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مسوول دبیرخانه ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان 
اعالم کرد: شهر شیان چین، اصفهان را برای ساخت 

مجموعه بزرگ تجاری دعوت به همکاری کرد...

مهاجم س��پاهان گفت: از فوتبال ب��ازی کردن در 
اصفهان لذت می برم و واقعا این ش��هر را دوس��ت 
دارم. سپاهان در فصل جاری نتوانست انتظارات را 
برآورده کند و نتایجی که برای این تیم به دس��ت 
آمد گواه این مدعاس��ت.از سوی دیگر سپاهان در 
فصل جاری با حسین فرکی قطع همکاری کرده و

ایگور اس��تیماچ را به جای وی ب��ه خدمت گرفت 

اما رون��د نتیجه گیری این تی��م در هفته هایی که 
مربی ک��روات هم روی نیمکت این تیم نشس��ت، 
تغییر نکرده و همچنان روند ناکامی این تیم ادامه 
پیدا کرد.البته شاید این نتایج به نوعی با عملکرد 
مهاجمان س��پاهان نیز مرتبط باشد و چه بسا اگر 
خط آتش این تیم عملکرد بهتری داش��ت، شاید 

امروز این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر...

 رییس  جمهور با بی��ان اینکه اهداف ای��ران از اقدام 
تازه کارها وبازی های کودکانه تأثیر نمی پذیرد، گفت: 
دولت س��عودی اش��تباهات را جبران کند و از مسیر 
غلط بازگردد. حجت االسالم حسن روحانی در جلسه 
هیأت دولت، گفت: جهان اسالم و همه آزادیخواهان 
جه��ان و همچنین مردم و مس��ووالن ای��ران از این 
عمل دولت عربس��تان )اعدام شیخ نمر( متأثر گشته 
و آن را محکوم کردند. رییس  جمهور ایس��تادگی و 
نشان دادن چهره واقعی اس��الم و ایران به جهانیان 
را از اهداف اصلی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: 
 دولت یازدهم در این راه موفقیت های بس��یار زیادی 
به دس��ت آورده و چهره جمهوری اسالمی ایران در 
افکار عمومی، رسانه ها و مسووالن سیاسی در جهان 
 )wave( ارتقاء پیدا کرده است تا جایی که قطعنامه
در س��ازمان ملل متحد به اتفاق آراء تایی��د و ایران 
پرچمدار مبارزه با تروریس��م و خشونت شد.رییس  

جمهور بار دیگر حمله به اماکن دیپلماتیک...

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه گف��ت: لحظه ای را 
درارتقای توان دفاعی و موش��کی از دست نداده ایم.

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده...

نایب رییس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس 
گفت: زمان ویزیت پزش��کان در کش��ور بین ۹ تا۱۰ 

دقیقه و حتی کمتر است در حالی که ...

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت: باید تولید خودروهای قدیمی چون پژو 4۰5 و 

پراید که تکنولوژی آنها مربوط ...

 رییس کنفدراس��یون صادرات معتقداس��ت با توجه 
به ش��رایط پس��ابرجام به نظر نمی رسدکش��ور های 

اروپایی و کشور های مانند کره وژاپن ...

خواهرخواندهچینی،
اصفهانرادعوتبههمکاریکرد

اهدافایران
ازاقدامتازهکارهـاوبازیهای

کودکانهتأثیرنمیپذیرد

لحظهایرادرارتقایتواندفاعی
وموشکیازدستندادهایم

پزشکانایرانیبرایبیماران،
کموقتمیگذارند

تولیدپژو405وپراید
متوقفشود

اروپاییهابازارایرانرابهخاطر
مسائلسیاسیازدستنمیدهند
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رییس  جمهور با بیان اینکه اهداف ای��ران از اقدام تازه 
کاره��ا وبازی های کودکان��ه تأثیر نمی پذی��رد، گفت: 
دولت سعودی اشتباهات را جبران کند و از مسیر غلط 

بازگردد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانی در جلسه 
هیأت دولت، گفت: جهان اس��الم و همه آزادیخواهان 
جهان و همچنین مردم و مس��ووالن ایران از این عمل 
دولت عربستان )اعدام ش��یخ نمر( متأثر گشته و آن را 

محکوم کردند.
رییس  جمهور ایس��تادگی و نش��ان دادن چهره واقعی 
اس��الم و ایران به جهانی��ان را از اه��داف اصلی دولت 
تدبیر و امید دانس��ت و گف��ت: دولت یازده��م در این 
راه موفقیت های بس��یار زیادی به دست آورده و چهره 
جمهوری اس��المی ایران در افکار عمومی، رس��انه ها و 
مس��ووالن سیاس��ی در جهان ارتقاء پیدا کرده است تا 
جایی که قطعنامه )wave( در س��ازمان ملل متحد به 
اتفاق آراء تایید و ایران پرچمدار مبارزه با تروریس��م و 

خشونت شد.
رییس  جمهور ب��ار دیگر حمله به اماک��ن دیپلماتیک 
عربستان سعودی در تهران و مشهد را حرکتی »غلط و 
غیرقانونی« دانست و از وزارتخانه های اطالعات و کشور 
خواست با مأمورانی که احتماال در بروز این حادثه قصور 
و کوتاهی داشته اند، قاطعانه برخورد و گزارش آن را به 

