواداران استقالل به نحو عجیبی از تیم خود حمایت نمی کنند.

دوم: اهالی کوفه 
شاید باید تاکید کرد که ریزش هواداران استقالل از آن روز شروع شد که مربی 
پیش��ین استقالل پس از تشویق فرهاد مجیدی توس��ط هواداران آنها را اهالی 
کوفه خواند. پس از این اظهار نظر بود که ورزش��گاه ها خالی تر ش��د و در حالی 
که در بازی با سایپا بیش از پنجاه هزار نفر در ورزشگاه آزادی بودند، پس از آن 
این تعداد حتی بعد از ورود فرهاد مجیدی در نیم فصل هم به میانگین بیست 

تا سی هزار نفر رسید.
سوم: هواداران حجازی و مجیدی در بایکوت 

برخورد بد برخی لیدرها در همان ایام و درگیری با هواداران حجازی، مجیدی و 
برهانی در آزادی و تختی و محل تمرین استقالل، برخی دیگر را مجاب کرد که 
دیگر به ورزش��گاه نروند. هواداران دوست نداشتند برای شعار دادن یا پوشیدن 
پیراهن حجازی و مجیدی حس��اب پس بدهند و کارشان به درگیری با برخی 
لیدرها برسد اما این اتفاق  رخ داد و حتی در ماجرای تیموریان و پس از آن در 
مواجهه با ملی پوش��ان روی سکوهای آزادی این درگیری ها و شعارهای خاص 
ادامه یافت. این شعارها حتی برخی مواقع علیه فردوسی پور و دست اندرکاران 
رس��انه و ... نی��ز ادامه پیدا کرد تا هواداران اس��تقالل دل��زده، دیدن بازی تیم 

محبوب خود را از پای تلویزیون به رفتن به ورزشگاه ترجیح بدهند.
چهارم: عدم برخورد باشگاه با خاطیان

برخی موارد وجود داش��ت که باش��گاه از هواداران خ��ود حمایت نکرد، یکی از 
آن نمونه ها جاس��م کرار بود که با هواداران مدت ها درگیر بود، کرار حتی آنها 
لج می کرد و پس از قهر کردن عکس هایی از ش��کار خود در عراق را به نمایش 
می گذاش��ت اما از سوی باش��گاه  هیچ عکس العملی نسبت به وی نشان داده 
 نمی ش��د و همچنان مس��ووالن اصرار می کردند ک��ه وی را در تیم نگه دارند. 
لجاجت های کرار تا جایی جلو رفت که تاکید می کرد  دلم می خواهد عکس 
ش��کار بگذارم و یا تاکید داش��ت که س��پاهان و ذوب آهن از استقالل بزرگ تر 

هستند.
با این وجود اما باش��گاه اس��تقالل هرگز از هواداران تیمش آن طور که باید و 

شاید دفاع نکرد.
پنجم: ذائقه مربی خارجی

ش��اید یکی از دالیل عدم حمایت هواداران از باش��گاه اس��تقالل  عدم حضور 
مربی درجه اول در این باش��گاه بوده باش��د. در حالی که پرویز مظلومی انصافا 
با اس��تقالل خوب کار کرده اس��ت اما باید تاکید کرد ک��ه مربیانی مثل برانکو 
ی��ا کی روش ذائقه م��ردم را عوض کرده اند و مظلوم��ی از این جهت در مورد 
 برخی هواداران بدشانسی آورده است. حمایت هشتاد درصدی مردم از کی روش 

در حالی که کارنامه او بی نظیر نیست این نکته را ثابت می کند.
ششم: خالی از ستاره های ماندگار

اس��تقالل تیم خوبی دارد، تیمی ش��امل چندین جوان آینده دار. با این وجود 
 ام��ا ج��ای خالی س��تاره در این تیم  دیده می ش��ود. منهای رحمتی و ش��اید 
عمران زاده ستاره دیگری در این تیم وجود ندارد که ارتباط عاطفی یا خاطرات 
فنی  با هوادار داشته باشد. البته امید ابراهیمی، شهباززاده و جابر انصاری  هم 
در اس��تقالل حضور دارند اما ارتباط مس��تقیم آنها با ه��واداران کم رنگ بوده 
است. بازیکنانی مثل مجیدی، جان واریو، شریفات، میداوودی، ساموئل، جباری، 
خسروی آماده، منتظری، نکونام، تیموریان و ... که هر کدام ستاره بودند پیش از 

این هواداران بیشتری را به ورزشگاه ها می کشاندند.
نتیجه گیری

در واقع باید تاکید کرد که مجموعه عوامل اقتصادی و مالی و البته برخورد های 
اشتباه مربیان، لیدرها و مدیریت این باشگاه جوری جلو رفته که هوادارگریزی 

محور استقالل بوده است.
آنها نه س��تاره جذب کرده اند، نه به س��لیقه مردم در مورد بازیکنان یا مربیان 
احترام گذاش��ته اند و نه از هواداران خود در مواقع لزوم دفاع کرده اند. در چنین 
فضایی است که باید تاکید کرد آنچه بر استقالل یا حتی پرسپولیس می گذرد 

نتیجه و بازتاب حرکات خود باشگاه است و تصمیم های مسووالن آنها.
نکته: گزارش عملکرد 

برای تصمیم گیری در مورد باش��گاه نباید نشست و دید هواداران چه می گویند 
و هم��ان را اجرا کرد اما حمایت از هوادار مقابل برخی لیدرها یا تنبیه بازیکنی 
که علیه هواداران حرف می زند و باز یا توضیح منطقی در مورد اتفاقات به مردم 
به عنوان گزارش عملکرد و  باز نگه داش��تن بازیکنان در زمان طوالنی تر برای 
ارتباط برقرار کردن با هواداران و ... موضوع هایی اس��ت که باید در باشگاه ها به 

آنها توجه کرد.

س��تاره جوان تیم سایپا، مهم ترین گزینه استقالل در نقل و انتقاالت نیم فصل 
است.

مهدی ترابی که این فصل با درخش��ش در تیم ملی به چهره  مهمی در فوتبال 
ایران تبدیل شد، در تیم سایپا هم عملکرد خوبی داشته و همین عملکرد خوب 
نظر پرویز مظلومی را جلب کرده. پرویز مظلومی نام ترابی را به عنوان سرلیست 
نفرات مورد نیاز در نیم فصل به باشگاه استقالل داده و از باشگاه خواسته هرطور 
شده این بازیکن را به خدمت بگیرند.مسووالن باشگاه استقالل بعد از ابراز تمایل 
س��ایپا به جز »پرو پیچ«، پیشنهاد معاوضه این مهاجم نیمکت نشین با ترابی را 
به سایپا داده اند اما مسووالن سایپا این پیشنهاد را قبول نکرده اند.بیت اهلل رضایی 
مدیرعامل سایپا به تسنیم گفته »به هیچ عنوان« ترابی را به استقالل نمی دهد. 
مجید جاللی سرمربی سایپا هم در گفت وگو با کاپ تاکیده کرده با جدایی ترابی 
موافقت نخواهد کرد.با این موضع گیری صریح به نظر می رسد استقالل باید فکر 

معاوضه مهاجم کروات با ترابی را فراموش کند و به فکر پیشنهاد بهتری باشد.

سرخابی ها

چرا هواداران استقالل به ورزشگاه نمی روند؛

 فراری دادن اهالی کوفه!

آخرین وضعیت انتقال ترابی به استقالل؛ 

اصرار آبی، انکار نارنجی

جدایی آندره پانادیچ از کادرفنی پرسپولیس قطعا می تواند فشار بیشتری روی 
دوش برانکو ایوانکوویچ قرار دهد.

پانادیچ از جمله دس��تیارانی بود که برانکو ایوانکوویچ در این س��ال ها هر تیمی 
می رفت به عنوان دستیار اول با خود می برد. یک مربی باهوش و تمرین دهنده 

مناسب که بدون شک نقش بسزایی در پیشرفت اخیر پرسپولیس داشت.
همه بازیکنان پرس��پولیس همواره از تمرینات این مربی کروات تمجید کرده و 
مدع��ی بودند پانادیچ هر روز برای آنها تمرین��ات تازه ای در نظر می گرفت که 
این به رشد و پیشرفت تیم کمک شایانی می کرد. شاید به همین خاطر بود که 
باش��گاه های کروات نام آندره پانادیچ را به عنوان یکی از گزینه های مربیگری 
خود انتخاب کردند و در نهایت هم با وسوس��ه کردن دستیار اول برانکو او را به 

کشورش بازگرداندند. 
حاال که دس��تیار اول و مرد همه کاره برانکو او را در نیمه راه تنها گذاشت، باید 
منتظر معرفی یک دس��تیار جدید برای س��رمربی پرسپولیس باشیم چون خود 
برانکو هم به این نتیجه رس��یده که برای پر کردن جای خالی پانادیچ نیاز است 
تا یک نیروی جدیدتر به کادر دس��تیارانش اضافه کند. اما اینکه سرمربی موفق 
پرس��پولیس چه کسی را گزینه جانش��ینی پانادیچ کند، سوالی است که ذهن 
بسیاری از اهالی فوتبال و طرفداران پرسپولیس را به خود مشغول کرده است. 

از اطرافیان مربی کروات پرسپولیس خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه 
اگر او بخواهد از یک مربی ایرانی به عنوان جانشین پانادیچ سود ببرد و احتمال 
م��ی رود هومن افاضلی که در تیم ملی ایران هم با او همکاری می کرد و رابطه 

بسیار خوب و صمیمانه ای با هم دارند جانشین پانادیچ شود.

 مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در حاشیه اردوی آماده سازی اردونشینان 
اظهار داشت: تمرینات مشترک را می توان عامل ایجاد انگیزه و تضمینی مطمئن 

برای درخشش جوانان در رویدادهای آینده برشمرد.
علی اکبر دودانگه ضمن اظهار رضایت از تمرینات اردوی آزادکاران اظهار داشت: 
خوشبختانه با برگزاری اردوهای مشترک جوانان و بزرگساالن ضمن ایجاد تعامل 
و همکاری بس��یار س��ازنده بین کادر فن��ی این دو تیم، ش��اهد پویایی و ایجاد 
انگیزه در جوانانی هستیم که در آینده جای بزرگان را خواهند گرفت.وی تصریح 
کرد: با توجه به روند رو به رش��د آزادکاران اردونش��ین به ویژه جوانان، می توان 
 امیدوار بود که اگر این بچه ها با حمایت و توجه بیشتری از سوی متولیان ورزش 
می توانند در هر میدانی خوش بدرخشند و برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.