مردم اعالم کنند.
روحانی ادام��ه داد: اف��رادی ک��ه از روی نادان��ی و یا 
وابس��تگی به این اماکن حمله نمودند، مجرم هستند 
و از قوه قضائیه نیز تقاضا دارم قاطعانه و خارج از س��یر 
 طبیع��ی پرونده های قضای��ی این موضوع را بررس��ی 

نماید.
رییس ش��ورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اماکن و 
میهمانان دیپلماتیک از لحاظ قانونی و بین المللی دارای 
مصونیت هستند و حمله به این اماکن در کشور، خالف 
ش��رع و قانون، حمله به آبروی نظام جمهوری اسالمی 

ایران و همانند حمله به خانه مردم است.
 رییس  جمهور با اش��اره ب��ه اینکه چنی��ن رفتارهایی 
هر چند در پی خطای یک کش��ور، منطبق بر میهمان 
ن��وازی  و  فرهنگ اس��المی و مل��ی ایرانیان نیس��ت، 
اظهارداش��ت: حمله کنندگان به اماکن دیپلماتیک از 

فرهنگ اسالمی، ایرانی و قانون دور هستند.
روحانی سپس به توافق هس��ته ای ایران با قدرت های 
جهانی اش��اره کرد و گفت: مذاکرات هسته ای با  دقت، 
منطق و استدالل در برابر شش قدرت جهانی انجام شد 
و در آن خط قرمزهای کش��ور رعایت و در مواردی نیز 
حداکثرهای مورد نظر نظام جمهوری اس��المی ایران 

تأیید و تأمین شد.
رییس  جمهور با بیان اینک��ه همه جهانیان حل و فصل 
موفقیت آمیز مذاکرات هس��ته ای ایران را دستاوردی 
بزرگ برای جمهوری اس��المی ایران قلمداد می کنند،  

اظهار داشت: رژیم صهیونیس��تی و عربستان سعودی، 
در کنار یک گ��روه افراطی در آمری��کا از همان ابتدای 
مذاک��رات ، تمام تالش و ت��وان خود را بکار بس��تند تا 
این توافق به نتیجه نرس��د و بعد از توافق نیز در مراحل 
اج��رای حقوقی و قانون��ی برجام مانع ایج��اد کردند و 
تا امروز نیز ب��ه توطئه های خود ادام��ه می دهند اما به 

حول و قوه اله��ی دولت و ملت ایران ب��ه همه اهداف و 
موفقیت های خود دست خواهند یافت.

روحانی با اش��اره به رابطه خوب، تاریخی و دوس��تانه 
بین ملت های ایران و عربستان، گفت: متأسفانه دولت 
عربستان سعودی که دولت یک کشور اسالمی است، از 
مدت ها قبل تالش کرده تا نزاع شیعه و سنی را مطرح 

و تشدید نماید و جلوه ایران هراسی را در افکار عمومی 
جهان بوجود آورد.

رییس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه حمایت ه��ای مالی و 
تسلیحاتی از تروریس��م منطقه ای و همچنین حمالت 
 هوایی و موش��کی عربس��تان به مردم مظل��وم یمن و 
مانع تراش��ی ها در راه پیروزی های دولت های عراق و 
سوریه در سال های گذش��ته، گفت : تمام این اقدامات 
برای ایجاد فاصله بیشتر بین شیعه و سنی و تشنج زایی 

در منطقه است.
روحانی تاکی��د کرد: هدف عربس��تان از قط��ع رابطه 
دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران و  تشویق و فشار 
 بر دیگر کش��ورها برای قطع رابطه با ایران، لطمه زدن 

به روند صلح، ثبات و امنیت منطقه است.
 رییس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه برج��ام در مقام عمل 
ب��ه پی��روزی خواه��د رس��ید، گف��ت: ای��ن اقدامات 
عربستان برای سرپوش گذاش��تن بر مشکالت داخلی 
 و شکس��ت های اخیر آنه��ا در منطقه و فش��ار به ایران 

است.
روحانی تصریح کرد: روند سیاست های منطقه ای دولت 
عربستان سعودی در مسیر ظلم، تجاوز، توسعه تروریزم 

و از بین بردن ثبات و امنیت در منطقه بوده است.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
 تمام برنامه های خود را بدون اعتنا به س��نگ اندازی ها 
با قاطعیت ادامه خواهد داد و برجام به زودی عملیاتی 
 و تحریم ها از پی��ش پای مردم ایران برداش��ته خواهد 

شد.
روحانی ادامه داد: ان ش��اء اهلل در س��ال آینده ش��رایط 
اقتصادی تغییر خواهد کرد و ش��اهد حرکت پرشتاب 

در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
رییس ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره ب��ه رفت و 
آمده��ای دیپلماتی��ک و هیأت های اقتص��ادی دیگر 
کشورها به جمهوری اس��المی ایران و همچنین تعدد 
دعوت ها از رییس  جمهوری برای س��فر به کشورهای 
خارجی، گف��ت: برنامه ها و اهداف جمهوری اس��المی 
ایران با س��ابقه تمدن��ی و قدرتی ب��زرگ در منطقه با 
کارهای کودکانه تازه کارها در ی��ک دولت تحت تأثیر 

قرار نخواهد گرفت.
رییس  جمه��ور تأکید کرد: دولت جمهوری اس��المی 
ایران خواه��ان برقراری رابطه خوب و س��ازنده با همه 
کشورهای جهان بویژه کشورهای اسالمی و همسایگان 