مربی تیم ملی کش��تی آزاد به تعصب و غیرت آزادکاران اردونش��ین اشاره کرد 
و گف��ت: به جرات می توان ادعا کرد کمتر ورزش��کارانی م��ی توانند با توجه به 
س��نگینی تمرینات و کمبودهای مالی و حمایتی از س��وی متولیان، این چنین 
تمرین کرده و س��ختی های ش��بانه روزی را تحمل کنن��د. مطمئنا تنها عامل 
ماندن و جنگیدن این کشتی گیران، تعصب و غیرت آنهاست که عاشق کشتی و 
سربلندی ایران هستند.دودانگه با اشاره به حضور مربی بزرگ و عنوان داری در 
کنار اردونشینان افزود: واقعا باید محمد طالیی و حضور وی در کنار اردونشینان 
کش��تی را یک نعمت بزرگ برای بچه ها دانس��ت، چراک��ه این مربی و قهرمان 
بزرگ، هم در عرصه توانمندی های فنی و هم در عرصه اخالق و منش پهلوانی، 
مثال زدنی است. کشتی ایران به حضور این افراد افتخار می کند و تا حد امکان 

از وجود این قهرمانان بااخالق و باتجربه بهره خواهد برد.

 AFC نبود احمد نوراللهی در ترکیب تیم ملی زیر 23 ساله های ایران در سایت
بازتاب داشت اما این سایت پتانسیل باالی تیم محمد خاکپور را نیز مورد توجه 

قرار داد.
تی��م  ملی فو تبا ل زیر 23 س��ال ایران برای قهرمانی آس��یا و انتخابی المپیک از 
چند روز دیگر در دوحه قطر به میدان خواهد رفت.س��ایت کنفدراسیون فو تبا ل 
آسیا در این زمینه نوشت: »ایران در مسابقات پیش روی زیر 23 ساله های آسیا 
به دنبال کس��ب قهرمانی اس��ت اما آنها اعالم کردند که احمد نوراللهی در این 
تورنمنت غایب اس��ت. بازی های ایران در این دوره از ر قا بت ها از دوازدهم ژانویه 
 آغاز می ش��ود. در پایان هفته  گذش��ته اعالم شد بازیکن تیم فو تبا ل پر سپولیس 
به خاطر اینکه نتوانسته آسیب دیدگی اش را پشت سر بگذارد، در فهرست نهایی 
23 نفره محمد خاکپور حضور ندارد. آس��یب دیدگی  این هافبک دفاعی نقصان 
دیگری برای تیم  ملی ایران است که قصد دارد در این تورنمنت نتیجه های خوبی 
بگیرد. پیش از این نیز مشخص شده بود سه بازیکن دیگر ایران در این تورنمنت 
 حض��ور نخواهند داشت.س��ردار آزمون، س��تاره آینده دار ایران در کنار س��عید 
عزت اللهی که هر دو در باش��گاه روستوف روسیه بازی می کنند، به خاطر عدم 
اجازه باشگاه ش��ان نتوانستند در این تورنمنت حضور داشته باشند. همین اتفاق 
در م��ورد علیرضا جهانبخش ه��م رخ داد. او که در آلکمار هلند توپ می زند نیز 

اجازه حضور در این دوره از رقابت ها را نیافت.
با توجه به اینکه این چهار بازیکن در تیم ایران حضور ندارند، محمد خاکپور اما 
تیم با تجربه ای را در اختیار دارد که از پتانس��یل  بسیار باالیی برخوردار است و 

می تواند در قطر نمایش درخور توجهی ارائه کند.

دستیار اول برانکو 
چه کسی خواهد بود؟

انگیزه آزادکاران جوان در اردوهای مشترک 
دوچندان می شود

: AFC   
ایران بدون نوراللهی هم پتانسیل باالیی دارد

تیم فوتبال امید با لباس های طرح قدیم در رقابت های مقدماتی المپیک شرکت خواهد کرد.
 پس از اینکه فدراس��یون فوتبال قرارداد خود را با برند آلمانی آل اش��پورت 
از اول ژانویه 2016 برای تأمی��ن لباس های تیم ملی فوتب��ال ایران تأمین 
کرد، از این پس این تیم ها تا پایان سال 2018 میالدی نیز بایدبا لباس های 
این شرکت طبق روال س��ال های اخیر به میدان بروند.بر همین اساس و با 
آغاز رقابت های مقدماتی المپیک 2016 ری��و از هفته آینده در قطر، به نظر 
می رسید تیم امید با طرحی جدید راهی این رقابت ها شود که به خاطر تمدید 
قرارداد با آل اشپورت در آس��تانه این رقابت ها، عمال دیگر فرصت الزم برای 

طراحی لباس جدید وجود نداشت.
از سوی دیگر تیم ملی ایران نیز دو دیدار پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی 
در دور دوم مقابل هند و عمان را با طرح های قدیمی به میدان خواهد رفت 
 و طراحی جدید این برند آلمانی برای ش��اگردان ک��ی روش، از رقابت های 

مرحله نهایی در صورت صعود این تیم به این مرحله انجام خواهد شد.

 حامی مالی البس��ه کاروان ایران در المپیک برزیل شرکتی اس��ت که نام قهرمان افسانه ای 
ژیمناستیک چین را در اختیار دارد.

نشست معرفی حامی مالی البس��ه کاروان المپیکی ایران در محل کمیته ملی 
المپیک برگزار شد و طی آن ش��رکت »لی نینگ« به عنوان حامی مالی البسه 

ورزشکاران ایران در المپیک برزیل معرفی شد.
 در این نشس��ت خبری، کمال ک��ورک از لبنان که به عنوان نماینده ش��رکت 
لی نینگ در خاورمیانه معرفی ش��د، اظهار داش��ت: نام لی نین��گ برگرفته از 
قهرمانان افسانه ای ژیمناستیک چین اس��ت که 36 مدال رنگارنگ از حضور 
در میادین مختلف در رشته ژیمناستیک کسب کرد، ضمن اینکه چند عنوان 

قهرمانی المپیک نیز در اختیار دارد.
وی یادآور شد:  این شرکت از س��ال 1۹۹0 به عنوان برند اصلی کار خود را در 
کشور چین آغاز کرد و به مرحله ای رسیده که اسپانسر یکی از تیم های لیگ 

حرفه ای بسکتبال آمریکا نیز است.

تیم امید با طرح قدیمی در راه المپیک  معرفی اسپانسر البسه کاروان ایران 

تیم فوتبال س��پاهان اصفهان ک��ه در این فصل بدجوری با 
کمبود بازیکن مواجه بود، پس از گذشت هفده هفته توانست 

کارت بازی دو بازیکن برزیلی و تاثیرگذارش را بگیرد.
 مدافع عنوان قهرمانی تیم سپاهان اصفهان که در این فصل 
و با صالحدید حس��ین فرکی با چند بازیکن قطع همکاری 
کرد، به امید اضافه شدن چند خرید ابتدای فصل، آرزوهای 
بزرگی را در س��ر داشت اما بد بیاری های سپاهان این اجازه 

را به آنها تاکنون نداده است.
در ابتدا و با مشکلی که در ارسال مدارک دو بازیکن برزیلی 
این تیم یعنی شیمبا و پادووانی به وجود آمد، سپاهان از به 

خدمت گرفتن دو بازیکن اصلی اش محروم شد.
در ادام��ه با رفتن احس��ان حاج صفی به اروپ��ا کار زردهای 
نصف جه��ان پیچیده تر ش��د ت��ا جایی  که کار ب��ه تعویض 
 س��رمربی نی��ز کش��یده ش��د و پ��س از قط��ع هم��کاری 
حس��ین فرکی، ایگ��ور اس��تیماچ کروات ب��ر روی نیمکت 

پرافتخارترین تیم ایران قرار گرفت.
س��پاهان امیدوار بود پس از نیم فصل بتوان��د از دو بازیکن 
برزیل��ی و تاثیرگ��ذار خودش اس��تفاده کند، ام��ا در ادامه 
روزهای سیاه زردهای نصف جهان، تداخل ایام کریسمس با 
نقل و انتقاالت ایران مانع از رسیدن کارت بازی این بازیکن 

در دو بازی حساس و ابتدایی نیم فصل دوم شد.
باالخره کارت بازی دو بازیکن برزیلی س�پاهان صادر 

شد
ب��ا ش��روع تعطیالت نیم فص��ل و پایان رس��یدن تعطیالت 
کریس��مس در برزیل و فیفا باالخره کارت بازی این بازیکن 
رس��ید و پادووانی و شیمبا می توانند س��پاهان را در دیدار 
حس��اس مقابل پرس��پولیس تهران در ورزش��گاه آزادی در 
 هفت��ه هجدهم همراه��ی کنند.ام��ا از ط��رف دیگر رفتن 
 مه��دی ش��ریفی از این تی��م به دلی��ل خدمت س��ربازی 

ش��وک بزرگی به هواداران سپاهان در آستانه نیم فصل دوم 
وارد کرد.وی که پس از بازی ذوب آهن از هواداران س��پاهان 
خداحافظی کرد و حاللیت طلبید، راهی تبریز شد تا خدمت 

سربازی اش را در این تیم سپری کند.
وی که ب��ا روزهای اوجش فاصله زیادی داش��ت، در هفده 
هفت��ه لیگ برتر تنها توانس��ت 4 گل ب��رای تیمش به ثمر 
برس��اند و در نبود ش��یمبا، مثلث تهاجمی س��پاهان اساسا 

ناقص بود.

حال استیماچ خوشحال از بازگش��ت شیمبا، باید به دنبال 
جذب جایگزینی برای ش��ریفی در خط حمله اش باش��د و 
داش��تن دو مهاجم در ادامه مسابقات لیگ برتر و همچنین 
باشگاه های آسیا نمی تواند حاش��یه امنیت خوبی برای این 

تیم ایجاد کند.
س��پاهان که به زعم کارشناسان در نیم فصل ابتدایی بیشتر 
از نداش��تن یک مهاجم شش دانگ ضربه خورد، باید به فکر 

جذب یک بازیکن در این پست باشد.
از طرف دیگر مشکلی که باشگاه سپاهان با آن روبه روست، 
داش��تن تنها دو ظرفیت خالی برای جذب بازیکن است که 

سهمیه خارجی این تیم نیز تنها یک بازیکن است.
به همین دلیل مدیران سپاهان به دنبال جذب بازیکن چند 
پستی هستند تا در صورت ایجاد مشکل احتمالی، تیم شان 
در ادامه رقابت ها با مشکل برخورد نکند؛ سپاهانی که برای 
رس��یدن به قهرمانی و موفقیت در آسیا سخت به امتیازات 

نیم فصل دوم احتیاج دارد.
از همی��ن رو در روزه��ای اخی��ر نام یک گزینه بوس��نیایی 
 از باش��گاه س��پاهان ب��ه گوش می رس��د؛ ای��ن بازیکن که 
یک هافبک خالق و به اصالح پلی میکر است، شم باالیی در 
امر گلزنی دارد و توانایی بازیکن کردن به عنوان مهاجم سایه 

پشت سر دو مهاجم اصلی سپاهان را نیز دارد.
 باش��گاه اس��تقالل تهران نیز که ش��دیدا ب��ه دنبال جذب 
رسول نویدکیاس��ت، پیشنهاد معاوضه هافبک سپاهان را با 
علیرضا رمضانی نیز داده است اما گویا مدیران سپاهان این 
موضوع را به عهده خود رس��ول گذاشته اند و وی نیز تاکید 

کرده است که قصد رفتن از سپاهان را ندارد.
سپاهان حمودی را به راحتی از دست نمی دهد

علی حمودی که با اتمام رسیدن دوران سربازی اش باید به 
باش��گاه س��پاهان بازگردد، از این اتفاق دل خوشی ندارد و 
بارها در مصاحبه های متفاوت اعالم داشته است در صورتی 
که س��پاهان با جدایی من موافقت نکند، مجبور به بازی در 
تیم سپاهان می شوم.سپاهان که با رفتن احسان حاج صفی، 
در پس��ت هافبک و دفاع چپ با مش��کالت زیادی روبه رو 
است، بعید اس��ت اجازه خروج این مدافع چپ را به راحتی 
بدهد و مدیران باشگاه احتماال هزینه آوردن یک مدافع چپ 

را در ازای فروش حمودی طلب خواهند کرد.

علی کفاش��یان مطابق با ش��عار فیفا اص��رار دارد که 
»سیاست از ورزش« جداست و حمایت از مرد بحرینی 
در انتخابات فیفا دخلی به اتفاقات رخ داده در این کشور 
ندارد اما همتایان او در امارات و عربس��تان مطلقا با او 
موافق نیستند و با اظهارنظرهای شان در این چند روز 

اخیر دوباره ثابت  کرده اند که نظری متفاوت دارند.

کمتر از دو ماه دیگر انتخابات فدراس��یون بین المللی 
فوتبال برگزار می شود. در این میان کنفدراسیون های 
مختلف تصمیم ش��ان را ب��رای حمای��ت از نامزدهای 
کس��ب عنوان ریاس��ت گرفته ان��د. حدود س��ه هفته 
 قبل س��ایت کنفدراسیون فوتبال آس��یا بعد از جلسه 
هیات رییسه اعالم کرد که اعضا برای حمایت از شیخ 

س��لمان بحرینی به جمع بندی رس��یده اند تا شانس 
رییس فعلی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در رقابت با 
دیگر نامزدها و به ویژه در رقابت با اینفانتینو سوییسی 

و شاهزاده »علی« اردنی افزایش یابد.
شانس ش��یخ س��لمان در رقابت انتخاباتی فیفا وقتی 
بیشتر می شود که بدانیم شیخ احمد کویتی به عنوان 
یکی از تاثیرگذارترین چهره های ورزش دنیا هم پشت 
همزبان بحرینی اش در آمده تا ورزش آسیا مهم ترین 
کرس��ی ورزش دنیا را به تس��خیر خ��ود در آورد. این 
موضوع را اگر کنار قرابت فرهنگی و زبانی کشورهای 
عربی در آسیا با کشورهای عربی آفریقا بگذاریم و اتحاد 
اعراب در موضوعی حیاتی را به عنوان یک اصل قبول 
داشته باش��یم، شانس شیخ س��لمان برای کسب یک 

پیروزی بزرگ بیشتر و بیشتر هم می شود.
 آنچ��ه در ای��ن میان ش��اید به ب��زرگ ترین مش��کل 
ش��یخ س��لمان تبدیل ش��ود، اعت��راض کمیته های 
بین المللی حقوق بشری است که به نقش شیخ سلمان 
در سرکوب و کشتار معترضان بحرینی و عضویت او در 
خاندان سلطنتی این کشور تاکید دارند. در این میان 
رای فدراس��یون فوتبال ایران هم اهمیت فراوانی پیدا 
کرده اس��ت چرا که نقش ایران در همراه کردن چند 

کشور می تواند تاثیرگذار باشد.

هر چقدر فدراس��یون فوتبال ایران با تاکید بر ش��عار 
فیفا بر جدایی »سیاس��ت از ورزش« تاکید دارد اما از 
آن طرف همکاران علی کفاشیان در کشورهای عربی 
در این چند روز ب��ا حرف ها و رفتارهای ش��ان دوباره 
ثابت کرده اند که برای اس��تقالل فوتبال اهمیتی قائل 
نیس��تند و تابع حکومت های خ��ود در تصمیم گیری 
و اظهارنظرهای ش��ان هس��تند چه اینکه مس��ووالن 
باشگاه های عربستانی جلوتر از خیلی از سیاستمداران 
سعودی به حضور تعدادی ایرانی در سفارت کشورشان 
در تهران واکنش نشان دادند و به بهانه»نبود امنیت« 
خواس��تار برگزاری بازی هایش��ان با تیم ه��ای ایرانی 
در خارج از تهران ش��دند و امروز هم یوسف السرکال 
اماراتی که در سال های گذش��ته از طرف ایران »یک 
دوست«معرفی می ش��د از تصمیم فدراسیون فوتبال 
عربستان حمایت کرد.اکنون باید دید بعد از صف کشی 
بعضی کش��ورهای عربی علیه ای��ران و اظهارنظرهای 
غیر ورزشی مسووالن فدراسیون  کشورهای عربستان 
و امارات، فدراس��یون فوتبال ایران در انتخابات فیفا از 
نامزد بحرینی حمایت می کند یا در اعتراض به تصمیم 
سیاسی بعضی از کشورهای عربی از جمله بحرین در 
تعطیلی س��فارت خانه های خود در تهران، فدراسیون 

فوتبال ایران هم رایش را تغییر می دهد؟

بررسی شرایط سپاهان در نقل و انتقاالت زمستانی؛

باالخره کارت بازی شیمبا و پادووانی رسید

فدراسیون فوتبال در انتخابات فیفا طرف چه کسی  را می گیرد؟

سیاست بازی اعراب و ابهام بزرگ در رای ایران
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بازی  های محلیدریچه

نادانى را دیدم كه بدنى چاق و تنومند داشت، لباس فاخر و گرانبها 
پوشیده بود و بر اسبى عربى سوار شده و دس��تارى از پارچه نازك 
مصرى بر سر داشت، شخصى گفت: اى سعدى! این ابریشم رنگارنگ 

را بر تن این جانور نادان چگونه یافتى؟
 گفت��م: خرى ك��ه همش��كل آدم ش��ده، گوس��اله پیك��رى كه او 

را صداى گاو است. یك چهره زیبا بهتر از هزار لباس دیبا  است.

درویشى تهى   دست از كنار باغ كریم خان زند عبور مى كرد . چشمش 
به شاه افتاد و با دس��ت اش��اره اى به او كرد . كریم خان دستور داد 

درویش را به داخل باغ آوردند .
كریم خان گفت : این اشاره  هاى تو براى چه بود ؟

درویش گفت : نام من كریم است و نام تو هم كریم و خدا هم كریم .
آن كریم به تو چقدر داده است و به من چى داده ؟كریم خان در حال 

كشیدن قلیان بود ؛ گفت چه مى خواهى ؟
درویش گفت : همین قلیان ، مرا بس اس��ت !چند روز بعد درویش 
قلیان را به بازار برد و قلی��ان بفروخت . خریدار قلیان كس��ى نبود 
جز كس��ى كه مى  خواس��ت نزد كریم خان رفته و تحفه براى خان 
 ببرد!  پ��س جیب درویش پر از س��كه كرد و قلیان ن��زد كریم خان

برد! 
 روزگارى س��پرى ش��د. دروی��ش جه��ت تش��كر ن��زد خ��ان 

رفت .
ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره اى به كریم خان زند كرد 
و گفت : نه من كریمم نه تو ؛ كریم فقط خداست ، كه جیب مرا پر از 

پول كرد و قلیان تو هم سر جایش هست.

شعرحکایت

سالم عزیز مهربون، اجازه هست بشم فدات؟
اجازه هست تو شعر من، اثر بذاره خنده هات؟

شب كه مى شه یواش یواش، با چشمك ستاره هاش
اجازه هست از آسمون، ستاره كش برم برات؟

اجازه هست بیاى پیشم یه كم بگم دوست دارم؟
تو هم بگى دوسم دارى بارون بشم دل ببارم
بریم تو باغ اطلسى بى رنج و درد بى كسى

بهت بگم اجازه هست گل روى موهات بذارم
اجازه هست خیال كنم، تا آخرش مال منى؟
خیال كنم دل منو، با رفتنت نمى شكنى؟

اجازه هست خیال كنم، بازم میاى مى بینمت؟
با اون چشاى مهربون، دوباره چشمك مى زنى؟

طپش طپش با چشمكت، غزل بگم براى تو
با اتكا به عشق تو، تو زندگى برم جلو؟

هر چى بگى نه نمى گم، جونم بخواى برات مى دم
هر چى مى خواى بهم بگو، فقط بهم نگو برو

اجازه هست بازم تو خواب، بوس بكارم كنج لبات
یه شعر تازه تر بگم، به یاد شرم گونه هات

نشونیتو بهم مى دى؟ تا پنهون از چشم همه
ورق ورق نامه بدم بازم برات بازم برات
همیشه مهربون من! نامه رسید به انتها

فقط یه چیز یادت باشه: بازم به خواب من بیا

کاریکاتور )بدون شرح(

جواب سودوکو  شماره 1769سودوکو  شماره 1770 

جواب معما 1769 معما 1770
ای��ن مث��ل را موقع��ى ای��راد م��ى كنند كه 
كس��ى بخواهد با زبان چرب و نرم كس��ى را 
 فریب دهد و چیزى را به زرنگ��ى از چنگ او 

بر باید .
آورده اند كه ...

گوین��د ش��خصى در یك��ى از خیاب��ان هاى 
اصفهان به طفل خردسالى برخورد كرد .

دید دودان��ه اش��رفى در دس��ت دارد و آنها 
 را ب��اال و پایی��ن م��ى ان��دازد و با آنه��ا بازى

 مى كند .
آن ش��خص یا دیگ طمعش به جوش آمد یا 
براى امتح��ان میزان هوش و فراس��ت طفل 

، با لهج��ه اى و آهنگى ك��ه در موقع خطاب 
 به ك��ودكان ب��ه كار مى برن��د ب��ه او گفت: 

بچه جون ! یكى از اینها را به من بده !
طفل بسیار زیرك بود و گفت : قدرى صداى 
خر در بیاور تا بدهم ش��خص به این سو و آن 
س��و خیابان نظرى افكنده و سپس همین كه 
ش��خصى را در آن حوالى ندی��د ، بناى عرعر 
كردن را گذاشت و سپس گفت : حاال به عهد 

خود و فاكن !
طفل گفت : عجب ، تو به این خریت فهمیدى 
كه اینه��ا چیز خوبى اس��ت ولى م��ن با این 

آدمیتم نفهمم ؟!