است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
از دولت عربس��تان می خواهیم که خطاها و اشتباهات 
گذشته را جبران نموده و از این مسیر اشتباه و بی نتیجه 
دس��ت بردارد، اظهار داش��ت: ثبات، امنی��ت، مبارزه 
واقعی با تروریسم ،دوستی و برادری با همه کشورهای 
 منطق��ه خواس��ت اصل��ی جمه��وری اس��المی ایران 

است.
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دادگاه عالی بنگالدش حکم اعدام رهبر بزرگترین حزب اس��المی این 
کش��ور را به اتهام جنایت جنگی در مبارزات اس��تقالل این کش��ور با 

پاکستان، تایید کرد.
به گزارش جام نیوز، دادگاه عالی بنگالدش حکم اعدام رهبر بزرگ ترین 
حزب اسالمی این کشور را به اتهام جنایت جنگی در مبارزات استقالل 

این کشور با پاکستان در سال 1971، تایید کرد.
 به نوش��ته خبرگزاری آسوش��یتد پرس )AP( هیات��ی از قضات عالی 
بنگالدش درخواس��ت تجدید نظر موتیور رحم��ان نظامی درخصوص 

اتهامات وارد شده را رد کرد.
دولت بنگالدش با این تصمیم آخرین مرحله قانونی برای جلوگیری از 

اعدام یکی دیگر از رهبران سیاسی مسلمان را از سر راه خود برداشت.
دولت بنگالدش در حالی وی را به جنای��ت جنگی محکوم می کند که 
این رهبر بزرگترین حزب مسلمان در سال 1971 برای استقالل همین 

کشور تالش می کرد.
سال گذشته بود که جلسه دادگاه ویژه  جنایات جنگی، موتیور رحمان 
نظامی رهبر حزب جماعت  اسالمی بنگالدش را تحت 16 اتهام به اعدام 

محکوم  کرد.

پس از ش��هادت ش��یخ نمر و افزایش انتقاده��ا به عربس��تان، ائتالف 
 عربی تح��ت رهبری ای��ن کش��ور، حمالت خ��ود به یمن را تش��دید 

کرد.
س��اکنان ش��هرهای یمن گفته اند که حمالت هوایی ائتالف عربی به 

رهبری عربستان سعودی به این کشور تشدید شده است.
به نوش��ته رادیو فردا، پس از چند هفته کاهش محس��وس در حمالت 
هوایی و درگیری های نظامی، به نظر می رس��د دلیل تشدید حمالت، 
اعدام شیخ نمر و تنش دیپلماتیک روزهای اخیر بین ایران و عربستان 

سعودی است.
خبرگزاری رویترز گ��زارش می دهد اهدافی در صنع��ا پایتخت یمن، 
بندر حدیده و شهر تعز در جنوب غربی کشور مورد حمله هواپیماهای 

عربستان سعودی قرار گرفته است.
ساکنان می گویند که یک آسایش��گاه مخصوص نابینایان و ساختمان 
اتاق بازرگانی یمن نیز ه��دف حمالت هوایی ق��رار گرفته اند ولی این 

حمالت تلفاتی نداشته است.
در خطوط مقدم جبهه نیز که از 1۵ دس��امبر و همزمان با مذاکرات با 
میانجیگری سازمان ملل متحد آتش بس برقرار شده بود، توپ و موشک 

باران متقابل از روز سه شنبه آغاز شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه طرح 
جدید تحریم بانکهای ایرانی در کنگره نقض صریح برجام اس��ت،گفت: 
دولت امریکا باید به صورت جدید نس��بت به رفتارهای دو گانه مجالس 
این کش��ور اقدام مناس��بی انجام دهد و درباره آینده توافق هس��ته ای 

تصمیم گیری کند.
 به گزارش ایمنا،عوض حیدرپورش��هرضایی، در واکنش به طرح جدید 
کنگره آمریکا ب��رای تحریم برخی از بانک های ایران ب��ا بهانه حمایت از 
تروریس��م،گفت: قطعا این طرح در صورت تصویب و اجرای آن از سوی 
دولت آمریکا، مغایر صریح برجام بوده و عمال موجب متوقف شدن توافق 

هسته ای می شود.
 نماینده مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اس��المی، ادامه داد:  به طور 
حتم سیاس��ت کنگره آمریکا بر علیه ای��ران کامال خصمان��ه بوده و در 
راس��تای تأمین منافع البی های صهیونیستی اس��ت.  وی با بیان اینکه 
طرح تحریم جدید کنگره علیه ایران باید از س��وی دولت اوباما در نطفه 
خفه ش��ود، افزود: دولت امریکا باید به صورت جدید نسبت به رفتارهای 
دو گانه مجالس این کشور اقدام مناسبی انجام دهد و درباره آینده توافق 
هسته ای تصمیم گیری کند. حیدرپور افزود: اگر طرح جدید کنگره آمریکا 
علیه ایران تصویب و به مرحله اجرا درآید، آن وقت مشخص می شود که 
تمام اقدامات و اظهارات مقامات ایالت متحده تنها بازی برای افزایش بر 

جمهوری اسالمی بوده است.
آمریکا حامی اصلی تروریسم در منطقه است نه ایران

 این نماینده مردم در مجلس نهم، با اش��اره به اتهامات علیه ایران درباره 
حمایت از تروریس��م در منطقه، گف��ت: جمهوری اس��المی همواره از 
نیروه��ای مقاومت منطق��ه از جمله ح��زب اهلل لبنان حمای��ت کرده و 
می کند و این آمریکا اس��ت که تم��ام برنامه ریزی خ��ود را برای تقویت 
گروه های تروریستی در منطقه از جمله داعش انجام می دهد و این کشور 

بزرگ ترین حامی تروریسم است.
توسعه موشکی ایران در راستای دکترین دفاعی کشور است

 وی با اشاره به اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره برنامه 
دولت برای اعمال تحریم های موش��کی جدید ای��ران، افزود: جمهوری 
اسالمی بارها اعالم کرده که توسعه موشکی تنها و اقدامات آمریکا برای 
اعمال تحریم های جدید در این حوزه هیچ تأثیری در رویکرد ایران ندارد.