- مي خواهی��م 40 عدد تخم م��رغ را در 7 روز 
بخوریم ... ولي ه��ر روز به تعداد ف��ردي از آنها 

بخوریم. 
 یعني مجم��وع تع��داد تخم مرغ های��ي كه در

 روز مي خوریم یك عدد فرد باشد ، نه یك عدد 
زوج ... چطور ممكن است؟

- شخصي مدت هفت ش��ب در مهمانخانه اي 
منزل مي كند و چون پول نق��د براي پرداخت 
كرایه هتل را ندارد قرار مي گذارد از هفت حلقه 
به هم پیوس��ته طال كه به همراه دارد ، هر شب 
یكي از آنها را به ج��اي كرایه به هتلدار بپردازد. 
اما مي خواهد بیش از یك ب��ار آن حلقه ها را از 

هم نگسلد. 
چطور چنین چیزي ممكن است؟

هر دوتا ساعت را به كار مي اندازیم ، بعد از سه دقیقه ساعت 
اولي را برمي گردانیم ... 

بعد از سه دقیقه دیگر دوباره س��اعت اول را برمي گردانیم . 
حاال بعداز یك دقیقه ، زمان س��اعت دوم تمام مي شود و از 
زمان ساعت اول نیز یك دقیقه گذشته است ... ساعت اول را 
برگردانده تا یك دقیقه بگذرد ... ساعت اول كه به پایان برسد 

با هفت دقیقه ساعت دوم مي شود هشت دقیقه ... 
- زن در روز عروسي 21سال  داشت است. سن این خانم در 

حال حاضر برابر است با اختالف سن او و سن شوهرش ...
در آن زمان سن زن 21 بیست و یك سال و سن مرد سه برابر 

سن زنش ، یعني 63 شصت و سه سال بود. 
االن سن زن 42 چهل و دو سال و سن مرد دو برابر سن زنش  

یعني 84 هشتاد و چهار سال است.

معما
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تو به این خریت فهمیدی و ما نفهمیدیم 

داستان

دال پلورازهای موفقیت در ورزش 
در این بازى چند نفر به دو دسته تقسیم مى شوند كه معموال دو دسته سه نفرى 
یا بیشتر مى باشند. هر دسته به فاصله 10 الى 20 متر دورتر از یكدیگر و روبروى 

هم قرار مى گیرند.
هر دسته در جایى كه ایس��تاده اند سه عدد س��نگ به عنوان هدف كه هر یك 
تقریبا به طول 2۵ و بعرض 1۵ سانتى متر مى باشد طورى در محل خود )روبروى 
دسته مقابل( پشت س��ر هم قرار مى دهند كه فاصله س��نگ ها یك متر باشد و 
این سنگ ها را به صورت عمودى در یك خط مس��تقیم در زمین فرو مى كنند 
كه راست بایستد. بنابراین اكنون هر دسته سه عدد سنگ خود را كه به آن دال 
 )dal( یا هدف مى گویند، در كنار خود و روبروى س��ه دال dal(( دسته مقابل

 قرار داده اند كه حدودا ب��ه فاصله 10 الى 20 متر دورتر از آنها و روبروى ش��ان 
ایستاده اند.

حال هر دسته كه زودتر دال ها )هدف ها( را در زمین فرو كرده باشند براى اینكه 
دسته مقابل را با خبر كرده باشند، تا شروع بازى را نصیب خود كنند مى گویند:

دال ادسم گایل بستم یعنى )هدف در دستم گاوها را بستم(.
اكنون دسته اى كه بازى را شروع مى كند مى بایست هر نفر یك سنگ كه به وزن 
و اندازه توانایى جسمى او مى باشد به طرف دال هاى دسته مقابل پرتاب نماید. 
البته اندازه سنگى را كه به طرف دال ها پرتاب مى كنند اختیارى است اما معموال 
این سنگ ها را به اندازه دو مشت و به شكل كروى یا بیضى انتخاب كرده به سوى 

هدف ها پرتاب مى نمایند.
بعضى مواقع ممكن است یكى از دس��ته ها یك نفر كم داشته باشند، كه در این 
صورت دس��ته مذكور حق دارد یك س��نگ اضافه پرتاب نمای��د. درهر صورت 
دسته اى كه افرادش سنگ ها را پرتاب كرده باشند كنار مى كشند تا افراد دسته 

مقابل به طرف دال هاى آنان سنگ پرتاب نمایند.
هر دسته اگر یكدور كامل یا یك دور غیر كامل كه شرح داده خواهد شد، هر سه 

دال دسته مقابل را بیاندازد، برنده بازى خواهد شد.
یك دور كامل بنا بر قرار داد اولیه معموال شامل پنج مره marra )پنج دور بازى( 

كه یك دور كامل است، مى باشد و به این صورت است كه:
اگر دسته اى بتواند با پرتاب س��نگ در یك دور بازى هر سه دال دسته مقابل را 
بیاندازد و دس��ته مقابل با پرتاب سنگ نتو انسته باش��د حتى یك دال از آنها را 
بیاندازد، این خود یك مره )یك دور بازى( حساب مى شود و اگر پنج بار هر سه 
دال دس��ته مقابل را به همین صورت بیاندازند پنج مره محس��وب مى گردد كه 

همان یك دور كامل است و این دسته برنده بازى است.

۳- تعیین اهداف واقع بینانه
كارا تامپسون، سخنگوى انجمن سالمت باش��گاه هاى ورزشى و راكتى 
بین المللى) IHRSA ( مى گوید: براى كمال یا هدفى كه احتمال محقق 
 شدن آن كم اس��ت و نمى توان به آن رس��ید، تقال نكنید. اگر شما هنوز 
نمى توانید ۵ كیلومتر بدوید، نگران نباشید. بلكه 1۵ دقیقه پیاده روى در 
 روز را به عادت تبدیل كنید و زمان، فاصله و شدت را به مرور به آن اضافه 

كنید.
۴- از سیستم دوست استفاده کنید

تامپسون پیشنهاد مى كند براى اینكه یك ش��ریك ورزشى خوب براى 
تمرینات تان داشته باش��ید، از میان دوس��تان یا فامیل به دنبال كسى 
باش��ید كه واقعا مى خواهد مثل شما، یك س��بك زندگى سالم را دنبال 
 كند و به دنبال تناسب اندام باشد. یكدیگر را تشویق كنید و با هم ورزش 

كنید.
۵- برنامه خود را با زندگی تان متناسب کنید

آیا شما هم براى رفتن به باش��گاه ورزشى بیش از حد پر مشغله هستید؟ 
 س��تاره تنیس، مارتینا ناوراتیل��ووا، در این رابطه نكات��ى را مى گوید كه 
مى توانید در حین پر مشغلگى، بازهم آماده بمانید. او مى گوید: باید بین 
برنامه  ورزشى و زندگى، تناسب باش��د، یعنى برنامه ورزشى خودتان را 
 با زندگى متناسب كنید. ش��ما براى رس��یدن به آمادگى نیاز به لوازم و

 باشگاه هاى ورزشى تجمالتى ندارید.
 اگر ش��ما در اتاق تان كمى فضا در اختیار دارید، ورزش هاى ساده اى كه

 مى توانید در این فضا انجام دهید را امتحان كنید تا بتوانید عضالت باسن، 
پاها و ران، قفسه سینه و بازوها را تقویت و خوش فرم كنید. او در رابطه با 
تعداد حركات هم مى گوید: 10-12 تكرار از هر تمرین را انجام دهید، تكرار 
و شدت را به مرور اضافه كنید. یعنى وقتى به مرور قوى شدید، مى توانید 
تعداد تكرار و شدت تمرین را افزایش دهید. مثال مى توانید از حركات این 

مطلب استفاده كنید: چگونه بدون نیاز به وزنه عضله بسازید.
6- شاد باشید!

سباستین الگرى، مربى مشهور لوس آنجلسى پیشنهاد مى كند: فعالیت 
 ورزشى یا رشته ورزش��ى را انتخاب كنید كه ش��ما در واقع از انجام لذت 
مى برید. یعنى مطمئن باشید كه لذت مى برید. اگر شما از تمرین با وزنه 
نفرت دارید، انجام ندهید. او مى گوید: شما مى توانید هر رشته ورزشى را 
براى كاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام انتخاب كنید. مثال كوه نوردى 

یا صخره نوردى یك ورزش عالى است.
7- به ساعت نگاه کنید

قبال در خصوص بهترین زمان براى ورزش كردن مطلبى نوش��ته بودیم 
كه توصیه م��ى كنیم آن را مطالعه كنید. اما جیس��ون تئودوس��اكیس، 
فیزیولوژیست ورزش در دانشگاه پزشكى آریزونا پیشنهاد مى كند: سعى 
كنید در زمانى كه بیش��ترین انرژى را دارید، تمرین كنید. اگر سحر خیز 
هستید، فعالیت هاى تناسب اندام خود را در اوایل روز زمانبندى كنید، یا 
اگر با گذر روز، شاد و پر انرژى مى شوید، فعالیت هاى خود را در بعد از ظهر 
یا عصر برنامه ریزى كنید. او معتقد اس��ت كه: تمرین كردن در زمانى كه 

بیشترین انرژى را دارید منجر به بهترین نتایج خواهد شد.

آدم نما، نه آدم

درویش و کریم خان

اجازه هست؟

خون خشكیده ى روى آن بر سرم فریاد مى زد و عشق 
 محس��ن را به رخم مى كش��ید و به طرز فكر پوچم ،

مى خندید.
مدتى بعد یك روز كه از دانشگاه بر مى گشتم وقتى به 
مقابل خانه مان رسیدم ، طنین صداى آشنائى كه از 

پشت سرم مى آمد ، سر جایم میخكوبم كرد .
_ سالم مژگان . . .

خودش بود. محسن، اما من جرات دیدنش را نداشتم . 
مخصوصا حاال كه با بى وفائى به مالقاتش نرفته بودم .

چطور مى توانس��تم به صورتش نگاه كن��م ! مدتى به 
 همین منوال گذش��ت ت��ا اینكه دوب��اره صدایم كرد 

و این بار شنیدن صدایش لرزه بر اندامم انداخت .
_ منم محسن ، نمى خواى جواب سالمم رو بدى ؟

در حالى كه به نفس نف��س افتاده بودم بدون اینكه به 
طرفش برگردم گفتم 

_ س . . . . سالم . . .
_ چرا ص��دات مى لرزه ؟ چ��را بر نمى گ��ردى ! نكنه 
یكى از پاهاى تو هم قطع ش��ده كه نمى تونى این كار 

رو بكنى ؟
 یا اینك��ه نكنه اونق��در از چش��ات افت��ادم كه حتى

 نمى خواى نگام كنى ! . . .
این حرف ها مثل پتك روى س��رم ف��رود مى آمدند . 

طورى كه به زور خودم را سر پا نگه داشته بودم .
حرف هایش كه تمام شد . مدتى به سكوت گذشت و 

من هنوز پشت به او داشتم .
تا وقتى كه از چلق و چل��ق عصایش فهمیدم كه دارد 

مى رود .

آرام به طرفش برگش��تم و او را دیدم ، ب��ا یك پا و دو 
عصاى زیر بغلى . . . كمى به رفتنش نگاه كردم ، ناگهان 

به طرفم برگشت و نگاه مان به هم گره خود .
 واى ! ك��ه چق��در دوس��ت داش��تم زمین ده��ان باز 
مى كرد و مرا م��ى بلعید ت��ا مجبور نباش��م آن نگاه 

سنگین را تحمل كنم .
نگاهى كه كم مانده بود ستون فقراتم را بشكند !

چرایش را نم��ى دانم . اما انگار محك��وم به تحمل آن 
شرایط ش��ده بودم كه حتى نمى توانستم چشم هایم 

را ببندم .
مدتى گذشت تا اینكه محسن لبخندى زد و رفت. . .

حس عجیبى از لبخند محسن برخاسته بود . سوار بر 
امواج نورى ، به دورن چشم هایم رخنه كرد و از آنجا 
در قلبم پیچید و همچون خون ، از طریق رگ هایم به 

همه جاى بدنم سرایت كرد .
داخل خانه كه شدم با قدم هاى لرزان ، هر طور كه بود 
خودم را به اتاقم رساندم و روى تختم ولو شدم . تمام 
بدنم خیس عرق ش��ده بود . دس��ت هایم مى لرزید و 

چشم هایم سیاهى مى رفت . اما قلبم . . .
قلبم با تپش مى گفت كه این بار او مى خواهد به مغزم 
یارى برساند و آن را در حل معمائى كه از حلش عاجز 

بودم كمك كند .
بله ، من هنوز محسن را دوست داشتم و هنوز خانه ى 
قلبم از گرماى محبتش لبری��ز بود كه چنین با دیدن 
محس��ن ، به تپش افتاده ب��ود و بى ق��رارى مى كرد. 
ناخودآگاه به سراغ كادو رفتم و آن را گشودم . داخل 
آن چیزى نبود غیر از یك ش��اخه گلى خشكیده كه 

بوى عشق مى داد .
به یاد نامه ى محسن افتادم و آن را هم گشودم .

سالم مژگان ، مى دانم االن كه دارى نامه را مى خوانى 
من از چشمت افتاده ام ، اما دوس��ت دارم چیز هایى 
در مورد آن ش��اخه گل خش��كیده برایت بنویسم . تا 
بدانى زمانى كه زیبائى آن گل م��را به هوس انداخت 
تا آن را برای��ت بچین��م، مى دانس��تم گل در منطقه 
خطرناكى روییده، اما چون تو را خیلى دوست داشتم 
و مى خواستم قشنگ ترین چیز ها براى تو باشد . جلو 

رفتم و . . .
بعد از مجروحیتم كه تو به مالقاتم نیامدى، فكر كردم 

از دست دادن یك پا ، ارزش كندن آن گل را نداشته .
اما حاال كه درام این نامه را مى نویس��م به این نتیجه 
رس��یده ام كه من با دیدن آن گل ، ن��ه فقط به خاطر 
تو، كه درواقع به خاطر عش��ق خطر كردم و جلو رفتم 
، عشق ارزش از دس��ت دادن جان را دارد ، چه برسد 

به یك پا و …«
گریه امانم نداد تا بقیه ى نامه را بخوانم . اما همین چند 
جمله محسن كافى بود ، تا به تفاوت درك عشق، بین 
خودم و محسن پى ببرم و بفهمم كه مقام عشق در نظر 

او چقدر واال است و در نظر من چقدر پست …
چند روزى گذشت تا اینكه بر ش��رمم فایق آمدم . به 
مالقات محس��ن رفتم و گفتم كه ارزش عشق او براى 
من آن قدر زیاد است كه از دست دادن یك پایش در 

برابر آن چیزى نیست و از او خواستم كه مرا ببخشد.
اكنون سال ها ست كه محسن مرا بخشیده و ما دركنار 

یكدیگر زندگى شیرینى را تجربه مى كنیم.

ایستگاه ضرب المثل

گل خشکـیده
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اخطار اجرایی
10/306 شماره:243/94 به موجب رای شماره 254 تاریخ 93/7/19 شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرس��تان زواره که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا تام فرزند تقی به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهل و هش��ت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز 
به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان وصول 
محکوم به برمبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که دایره اجرا محاسبه می نماید و همچنین به پرداخت مبلغ چهارصد 
و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان ابوالفضل 
گنجی زاده فرزند رمضان به نشانی زواره – خ.امام – جنب مدرسه راهنمایی 
شهید مطهری – منزل شخصی و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت 
به مبلغ دو میلیون و چهارصد و بیس��ت و پنج هزار ری��ال. ماده 34 قانون 
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 باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ن��دارد، صریحا اعالم نماید.م الف:857 ش��عبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف زواره
اخطار اجرایی

10/307 شماره:244/93 به موجب رای شماره 25 تاریخ 93/7/19 شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرس��تان زواره که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا تام فرزند تقی به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهل و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چ��ک 79/3/10 لغایت زمان وصول محکوم به 
برمبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که 
دایره اجرا محاسبه می نماید و همچنین به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و 
 پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان ابوالفضل گنجی زاده

فرزند رمضان به نش��انی زواره – خ.امام – جنب مدرس��ه راهنمایی شهید 
مطهری – منزل شخصی و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت به مبلغ 
دو میلیون و سیصد هزار ریال. ماده 34 قانون 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 اس��تیفاء 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:859 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره
ابالغ رای 

10/308 کالس��ه پرونده:969/94 ش��ماره دادنام��ه:1483-94/8/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: داریوش تاصیدی 
به نش��انی اصفهان – مفت آباد – ک.ش حجازی – بن بست زنبق – درب 
اول – سمت راس��ت – کرم رنگ خوانده: علی مهرور نشانی مجهول المکان 
خواس��ته: مطالبه طلب دو میلیون و چهارصد ه��زار ریال بانضمام مطلق 
خسارات گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای داریوش تاصیدی به طرفیت علی 
مهرور به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال به انضمام 
مطلق خس��ارات با توجه به محتویات پرونده و حضور خواهان در جلسه 
مورخ 94/8/16 و عدم حضور خوانده علی رغم نشر آگهی مورخ 94/7/9 و 
با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه رس��یدگی که بیان داشته اند مبلغ 
خواسته بنده 240 هزار تومان بابت اجرت جوشکاری برای خوانده می باشد 
و با اس��تناد به مواد 198و515و519و522 آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال بابت اصل خواسته )اجرت جوشکاری( و 
مبلغ 270/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 94/6/31 لغایت اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:27939 شعبه 32 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/309 کالسه پرونده اصلی:541/94 شماره دادنامه:621-94/8/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد 
نشانی خ.توحید – جنب تاالر فرشچیان – پ3 خوانده: کیوان محمدی –منیر 
ترابی هر دو به نشانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ سی و پنج 
میلیون ریال وجه چک ش��ماره 575879 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و 
مطلق خسارت دادرس��ی به تاریخ 94/8/3 شعبه س��ی و نهم شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تش��کیل پرونده کالسه مفتوح 
است با مالحظه اوراق پرونده شورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد به طرفیت کیوان محمدی و منیر ترابی به خواسته مطالبه مبلغ سی 
و پنج میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 575879 مورخ 89/11/7 به 
انضمام هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی 
حضور نیافته و  هیچگونه دلیل ومدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان 
را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه 
های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )89/11/7( تا زمان 
اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خوهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام مدت مذک��ور ظرف 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان 
می باشد.م الف:27936 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

10/310 شماره:247/93 به موجب رای شماره 284 تاریخ 93/8/14 شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرستان زواره که قطعیت یافته است محکوم علیه سید 
محسن دامادی فرزند مرتضی به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چ��ک 81/3/15 لغایت زمان وصول 
محکوم به برمبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که دایره اجرا محاسبه می نماید و همچنین به پرداخت مبلغ چهارصد 

 و س��ی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان ابوالفضل
 گنجی زاده فرزند رمضان به نشانی زواره – خ.امام – جنب مدرسه راهنمایی 
شهید مطهری – منزل شخصی و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت به 
مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا 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 قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:856 ش��عبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف زواره
ابالغ رای 

10/311 کالسه پرونده اصلی:304/94 شماره دادنامه:592-94/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی حمید نوری به وکالت سمیه سلیمانی و نجیمه محمدی نشانی 
خ.توحید – جنب تاالر فرشچیان – پ3 خواندگان: 1- محمدرضا مظاهری 2- 
طاهره مظاهری 3- هنگامه مظاهری 4- مرضیه فروتن 5- افسانه مظاهری 
همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بخشی از وجه چک ش��ماره 141712/50 مورخ 94/2/29 بانک ملت به تاریخ 
94/7/20 شعبه سی و نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 304/94 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده 
ش��ورا با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی حمید 
نوری و وکالت سمیه س��لیمانی و نجمه محمدی به طرفیت 1- محمدرضا 
2- طاهره 3- هنگامه 4- افس��انه همگی مظاه��ری 5- مرضیه فروتن به 
خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
141712/50 مورخ 94/2/29 به انضمام هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و  هیچگونه دلیل ومدرک و دفاع 
موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی ب��ر برائت ذمه خویش به عمل 
نیاورده لذا ش��ورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ پانصد و س��ی هزار ریال بابت هزینه های دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه که توس��ط اجرای احکام محاس��به می گردد و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید )94/2/29( تا زمان اجرای حکم براس��اس 
آخرین ش��اخص بانک مرکزی در حق خوهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان می باش��د.م الف:27935 

شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

 10/312 شماره:159/93 به موجب رای ش��ماره 259 تاریخ 93/7/19 شعبه
 اول ش��ورای ح��ل اخت��الف شهرس��تان زواره ک��ه قطعیت یافته اس��ت 
 محکوم علیه اصغر قیص��ری فرزند ابوالفضل به نش��انی مجهول المکان

  محکوم است به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت 
زمان وصول محکوم ب��ه برمبنای نرخ تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران که دایره اجرا محاس��به می نماید و همچنین به 
پرداخت مبل��غ چهارصد و چهل ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق 
خواهان ابوالفضل گنجی زاده فرزند رمضان به نشانی زواره – خ.امام – جنب 
مدرسه راهنمایی ش��هید مطهری – منزل شخصی و پرداخت نیم عشر در 
حق صندوق دولت به مبلغ دویست و سی و پنج هزار ریال. ماده 34 قانون 
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 باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ن��دارد، صریحا اعالم نماید.م الف:855 ش��عبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف زواره
ابالغ رای 