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: آمریکا 
با اعمال تحریم های جدید به دنبال افزایش فشار بر ایران است، اما قطعا 
این گونه اقدامات تنها فضا را برای ش��کوفایی ظرفیت های جدید فراهم 

می کند.
 کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا روز پنج شنبه طرح جدیدی را برای 

افزایش تحریم ها علیه ایران بررسی خواهد کرد.
 در صورت تصوی��ب این طرح، دولت اوباما نمی توان��د بعضی از بانکهای 
 ایران��ی را تحت قانون برج��ام از تحریم ه��ا آزاد کند و تنه��ا در صورتی 
می تواند تحریم های ایران را بردارد ک��ه از کنگره مجوز قانونی دریافت 

کرده باشد.

رییس حزب جماعت اسالمی بنگالدش؛

حکم اعدام برای یک رهبر مسلمان دیگر

در پی شهادت شیخ نمر؛

تشدید حمالت آل سعود به یمن برای 
منحرف کردن اذهان عمومی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

طرح جدید تحریم بانک های ایرانی 
در کنگره نقض صریح برجام است

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

اخبار کوتاه

سردار حاجی زاده در جمع ائمه جمعه سراسر کشور:

لحظه ای را در ارتقای توان دفاعی و موشکی از دست نداده ایم
دور جدید مناسبات تهران – پکن؛

رییس جمهور چین به ایران می آید

روحانی در جلسه هیات دولت:

اهداف ایـران از اقدام تازه کارهـا 
و بازی هـای کودکـانه

 تأثیـر نمی پذیرد

خبر

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه گفت: لحظه ای را در ارتقای توان 
دفاعی و موشکی از دست نداده ایم.

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در جمع 
ائمه جمعه سراس��ر کش��ور با تأکید بر اینکه معمار بزرگ انقالب 
اسالمی و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با سه اقدام راهبردی، 
طراح نیروی مسلح شکست ناپذیر برای ایران اسالمی هستند، گفت: 
تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نیرویی مخلص و 
انقالبی در روزهای اولیه پیروزی انقالب، تشکیل نیروی بی انتها و 
تمام نشدنی بسیج، 9 ماه بعد از به ثمر رسیدن انقالب و مسلح شدن 
این نیروها به تسلیحات بومی و غیر وابسته از ماه های نخست انقالب 
و تداوم آن تا به امروز مجموعه این اقدامات راهبردی و تعیین کننده 
است.وی افزود: به هم پیوستگی و تشکیل این مثلث راهبردی باعث 
مصونیت و بیمه دائمی انقالب و ایران اس��المی از کید دش��منان 
گردیده است.س��ردار حاجی زاده با تأکید بر »در تمامی بخشهای 
دفاعی از ایده تا محصول خودکفا هستیم«، گفت: کشوری که الزم 
بود روزی سیم خاردار وارد کند، امروز انواع موشک، سیستم های 
ارتباطی، تجهیزات زیرسطحی، س��امانه های راداری، سالح های 
س��بک، توپ و تانک را به صورت بومی در اختی��ار دارد؛ این اقدام 

بزرگی است که صورت گرفته است.
وی تحمیل تحریم های ظالمانه را در روند برنامه های دفاعی بی اثر 
خواند و گفت: از ابتدای ش��کل گیری انقالب اسالمی همواره در 
معرض تحریم های دشمنان قرار داش��ته ایم، اما در حوزه دفاعی 
و نظامی این تفاوت وج��ود دارد که از ابتدای انق��الب در واردات 
تس��لیحات تحریم بودی��م و در ح��ال حاضر در زمین��ه صادرات 

دستاوردهای دفاعی بومی تحریم هستیم.
س��ردار حاجی زاده با بیان »در س��الهای پس از جنگ تحمیلی با 
بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( حتی 
لحظه ای را در ارتقای توان دفاعی از دست نداده ایم«، اظهار کرد: 
امروز با همت جوانان انقالبی، مؤمن و والیتمدار ایران اسالمی در 
حوزه دفاعی قادر به تولید تمامی تجهیزات مورد نیاز کشور هستیم.

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در پایان با اشاره به پیچیدگی های 
صنایع نظامی بر لزوم الگوپذیری سایر صنایع از این عرصه تاکید و 
تصریح کرد: تاکنون هر چه به دست آورده ایم محصول خودباوری، 
ایس��تادگی، مجاهدت و مقاومت بوده اس��ت که اگر بخواهیم در 
حوزه های غیرنظامی از جمله اقتصاد نیز به توفیقات این چنینی 

دست یافته و خودکفا شویم می بایست از این الگو استفاده کنیم.

وزیر امور خارجه عراق با اشاره به تالش های این کشور 
 برای گفتگو با س��ران کش��ورهای منطقه گفت: اجازه 

نمی دهیم منطقه را به سمت تشنج ببرند.
به گزارش مهر، ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق 
که به تهران س��فر کرده اس��ت ظهر امروز در نشس��ت 
خبری مش��ترک با ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، 
ضمن تشکر از دعوت سخاوتمندانه از وی برای سفر به 
تهران، به آغاز س��فرهای خود به منطقه درباره حوادث 
 اخیر منطقه با تصمیم کابینه عراق اش��اره کرد و گفت: 
با توجه به روابط خوب و تاریخی ما با جمهوری اسالمی 
ایران و نیز روابط ما با سایر همسایگان، عراق نمی تواند 
در برابر بحران های منطقه موضع سکوت داشته باشد 
چراکه تشنج آفرینی منطقه را به سمت برخی مشکالت 

پیش خواهد برد.
وی با اش��اره به اعدام آیت اهلل شهید ش��یخ نمر توسط 
س��عودی ها گفت: حکمی که دادگاه عربستانی در این 
 رابطه صادر کرد را محکوم می کنیم؛ چون ش��یخ نمر 
یک فرد اصالح طلب و اصالح گرا بود و هیچگاه به دست 

بردن به سالح معتقد نبود.
وزیر امور خارجه عراق خاطرنش��ان کرد: ملک عبداهلل 
)شاه سابق عربستان( در گذشته صحبت هایی داشت و 
وزیر خارجه سابق عربستان نیز صحبتی دیگری در این 
رابطه می کرد، اما وقتی خبر اجرای حکم را ش��نیدیم 
شوکه شدیم؛ البته ما در امور دیگران دخالت نمی کنیم، 
اما وقتی مسئله یک فرد عالم مطرح باشد که با عواطف 

جهان اسالم مرتبط است نمی توانیم سکوت کنیم.
جعفری گفت: بر این اس��اس تالش های��ی را در برخی 

کش��ورهای عربی برای کاهش تبعات و نتایج این اقدام 
ش��روع کرده ایم و تالش می کنیم و اجازه نمی دهیم 
منطقه را به س��مت تش��نج ببرند؛ دیروز با ۵ تا 6 وزیر 
خارجه عرب و نیز نبیل العرب��ی دبیرکل اتحادیه عرب 
صحبت کردیم و هدف از ای��ن دیدارها نیز تالش برای 
آرام کردن اوضاع و حل مش��کل از طریق گفتگو های 
دیپلماتیک اس��ت. وی همچنین به ح��وادث اخیر در 
مقابل سفارت عربستان در تهران اش��اره کرد و افزود: 
 همان ط��ور که ظری��ف توضی��ح داد، همه دنی��ا باید 
تالش هایی که در این منطقه اتف��اق افتاده را بدانند و 
آگاه باشند که جمهوری اس��المی ایران تمایل به هیچ 

حمله ای نداشته و به دنبال صلح و آرامش بوده است.
شهروندانی از صد کش�ور در میان داعش حضور 

دارند
وزیر ام��ور خارجه ع��راق در ادامه با بی��ان اینکه عراق 
 دو س��ال و نیم اس��ت که با داعش��ی ها م��ی جنگند و 
پیروزی های��ی را به دس��ت آورده، تصریح ک��رد: ما از 
نیروهای پیش مرگه و بسیج مردمی استفاده کرده ایم؛ 
البته شهروندانی که منتخب به داعش هستند از حدود 
صد کشور هستند، اما ارتش عراق فقط در اختیار خود 
عراق است و مستشاران دیگر کشورها فقط به ما نظرات 

نظامی می دهند.
جعفری همچنین به تجاوز اخی��ر ترکیه به خاک عراق 
اشاره کرد و گفت: ترکیه 1۰ کیلومتر وارد خاک عراق 
ش��د و ما نیز با تالش دیپلماتیک به دنبال حل مشکل 

خود هستیم.
 وی تصری��ح ک��رد: م��ا ب��ه روابط ب��ا ترکیه تمس��ک 

می جوییم، اما هرگون��ه دخالت و نقض حاکمیت عراق 
 را رد می کنی��م و برای حف��ظ روابط ب��ا ترکیه تالش 
می کنیم؛ البته شورای امنیت هم در این رابطه نظر داد 

و ترکیه را محکوم کرد.
وزیر امور خارجه عراق همچنین با اشاره به محکومیت 
تهاجم ترکیه به ش��مال ع��راق در اتحادیه عرب گفت: 

 عراق با جبه��ه های مختفی روبرو اس��ت و البته تالش
  می کن��د در جبهه دیپلماتیک نیز با ش��جاعت حضور

یابد. 
از ابتدا نیز تالش کردیم تا امنی��ت و صلح را در منطقه 
به ویژه در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران و عربستان 

سعودی حاکم کنیم.