10/313 کالس��ه پرونده:94-659 ش��ماره دادنام��ه:757-94/7/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رضا بهزادمنش 
نشانی: بازار بزرگ – بازار انقالب – پاساژ انقالب – پالک17 خوانده: سمیرا 
عباسپور نشانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی رضا بهزادمنش 
به طرفیت سمیرا عباس��پور به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 729671 مورخ 93/6/5 به عهده بانک 
صادرات شعبه میدان ش��هدا ارومیه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ری��ال 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و هزینه های نش��ر آگهی تا اجرای کامل حکم و یکصد و هفتاد 
هزارریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 93/6/5 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد درحق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:27934 ش��عبه 17 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/314 کالسه پرونده:706/94 شماره دادنامه:944-94/9/22 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه هفده ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: س��ید داود معتمدی 
نشانی سه راه حکیم نظامی – بعد از نمایندگی سایپا – فروشگاه احمدی 
خوانده: مجتبی یزدیان نش��انی خ.سپه – کوچه مس��جد کازرون – کفش 
قائم - مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به ص��دور رای مینماید. رای قاضی ش��ورا: دعوی س��ید داود معتمدی به 
طرفیت مجتبی یزدیان به خواس��ته مطالبه مبلغ نوزده میلیون و هفتصد 
هزار ری��ال وجه دو فقره چک ب��ه ش��ماره 011902-91/1/30- نه میلیون و 

هفتصد هزار ریال و011901-90/12/25-ده میلی��ون ریال عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی وقت رس��یدگی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310و311 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و 
هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال و 
هزینه نش��ر آگهی تا اجرای کامل حکم و همچنین خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باش��د.م الف:27933 شعبه 17 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/315 کالس��ه پرون��ده:497/94 ش��ماره دادنام��ه:476-94/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رضا بهزادمنش 
نش��انی اصفهان – بازار بزرگ – بازار انقالب – پاس��اژ انقالب – پالک17 
خوانده: رامین یوزباش��ی نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال بابت ی��ک فقره چک بانک انصار به ش��ماره 071797 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر 
و تادیه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: دعوی رضا بهزاد منش به طرفیت رامین یوزباشی به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 018/071797-1393/11/25 عهده 
بانک انصار به انضمام مطلق خس��ارات قانونی باتوج��ه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310و311 قانون تجارت و 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 400/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:27932 شعبه 

16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 ابالغ رای 

10/317 کالس��ه پرونده:94-578 ش��ماره دادنام��ه:777-94/8/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: عیسی وثیقی 
ناصر نش��انی خیابان حس��ین آباد – تعوی��ض روغنی رافائ��ل خوانده: 
1- رحمت اله وهمن نش��انی مجهول المکان 2- ورث��ه مرحومه میترا هفت 
برادران به اسامی 1- مهرشاد 2- متین 3- مجتبی 4- علی همگی شهرت 
هفت برادران – فاطمه مهاجران خواس��ته: الزام به انتقال سند یک دستگاه 
پراید مدل 1388 به ش��ماره انتظامی 326ن13/91 گردش��کار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
خواهان عیس��ی وثیقی ناصر به طرفیت خوان��دگان 1- رحمت اله وهمن 
2- ورث��ه مرحومه میت��را هفت برادران به اس��امی 1- مهرش��اد 2- متین 
3- مجتبی 4- علی همگی شهرت هفت برادران – فاطمه مهاجران با توجه 
به محتویات پرونده و اینکه خوان��دگان ردیف 2 الی 5 برابر ابالغ قانونی در 
شعبه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده اند و مبایعه نامه های 
مورخ 93/1/30و92/8/9 و گواهی حصر وراثت شماره 1096 مورخ 94/3/11 
و اظهارات خوانده ردیف اول شورا نظر به محکومیت خواندگان ردیف 2 الی 
آخر به حضور در یکی از دفاتر اسناد رس��می و انتقال سند خودرو پراید 
مدل 1388 به ش��ماره انتظامی ایران13-326ن91 به انضمام پرداخت مبلغ 
یکصد و هش��تاد هزار ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان در خصوص 
خوانده ردیف اول مستندات به ماده 197و2 ق.آ.د.م رد دعوی صادر و اعالم 
مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس از 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:28084 ش��عبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/318 کالس��ه پرونده:94-397 ش��ماره دادنام��ه:884-94/8/30 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 34 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: 1- محمد 
محمدزاده نشانی اصفهان – 24 متری دوم – کوچه حافظ – بن بست آزاده 
– پالک319، 2- حسن محمدی نش��انی اصفهان – خ.مشتاق سوم – محله 
هیستان – خ. مسجدالرضا – بن بست بهار –پالک28 وکیل: محسن حاتم 
پور نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق ش��مالی – حدفاصل چهارراه وکیل 
و سه راه شیخ مفید – ساختمان ارغوان – طبقه سوم – واحد16 خواندگان: 
1- محمد غالمی 2- مرتض��ی حیدری زاده طالخونچه هر دو به نش��انی 
مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به 1- اثبات وقوع بیع 2- انتقال سند 
رسمی خودرو ریو به شماره انتظامی 13ایران-824ط33 گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خواهانها 1- محمد محمدزاده 2- حسن محمدی با وکالت محسن حاتم پور 
به طرفیت خواندگان 1- محمد غالمی 2- مرتضی حیدری زاده طالخونچه 
به خواس��ته الزام به اثبات وقوع بیع 2- انتقال س��ند رسمی خودرو ریو به 
ش��ماره انتظامی 13ایران-824ط33 با توجه به محتویات پرونده و صورت 
جلسه تنظیمی مورخه 94/7/18 و همچنین استعالم به عمل آمده از راهور 
و شهادت شهود این شورا دعوی خواهان ها را وارد دانسته و حکم به الزام 
خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو ریو به ش��ماره انتظامی 13ایران-

824ط33 را در حق خواهان ها صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
وفق مقررات قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و همچنین خواندگان 
محکوم برکلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشند.م الف:28086 

شعبه 34 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

9410100351105639 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغنام��ه: /319
9309980351100105 شماره بایگانی شعبه: 930123 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: محمد کرمی نش��انی مجهول المکان مدارک پیوست: در خصوص 
تجدید نظرخواهی بانک مهر اقتصاد به طرفیت ش��ما نس��بت به دادنامه 

شماره 517-94 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید 
یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می 

گردد.م الف:28616 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

10/320 کالس��ه پرونده:94-396 ش��ماره دادنام��ه:885-94/8/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 34 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- محمد 
محمدزاده نشانی اصفهان – 24 متری دوم – کوچه حافظ – بن بست آزاده 
– پالک319، 2- حسن محمدی نش��انی اصفهان – خ.مشتاق سوم – محله 
هیستان – خ.مسجدالرضا – بن بست بهار – پالک28 وکیل: محسن حاتم 
پور نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق ش��مالی – حدفاصل چهارراه وکیل 
و سه راه شیخ مفید –ساختمان ارغوان – طبقه سوم – واحد16 خواندگان: 
1- محمد غالمی 2- مریم کریمی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
الزام خواندگان به 1- اثبات وقوع بیع 2- الزام به انتقال سند رسمی خودرو 
پژو405 به شماره انتظامی 53ایران647ص51 گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهانها 
1- محمد محمدزاده 2- حسن محمدی با وکالت محسن حاتم پور به طرفیت 
خواندگان 1- محمد غالمی 2- مریم کریمی به خواسته الزام خواندگان به 
1- اثبات وقوع بیع 2- الزام به انتقال سند رسمی خودرو پژو405 به شماره 
انتظامی 53ایران-647ص51 را نموده با توجه به محتویات پرونده و صورت 
جلسه تنظیمی مورخه 94/7/18 و شهادت ش��هود و همچنین استعالم به 
عمل آمده از راهور این ش��ورا دعوی خواهان ها را وارد دانس��ته و حکم به 
الزام خواندگان به انتقال س��ند رس��می خودرو پژو405 به شماره انتظامی 
53ایران-647ص51 و همچنین مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
را در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی وفق مقررات قابل 
واخواهی در همین شعبه می باشد.م الف:28087 شعبه 34 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/321 کالس��ه پرونده:94-395 ش��ماره دادنام��ه:886-94/8/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 34 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- محمد 
محمدزاده نشانی اصفهان – 24 متری دوم – کوچه حافظ – بن بست آزاده 
– پالک319، 2- حسن محمدی نش��انی اصفهان – خ.مشتاق سوم – محله 
هیستان – خ.مسجدالرضا – بن بست بهار – پالک28 وکیل: محسن حاتم 
پور نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق ش��مالی – حدفاصل چهارراه وکیل 
و سه راه شیخ مفید –ساختمان ارغوان – طبقه سوم – واحد16 خواندگان: 
1- محمد غالمی 2- قربان ش��ریفی ریگی هر دو به نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام خواندگان به 1- اثبات وقوع بیع 2- الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو پژو206 به شماره انتظامی 53ایران855س33 گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
خواهانها 1- محمد محمدزاده 2- حس��ن محمدی با وکالت محسن حاتم 
پور به طرفیت 1- محمد غالمی 2- قربان ش��ریفی ریگی به خواسته الزام 
خواندگان به 1- اثبات وقوع بیع 2- الزام به انتقال رسمی سند خودرو پژو206 
به شماره انتظامی 53ایران-855س33 را نموده با توجه به محتویات پرونده 
و صورت جلسه تنظیمی مورخه 94/7/18 و همچنین استعالم به عمل آمده 
از راهور و شهادت شهود این شورا دعوی خواهان ها را وارد دانسته و حکم 
به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو پژو206 به شماره انتظامی 
53ایران-855س33 در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی 
وفق مقررات قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و همچنین خواندگان 
محکوم به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشند.م 

الف:28088 شعبه 34 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

  ابالغ رای
مرجع  11/3/39تاریخ رسیدگی:  13/3/39-883شماره دادنامه: 36/1103کالسه پرونده: 613/11

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای محمود دهقانی دستجردی نشانی  88رسیدگی: شعبه 
 – دهقانی شهید کوچه – حسین امام چهارراه – والفجر کوی – فردوس باغ خیابان –اصفهان 

 – دادگستری پارکینگ جنب – غربی نیکبخت خیابان –وکیل: زهرا دهقانی نشانی اصفهان  81الکپ
 در مندرج اسامی به دستجردی دهقانی صغری مرحوم وراث: خواندگان 91پالک – گلستان کوچه
 دهقانی همگی شهرت ربابه -3 اقدس -0 فاطمه -9 محمدعلی -6 علیرضا -8 مرتضی -1:ذیل