ش��ی جین پینگ رییس جمهوری چین سوم بهمن ماه 
جاری به دعوت رس��می رییس جمهوری اسالمی ایران 
در صدر هیاتی بلندپایه سیاس��ی و اقتص��ادی به تهران 

سفر می کند.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری چین را در این سفر تجار 
این کشور همراهی می کنند.این نخستین سفر شی جین 

پینگ رییس جمهوری چین به تهران خواهد بود.
کارشناسان معتقدند این سفر س��رآغاز مهمی در دوره 
جدید مناسبات عمیق دو کشور در عرصه های مختلف 

است.
مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق مش��ترک بازرگانی 
ایران و چین درمورد سفر رییس جمهوری چین به تهران 
گفت که قرار است در این سفر تفاهم نامه هایی در بخش 
زیرساخت همچون توسعه خطوط ریلی، بنادر و مناطق 

آزاد منعقد شود.
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران 3۰ 
اردیبهشت 93 برای شرکت در چهارمین اجالس سران 

سیکا در شانگهای به چین سفر کرده بود. 
رییسان جمهوری ایران و چین یکم خرداد در جریان این 

سفر در شانگهای با یکدیگر دیدار کردند. 
روحانی در این دیدار گفت: جمهوری اسالمی ایران آماده 
گس��ترش همکاری ها با چین در بخ��ش های مختلف 

اقتصادی و فرهنگی است.
 رییس جمه��وری چین نی��ز با اش��اره به مناس��بات و 
 همکاری های ای��ران و چین در بخش ه��ای مختلف و 
رایزنی های دو کشور در خصوص مسایل گوناگون اظهار 
داشت :ظرفیت راهبردی و افق گس��ترده ای در توسعه 
همکاری های دو کشور وجود داشته و ایران همواره یک 

شریک راهبردی برای چین به حساب آمده است.
رییسان جمهوری ایران و چین در این دیدار بر ضرورت 
گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو جانبه ای، 
منطقه ای و بین المللی و ارتقای س��طح همکاری های 
مش��ترک در زمینه های گوناگون سیاس��ی، اقتصادی، 

تجاری و فرهنگی تهران – پکن تأکید کردند.

ابراهیم جعفری در نشست خبری با ظریف؛

اج�ازه نمی دهیم منطق�ه رابه سمت تشن�ج ببرند
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ــهرهاى جديد از افتتاح 5 هزار واحد  ــركت عمران ش  مدير عامل ش
مسكن مهر پرديس تا دهه فجر خبر داد و گفت: در صورت همكارى 
ــهم آورده، مسكن مهر پرديس تا پايان سال  دستگاه ها و پرداخت س

95 تكميل مى شود.
ــكن مهر تنها طرحى  ــن نريمان، با تاكيد بر اين نكته كه مس محس
ــت، گفت: بحث اجراى خدمات روبنايى  براى اسكان متقاضيان نيس
و زيربنايى از جمله تامين آب، برق، گاز، ساخت كالنترى و استقرار 
ــارى، خدماتى و  ــى، تج ــاى انتظامى، ايجاد فضاهاى آموزش نيروه
ــبز از تكميل خود واحدهاى ساختمانى مهم تر  همچنين فضاى س
ــايش فراهم  ــى  توام با رفاه و آس ــت، چراكه  محيط را براى زندگ اس

مى كند.
ــاخت تونل ارتباطى آزادراه به فاز 11 در  ــاره به اهميت س وى با اش
ــدف حمل و نقل بار  ــاخت اين تونل ارتباطى با ه پرديس، افزود: س
ــده در بخش ساخت مخازن  ــافر و همچنين اقدامات انجام ش و مس
متعدد، تسويه خانه و ايستگاه پمپاژ در شرايط استاندارد از موضوعات 
پرجاذبه و قابل توجه براى بازديد كنندگان به شمار مى رفت كه قطعا 
در نتيجه تالش مسووالن در شركت عمران شهر پرديس محقق شده 

است.
ــر كه در دهه فجر  ــازى ضمن اعالم اين خب معاون وزير راه و شهرس
سال جارى شاهد افتتاح نزديك به پنج هزار واحد مسكن مهر شهر 
ــركت عمران شهرهاى جديد  جديد پرديس خواهيم بود، گفت: ش
ــده با وزارتخانه هاى  با توجه به پيگيرى ها و هماهنگى هاى انجام ش
نفت و نيرو آمادگى تكميل واحدهاى مسكن مهر خود را در سراسر 
كشور دارد كه افتتاح پنج هزار واحد در پرديس تا دهه فجر نمونه اى 

از آن به شمار مى رود.
ــتگاه هاى  ــاير دس نريمان با بيان اينكه درصورت تداوم همكارى س
ــن پرداخت به موقع  ــت و نيرو و همچني مربوطه از جمله وزارت نف
سهم آورده هاى مردمى مسكن مهر پرديس تا پايان سال 95 تكميل 
ــغول اجراى پروژه هاى خطوط  ــود، گفت: در حال حاضر مش مى ش
ــتيم،  انتقال آب و گاز در منطقه و همچنين جذب اعتماد مردم هس
ــا در زمان  ــع انجام دهد قطع ــود را به موق ــر بخش وظايف خ اگر ه

پيش بينى شده به نتيجه مطلوب خود دست خواهيم يافت.
مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد همچنين از تكميل طرح 
ــهرهاى جديد از جمله عالى شهر، سهند و  ــكن مهر برخى از ش مس
ــال خبر داد و گفت: انتظار مى رود مسكن مهر  مهاجران تا پايان امس
ــال 95 به پايان رسيده و به  ــهرها نيز در 6 ماهه ابتدايى س مابقى ش

متقاضيان تحويل داده شود.
وى در بخش ديگرى از سخنانش تاخير در زمان شروع عمليات سايت 
ــب آن را داليل  ــكن مهر پرديس و همچنين توپوگرافى نامناس مس
ــهر اعالم كرد و گفت: قطعا در اجراى  بروز برخى مشكالت در اين ش

طرح هاى عمرانى پرديس هيچ گونه كم كارى صورت نگرفته است.

برخى بانك ها نسبت به ايميل هايى كه از سوى آنها براى مشتريان ارسال 
مى شود، هشدار دادند.

به تازگى از سوى برخى بانك ها براى مشتريان ايميل هايى مبنى بر دريافت 
ــال مى شود. اين در حالى است  اطالعات و تكميل فرم هاى ارائه شده ارس
كه بنابر اعالم اين بانك ها، آنها به هيچ عنوان چنين ايميلى براى مشترى 

نفرستاده اند.
ــت تكميل  ــد اين ايميل ها كه درخواس ــه بانك ها اعالم كرده ان آن طور ك
اطالعات به منظور حفظ حساب را ارائه مى كنند، با هدف كالهبردارى از 
مشتريان است. از اين رو مشترى نبايد به هيچ عنوان فايل پيوست ارسالى 

را دانلود كرده يا روى آن كليك كند.
ــايل امنيتى بانك ها از چالش هاى اين  ــت كه همواره مس اين در حالى اس
ــوى بانك مركزى و بانك ها  بخش بوده و با وجود تمامى تدابيرى كه از س
براى حفظ امنيت شبكه انجام شده بازهم چندى پيش بود كه جاللى رييس 
سازمان پدافند غيرعامل در اظهاراتى درباره امنيت بانكدارى الكترونيك، 
با بيان اينكه «بخش مربوط به جرائم در حوزه كار پليس قرار مى گيرد، اما 
اين كه چقدر در سامانه هاى بانكى پايدارى داريم، موضوع ديگرى است»، 
گفته بود كه با توجه به اين كه بخش زيادى از سامانه هاى بانكى كشور در 
بانك مركزى وابسته به سامانه هاى خارجى است، آسيب پذيرى هايى در 

اين زمينه وجود دارد.
رييس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه در بانك هاى كوچكتر، معموال 
استفاده از سامانه هاى داخلى مورد توجه قرار گرفته و ما آنها را تحت كنترل 
داريم گفته بود كه با اين وجود از نظر سازمان آسيب پذيرى در بانك مركزى 

و در حوزه سامانه هاى بانكى جدى است و بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــرى دارد؛ به گونه اى كه ناصر حكيمى  با اين وجود بانك مركزى نظر ديگ
معاون فناورى اطالعات بانك مركزى  با تاكيد بر اينكه از نظر بانك مركزى 
امنيت در حوزه بانكدارى الكترونيك وجود دارد تاكيد كرد كه اگر بانكدارى 
الكترونيكى امنيت ندارد، چگونه روزى 30 تا 40 ميليون خريد انجام شده و 

از حساب كسى هم به صورت غير مجاز برداشت نمى شود؟

افتتاح 5 هزار مسكن مهر پرديس 
تا دهه فجر

هشدار امنيتى بانك ها به مشتريان

ــاز و اجراى آن را  ــام از متقاضيان وام كاال را آغ ــنبه آينده ثبت ن بانك مركزى از ش
ــتقبال  ــووالن وزارت كار مى گويند اس ــن حال مس ــالغ مى كند؛ با اي به بانك ها اب

بازنشسته ها سرد بوده و كار راضى كننده نيست.
ــد اعتبارى كاالهاى  ــوى بانك مركزى به منظور حمايت از خري اخيرا طرحى از س
ــى توليدكنندگان  ــت با هماهنگ ــده كه قرار اس ــل مطرح و پيگيرى ش توليد داخ
ــوى وزارت كار  ــرا درآيد. عالوه بر اين، طرحى نيز از س برنامه ريزى و به مرحله اج
ــى و در مرحله بعد  ــتگان تامين اجتماع ــد كه جامعه هدف آن، بازنشس مطرح ش

مستمرى بگيران صندوق بازنشستگى كشورى است.
ــى از اجراى اين طرح در مراحل  هرچند على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع
ــخن گفته اما تاكنون حركت خاصى در اين بخش نشده و  بعدى براى كارگران س
مسووالن كارگرى هرگونه پيشرفت كار در اين بخش را رد مى كنند. در عين حال، 
به تازگى اجراى طرح وزارت كار به صورت پايلوت براى بازنشستگان تامين اجتماعى 

در دو استان البرز و خوزستان اجرا شده است.
ناصر حكيمى مديركل فناورى اطالعات بانك مركزى نيز با اعالم نهايى شدن طرح 
مربوط به بانك مركزى از تدوين دستورالعمل نهايى طرح و ابالغ آن در شنبه هفته 
ــور خبر داد. زوج هاى جوانى كه پيش از اين اقدام به  آينده به تمامى بانك هاى كش
ــك مركزى براى پرداخت وام خريد  دريافت كد رهگيرى كرده اند؛ اولين هدف بان

كاالى 10 ميليون تومانى ( 5 ميليون تومان به هر نفر) است.
واكنش سرد بازنشسته ها به وام خريد كاال

ــان وام خريد كاال در  ــت نام از متقاضي ــالم آخرين وضعيت ثب احمد ميدرى، با اع
ــتگان تامين اجتماعى و برنامه اى كه وزارت كار مسوول آن است و  بخش بازنشس
پيش مى برد، گفت: فعال كار ثبت نام متقاضيان در دو استان البرز و خوزستان آغاز 

شده است و از هفته آينده در استان هاى ديگر نيز ثبت نام به عمل مى آيد.