نسرین  -18نفیسه  -11نیره  -11ناهید  -3مجتبی  -8ابراهیم  -7المکان ی مجهولنشان به دستجردی
صدیقه  -13بتول  -10رمضان  -19المکان عفت شهرت همگی دهقانی دستجردی نشانی مجهول -16

1 المکان خواسته: الزام به انتقال سندشهرت همگی دهقانی نشانی مجهول
3

  از سه دانگ پالکهای ثبتی 
ثبت گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به  0بخش  9698پالک  از 318و317

کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
نماید. رای قاضی شورا: خواهان محمود دهقانی دستجردی با به شرح زیر مبادرت به صدور رای می

 -9محمدعلی  -6علیرضا -8مرتضی  -1م زهرا دهقانی دادخواستی به طرفیت خواندگان وکالت خان
مجتبی  -8ابراهیم  -7ربابه شهرت همگی دهقانی دستجردی فرزندان محمدتقی  -3اقدس  -0فاطمه 

عفت مهدی  -16نسرین همگی دهقانی دستجردی فرزندان رضا  -18نفیسه  -11نیره  -11ناهید  -3
صدیقه شهرت دهقانی دستجردی فرزندان جعفر به خواسته الزام به  -13بتول  -10رمضان  -19 پور

1 انتقال
3

ثبت اصفهان را  0بخش  9698از پالک  318و317از سه دانگ از ششدانگ پالکهای ثبتی   
مترمربع را از مرحوم  191مطرح و اظهار می دارد موکلش با استناد وکالتنامه قطعه زمینی به مساحت 

انی دستجردی خریداری نموده است که با نگرش به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و صغری دهق
و دو فقره نظریه از کارشناسان ثبتی مستفاد می  16/8/39و18/8/39همچنین وضعیت های ثبتی 

گردد اوال در خصوص ادعای معنونه مبایعه نامه ای ارائه نکرده است ثانیا وکالتنامه داللت بر بیع 
ه به خصوص اینکه وکالت کاری و اداری بوده و ثالثا با فوت مرحومه صغری موضوع وکالتنامه نداشت

منتفی است و استناد بدان وجاهت قانونی ندارد رابعا حسب نظر کارشناسی آقای محمود دهقانی قبل 
ات ادعا از فوت موکله خود مقدمات انتقال سند را هم فراهم ننموده است تا بتواند قرینه ای برای اثب

المکان شدن باشد و بر همین اساس قرار استماع شهادت شهود صادر گردد و از طرفی مجهول
خواندگان نیز مزید بر دالیل مارالذکر صدور قرار مرقوم را منتفی می نماید از این رو من حیث 

حکم قانون آیین دادرسی مدنی  137المجموع دعوی مطروحه محمول بر صحت نبوده مستندا به ماده 
روز قابل اعتراض در محاکم  81بر بی حقی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف مدت 

 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 88شعبه  88186عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، هرگاه 

وعده مى دهد بايد وفا كند.
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آشپزی

گوناگون

    

مواد الزم برای تهيه رول�ت بادامى با خامه و تمش�ک:  تخم مرغ 5 
 عدد، شکر 5 قاشق سوپخوری، روغن مایع 4 قاشق سوپخوری، آب جوش

 5 قاشق سوپخوری،وانیل 1/8 قاشق چایخوری، خامه قنادی 250 گرم، 

بادام پودر شده 3 قاشق سوپخوری، اسانس تمشک 1 قطره، آرد سفید 90 
گرم، پودر بادام 20 گرم،   رنگ قرمز 1 قطره به دلخواه،  تمشک 1/8 پیمانه.

 روش تهيه رولت بادامى با خامه و تمشک:سفیده و زرده را جدا کنید 
و سفیده را با 2 قاشق سوپخوری شکر با همزن بزنید تا پرک و سبک شود؛ 
سپس زرده را نیز به همراه باقیمانده ش��کر و آب جوش با همزن بزنید تا 

سبک شود.
رنگ قرمز را به زرده اضافه کنید و مخلوط س��فید و زرده را با هم ترکیب 
کنید. وانیل و اس��انس تمش��ک را نیز اضافه و به آرامی با لیسک مخلوط 
کنید. مخلوط آرد س��فید و پودربادام را با هم ترکیب و به مخلوط زرده و 
س��فیده اضافه کنید در آخر روغن مایع را نیز افزوده و مخلوط کنید کف 
س��ینی رولت 40×30 را کاغذ روغنی انداخته و چرب کنید. مایه را درون 
 سینی ریخته و به مدت 10 دقیقه در فر با دمای 220 درجه سانتی گراد قرار 

دهید.
 س��پس روی یک کاغذ روغنی دیگر برگردانید، رول کنی��د و بین حوله 
مرطوب قرار دهید. بعد از خنک شدن، کاغذ روغنی را جدا کنید و بین آن 
مخلوط خامه قنادی، بادام پودر شده و تمشک مخلوط شده بمالید، مجددا 

رول کنید و به مدت 12 ساعت در یخچال گذاشته، سپس برش بزنید.
 طرز تهي�ه كرم ميان�ى: خامه قنادی را ب��ا همزن بزنید ت��ا فرم بگیرد 
 و س��پس بادام پ��ودر ش��ده و تمش��ک را نیز اضاف��ه کنید و بی��ن رولت

بمالید.

در این نوشته شرح کوتاهی از زندگی افراد موفق را می خوانید که نشان می دهد 
زندگی این افراد نیز خالی از موانع و چالش نبوده است.

 اسحاق نيوتن:مادر نیوتن مانع ادامه تحصیل او در مدرسه شد و او را برای کار 
به مزرعه آورد اما بعد از اینکه از توانایی اش در کار کشاورزی ناامید شد به نیوتن 

کوچک اجازه داد به ادامه تحصیل بپردازد. نیوتن بعد از مدت ها فراغت از تحصیل 
توانست بار دیگر بدرخشد و به این ترتیب به یکی از بزرگ ترین دانشمندان عصر 

خود تبدیل شد.
آلبرت انيشتين:انیش��تین در زمان کودکی در مهارت های ارتباطی مشکل 
داشت اما این مشکل مانع از موفقیت او نشد. او با کسب جایزه نوبل فیزیک نشان 

داد که باوجود عدم مهارت های ارتباطی و کالمی، هوشی فوق العاده دارد.
 جى. كى. رولينگ: اولین نویس��نده بیلیونر در س��ال 2004 موفقیت خود را 
 یک شبه به دست نیاورده اس��ت. وقتی او مشغول نوش��تن اولین جلد از سری 
رمان های هری پاتر بود، در وضعیت اقتص��ادی بدی زندگی می کرده و درحال 

جدایی از همسر خود بود اما نوشتن رمان هری پاتر زندگی او را دگرگون کرد.
بيل گيتس: امپراتوری بزرگ مایکروسافت به دس��ت یک اخراجی از دانشگاه 
 هاروارد پایه ریزی شد. اخراج از دانش��گاه باعث عقب نشینی بیل گیتس نشد. 

هم اکنون نام بیل گیتس نه تنها جزء موفق ترین های دنیاست.
چارلى چاپلين: کمتر کسی است که این شخصیت مشهور و کمدین معروف را 
نشناسد اما این اسطوره کمدی دنیا ابتدای کار چندان موفق نبود. اولین بازی او 
مورد قبول هالیوود قرار نگرف��ت و آن را یک نمایش بی معنی لقب دادند اما این 

شکست سرآغاز موفقیت چارلی چاپلین شد.
هنری فورد: اولین ش��رکت اتومبیل س��ازی ف��ورد به دلیل کیفی��ت پایین و 
 قیمت باالی محصوالت باعث ورشکستگی او ش��د. بعد از آن او چند بار دیگر با 
چالش های��ی از همین نوع روبرو ب��ود اما با عب��ور از موانع توانس��ت به یکی از 

ثروتمندترین افراد تاریخ تبدیل شود.

رولت بادامى با خامه و تمشک 

افراد موفقى كه زندگى پر چالشى داشتند

خانه داری
اصول نگهداری گوشت مرغ و ماهى :

گوشت مورد مصرف پس از خرید باید به خوبی شسته شود.
 حتی المقدور از خرید گوشت چرخ کرده و آماده خودداری نمایید.

جهت نگهداری گوشت مورد مصرف برای 2 تا 3 روز از باالترین قسمت یخچال 
استفاده نمایید.

از خرید گوشت ذبح شده در خارج ازکشتارگاه های مجاز خودداری نمایید.
 ماهی تازه می بایست دارای فلس درخشنده و محکم به بدن چسبیده ،چشم 

برجسته و شفاف ، آبشش هایی به رنگ قرمز بوده و بوی نا مطبوعی نداشته باشد.
گوشت مرغ فاسد –تیره – پرخون یا کبود است.

 از مصرف مرغ هایی که دچار الغری شدید هستند جدا خودداری نمایید .
روش های نگهداری مواد غذایی )نان( :

جهت نگهداری نان در طوالنی مدت )بیش از 48 ساعت ( آن را در فریزر نگهداری 
نمایید.

 نان های ضایعاتی را به راحتی در گوشه ای دور از آشپزخانه و مواد غذایی مورد 
مصرف در محلی خشک نگهداری کنید.

 چنانچه نان پس از تولید در زمان مناسب بسته بندی شود بیات شدن آن به 
تاخیر می افتد.

 از خرید آردهای سوخاری فله ای و  فاقدمشخصات خودداری شود.
قبل از سرد شدن کامل نان ها، آنها را دس��ته نکنید. نان سرد شده را نیز در 
 پالستیک دربس��ته بگذارید. دادن نان کپک زده به گاوها مضر و سرطان زا است. 

در ضمن موجب آلوده شدن شیر آنها می شود؛خرید نان مازاد بر نیاز روزانه، یکی از 
 عل��ل افزای��ش ضایع��ات ن��ان اس��ت از ای��ن رو از خری��د ن��ان اضاف��ی 

خودداری کنید.

اصول نگهداری مواد غذایى 

اینجا گوشه ای از شهر تهران است که یکی از رزمندگان سال های جنگ در خانه خود 
موزه ای از یادگارهای دفاع مقدس بنا کرده است. روایت ما از عجیب ترین موزه خانگی 

ایران را از دست ندهید:
بیرون خانه با خانه های اطراف هم فرق دارد. تابلویی بزرگ روی دیوار نصب ش��ده که 
یادآور تابلوهای فرهنگی مساجد است. باالی تابلو هم بنری بزرگ از چهره شهدا نصب 
شده و دقیقا فضای بیرونی خانه را شبیه مراکز فرهنگی کرده است. وقتی داخل خانه 
می شویم اوضاع جالب تر می شود. حیاط خانه به دو درب ختم می شود. یکی اندورنی 
و دیگری به نظر می رسد اتاق مهمان نشین باشد اما وقتی درب اتاق باز می شود، شما 
با عجیب ترین موزه خانگی روبه رو می ش��وید. اتاقی کوچک که ترکیبی از اتاق، موزه 

و سنگر است. 
قاسم صادقی سردار بازنشسته سپاه از سال های دور این موزه را در دل خانه خود ساخته 

و حاال از رمز و راز این موزه می گوید:
۴ فرزند دارم ولى بخشى از خانه ام را موزه كردم

بدیهی ترین سوال این است که چرا باید یک نفر خانه خود را به یک موزه جنگی تبدیل 
کند. به نظر می رسد حاج قاسم هم بارها این سوال را جواب داده و بدون مکث می گوید: 
» شما قرآن را که ورق می زنید همه اش بحث عبرت هاست. خدا به پیامبر می فرماید 
 که تو آنجا نبودی ولی ما برایت سرنوشت موس��ی و ابراهیم را می گوییم. در قرآن همه 
بحث ها مربوط به خاطرات و اتفاقات گذش��ته است. مثال ش��ما داستان ابو لهب را می 
خوانید. باید بفهمید ابولهب االن کیس��ت. ما باید از سرگذشت زندگی دیگران عبرت 
بگیریم. در حقیقت این اتاقی که من در گوش��ه خانه ام به آن اختصاص دادم برای این 
است که به خودم و بقیه یادآوری کنم که پیش از این چه کسانی با چه چیزهایی زندگی 
می کردند و در مسیر زندگی شان چه اتفاقاتی افتاده اس��ت که االن قابل بیان، یا قابل 

گفتگو و حتی قابل نقد است.«
برای مان جالب است بدانیم خانواده او چطور با این ماجرا کنارآمده اند. »خانه ما فقط خالصه جمالت قاسمی یعنی عشق و عالقه ای که پای این اتاق گذاشته شده است. اما 

س��ه اتاق دارد و من هم 4 بچه دارم. اما هیچ وقت مش��کلی برای راضی کردن خانواده 
نداشتم چون پدرخانومم شهیده یعنی همسرم دختر شهید است. می گویند مردهای 
موفق همسر موفقی وجود دارد. بستگی دارد که هدف از زندگی شما چیست؟ اگر هدف 

از زندگی شما خوراک و پوشاک باشد که حیوانات بهتر از انسان ها زندگی می کنند.
 برتری ما انسان ها معرفت است. حاال این برتری را کس��ی می خواهد با پول به دست 
بیاورد. یکی هم می خواهد از راه شخصیت یکی از راه موقعیت، یکی از راه آبرو می خواهد 
به دس��ت بیاورد. من قاسم صادقی می خواهم نمود ش��خصیتی ا م را نشان بدهم. این 
 نمود هزینه دارد. هزینه اش این است که من از بخشی از زندگی خودم همراه همسرم و 
خانواده ام یک بعدی از زندگی ام را به این موضوع و آثار سکنات دفاع مقدس اختصاص 
بدهم. پسرم االن همه چیز را ول کرده و همراه همسرش در بیابان های مناطق جنگی 
در حال ساخت یادمان شهداست و ش��ب ها در کانکس می خوابد. شما االن می بینید 

هرکسی یک جور کلکسیون دارد. 
یکی کلکسیون تمبر دارد. یکی کلکس��یون کبریت دارد. من می خواستم کلکسیون 
دفاع مقدس و ارزش های انقالب اسالمی را در اینجا جمع کنم. من به این جا می گویم 

اتاق شهدا.«
فرمانده سپاه از دیدن اسلحه ها شگفت زده شد

 جمع ش��دن این همه لوازم و حتی اس��ناد جنگی در خانه ش��خصی، ع��ادی به نظر 

نمی رسد. اما به نظر می رس��د فضای کاری و گاهی اوقات ش��انس همراه حاج قاسم 
بوده تا بتواند گنجینه ای بزرگ از خاطرات دف��اع مقدس را یکجا جمع کند. »هرچند 
 وقت یکبار یک چیزی هم بهش اضافه می ش��ود. هرچیزی که دست مان بیاید اضافه 

می کنیم. 
آخرین چیزی که اضافه شده است یک س��گک برای بچه های عملیات خیبر در سال 
13۶2 است. من به واسطه کارم قبل از بازنشس��تگی و حتی فعالیت های فعلی دائما 
در منطقه جنگی در حال تفحص هس��تم و این چیزها به دس��تم می رسد. روزی که 
فرمانده سپاه سردار جعفری به دیدن خانه ما آمد ناگهان چشم اش به اسلحه روی دیوار 
افتاد و گفت صادقی این را چطور آورده ای؟ توضیح دادم که این اس��لحه از بین رفته و 
هیچ کارکرد نظامی ندارد و عمال یک پوس��ته باقی مانده از اسلحه است که خیال شان 
 راحت شد. خیلی از این تجهیزات را به ذوب آهن می فرس��تند که من با نامه نگاری و 

پیگیری های فراوان توانسته ام برخی از آنها را حفظ کنم.«
به خاطر این موزه من را دادگاهى كردند

 واکنش مس��وولین به همت آقای قاسمی باید شنیدنی باش��د. از واکنش مسوولین و 
حمایت های احتمالی شان می پرس��یم. اما او از شکایت دادسرا برای ساخت این موزه 
برای مان می گوید: » یک بار از طرف دادسرا هم آمدند یک بار هم از طرف دادسرا جریمه 
شدیم. گزارش داده بودند این صادقی در خانه اش یک چیزهایی جمع می کند. بعد به من 
گفتند برای چه این چیزها را جمع می کنی؟ من هم گفتم شما دوست دارید فرزند من 

در این وانفسای زندگی دنبال چه چیزی باشد؟ دنبال مارادونا؟ دنبال عکس کی باشد؟ 
این دوست دارد این چیزها را جمع کند. ما باید چه کس��ی را ببینیم که دوست داریم 
این طور چیزها را جمع کنیم؟ حکم اولیه نزدیک یک میلیون و خرده ای 10 سال پیش 

جریمه شدیم. اما اعتراض کردم که خوشبختانه قاضی دوم حکم اولیه را باطل کرد.«
روی دیوار های اتاق همه چیز دیده می شود. از نامه های قدیمی زمان جنگ گرفته تا 
خاطرات تفحص و پیکر شهدا. حتی تصویر برخی از بازدید کنندگان از موزه هم روی 
دیوار نقش بسته است. »سردار عزیزجعفری فرمانده سپاه، آقای اهلل کرم، پناهیان، طائب، 

شهید همدانی و خیلی های دیگر آمدند.
  هرکدام وقتی پای ش��ان را توی اتاق م��ی گذارند، م��ی روند توی ح��ال و هوای آن 
سال های خودش��ان. مثال حاج محمد کوئری و س��ردار عزیز جعفری آمدند اینجا یاد 
شهدایی افتادند که زندانی بودند. یعنی حکم اعدام شان آمده بود ولی راهی جبهه شدند 

و به جای اعدام به شهادت رسیدند.
 س��ردار همدانی اولین بار که آمد کفترهای داخل حیاط به چشمش آمد.ما در حیاط 
کفتر و بلدرچین و م��رغ و خروس هم داریم. وقتی که این اتاق را دید حس��ابی تعجب 
کرد.«  گپ و گفت با کسی که سال ها جنگ و جبهه را برای راهیان نور روایت کرده، کار 
آسانی نیست. ما بحث را به حاج قاسم و اتاقش می کشیم و او با دیدن اتاق و عکس ها یاد 
 روایت از دوستان همرزمش می افتد: » من با این نوع زندگی که هنوز رنگ و بوی جبهه 

می دهد، عجین شده ام.
  یک شهید داشتیم موتورباز بود و پیک یکی از س��ردارها بود. این شهید حتی لنگ را 
از شهرستان خودش��ان می خرید و جلوی موتورش نصب می کرد که خط و خشی به 

موتورش نخورد.
 آن هم در آن بمباران های سنگین. مثال االن یک دس��تمال یزدی داریم که برای آن 
دوران اس��ت. بعدها چفیه مد شد. فکر کردید داش مش��تی ها وقتی جبهه می آمدند 

چطوری بودند؟ با خودشان از این چیزها داشتند.«

معرفی کتاب

کتاب »خدایا آنجایی؟ منم مارگارت« نوش��ته ی »جودی بلوم« و با ترجمه ی 
»مهری محمودی« را نشر قطره منتشر کرد.

کتاب »خدایا آنجایی؟ منم، مارگارت« داستان مارگارت، دختر دوازده ساله ای 
است که با پدر و مادرش از نیویورک به حومه ی شهر نقل مکان کرده است و برای 

پیدا کردن دوست های جدید و سازگاری با محیط تازه استرس دارد.
مارگارت در خانه جدید شان است که با دختری به نام نانسی دوست می شود. 
نانسی و همکالسی های دیگرش یک گروه چهار پنج نفره را تشکیل می دهند 
که مارگارت دوازده ساله هم در آن عضو می شود. یکی از شرایط عضویت در این 
گروه هم صداقت داشتن و خجالت نکشیدن است. در واقع در این داستان بلوم 
دغدغه های دختران نوجوان در سن بلوغ و شیوه برخورد با مشکالت را به خوبی 

بیان می کند،دغدغه هایی که شاید هیچگاه در موردشان حرف زده نمی شود.
یکی دیگر از مس��ایلی که جودی بلوم در کتاب این کتاب  به آن پرداخته است، 
مساله مذهب و خداپرستی است. مارگارت نسبت به همسن های خودش یک 
تفاوت دارد و آن این است که به هیچ مذهب و فرقه ی دینی تعلق ندارد، چون 
پدرش یهودی ست و مادرش مسیحی و او با اینکه در زمینه ی مذهب، خودش 
را »هیچ کس« معرفی م��ی کند، در پی یافتن »خودش« و »خدا« اس��ت و در 
 مواقع مختلف و ساعات متفاوت ش��بانه روز با خدا راز و نیاز و نجوا می کند که 

کمک های غیبی اش را از او دریغ نکند.
در واقع عنوان کتاب هم از نجواهای مارگارت برگرفته شده. چون تمام دعاهای 
او با همین جمله و پرس��ش ش��روع می ش��ود: خدایا آنجایی؟ منم، مارگارت. 

 او آرزوهای کوچک و بزرگ خ��ودش را با خدا نجوا می کن��د و منتظر کمک و 
نشانه هایش می ماند.

کتاب حاضر را انتش��ارات قطره در قطع رقعی و تیراژ0 300 نس��خه و با قیمت 
7۶50 تومان چاپ کرده و به بازار کتاب فرستاده است. 

خدایا آنجایى؟ منم مارگارت 

روایت حاج قاسم صادقى از اتاقى كه یادآور شهداست؛

عجیب ترین موزه ایران در خانه سردار)1(
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