ــته تامين اجتماعى،  ــر 2/5 ميليون بازنشس ــت: عالوه ب معاون وزير كار اظهارداش
به دنبال اجراى طرح براى 1/5ميليون مستمرى بگير صندوق بازنشستگى كشورى 
نيز هستيم. افراد مى توانند در صورت تمايل به دريافت وام خريد كاال، كد ملى خود 

را به شماره 10001422 پيامك كنند.
ميدرى با اشاره به استقبال سرد بازنشستگان دو استان البرز و خوزستان در ثبت نام 
دريافت وام خريد كاال، بيان داشت: تاكنون از 129 هزار بازنشسته استان البرز، تنها 

13 هزار نفر ثبت نام كرده اند كه ما انتظار داشتيم اين تعداد تا 70 هزارنفر باشد.
وى با بيان اينكه شايد اطالع رسانى خوبى صورت نگرفته باشد، گفت: تا ثبت نام ها 
به دست كم 50 هزار مورد در استان البرز نرسد، نمى توان صدور كارت ها را آغاز كرد. 
شايد مردم منتظر هستند تا بازخورد طرح را ببينند و سپس اقدام به ثبت نام كنند.

3 گروه مشمول در اولويت قرار گرفت
اين مقام مسوول در وزارت كار، شرط پرداخت وام 10 ميليون تومانى خريد كاالى 
ايرانى به بازنشسته هاى تامين اجتماعى را حقوق ماهيانه 2/5 ميليون تومان دانست 
ــت كه براى تدوام كار و اينكه معوقات باعث توقف كار نشود،  و افزود: هدف اين اس

تسهيالت به نسبت حقوق ها پرداخت شود.
در عين حال، ناصر حكيمى مديركل فناورى اطالعات بانك مركزى نيز در اظهاراتى 
با اعالم نهايى شدن دستورالعمل پرداخت وام خريد كاالى ايرانى به متقاضيان گفت: 
طى روزهاى آينده و به احتمال قوى، در روز شنبه دستورالعمل ابالغ مى شود و از 

همان روز نيز سايت به منظور درياقت تقاضاها و ثبت نام باز خواهد شد.
اين مقام مسوول در بانك مركزى تاكيد كرد: طرح اين بانك براى كل كشور است 
ــود و با برنامه وزارت كار كه درباره بازنشسته هاى  و به صورت سراسرى اجرا مى ش
ــود متفاوت خواهد بود. در مرحله اول زوج هاى جوان،  تامين اجتماعى اجرا مى ش
ــتگى كشورى  ــتمرى بگيران صندوق بازنشس ــمى و پيمانى و مس كارمندان رس

مى توانند تقاضا بدهند.
ــه در نظر گرفته  ــاط وام 12 ماه ــه دوره بازپرداخت اقس حكيمى با تاكيد بر اينك

ــت اختصاص دهيم،  ــت: به دليل اينكه بتوانيم منابع را درس شده است اظهارداش
بازپرداخت 12 ماهه در نظر گرفته شده ولى پيشنهاد توليدكنندگان 24 ماهه بود.
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ــا توجه  ــت ب ــادرات معتقد اس ــيون ص ــس كنفدراس ريي
ــابرجام به نظر نمى رسد كشور هاى اروپايى و  به شرايط پس
كشور هاى مانند كره و ژاپن بازارهاى جديدى كه در ايران 
پيش روى شان قرار گرفته است را به دليل مسائل سياسى 

از دست بدهند.
ــردن و كاهش دادن  ــاره اينكه قطع ك محمد الهوتى درب
روابط ديپلماتيك برخى كشور ها از جمله عربستان، بحرين، 
سودان و امارت با ايران چه تاثيراتى در فضاى تجارت ايران 
ــور هاى منطقه دارد، گفت: اصوال كشورها بر اساس  با كش
سياست منافع ملى شان به دنبال اين هستند كه با تمام دنيا 
رابطه داشته باشند و اين ارتباط از ابعاد سياسى، اقتصادى، 
اجتماعى، مراودات بين اتباع  و مراودات تجارى براى كشور ها 
ــت. وى افزود: ايران هم جدا از اين مساله  حائز اهميت اس
ــت. ايران با تنها جايى كه ارتباط نخواهد داشت، رژيم  نيس
اشغالگر قدس است اما با تمام دنيا بر اساس عزت و مصلحت 
ــت و از هيچ گونه قطع رابطه استقبال  ارتباط خواهيم داش

نكرده و از تصميمات هيجانى هم پيروى نمى كنيم.
ــتر به دنبال بهانه اى براى  الهوتى ادامه داد:  عربستان بيش
قطع رابطه بود، چرا كه اتفاقى كه افتاد در اين سطح نبود كه 
قطع رابطه سياسى، اقتصادى و تجارى اتفاق بيفتد و حتى 
ــود. اتفاقى كه به دنبالش باعث  تردد اتباع كشور متوقف ش
شد كشور هايى كه دنباله رو عربستان هستند روابط شان را با 
ايران قطع كنند و كشورى مثل امارات هم سطح روابط خود 

را با ايران كاهش دهد.
رييس كنفدراسيون صادرات درباره تاثيرات اقتصادى قطع 
روابط برخى كشور منطقه با ايران عنوان كرد: اگر ما به بعد 
اقتصادى اين موضوع توجه كنيم تنها كشورى كه مى تواند 
ــر قرار دهد امارات متحده  ارتباطات تجارى ما را تحت تاثي
ــريك تجارت  ــت، به اين دليل كه امارت اولين ش عربى اس

خارجى ايران است و ارتباطات تجارى ما از طريق آن انجام 
ــته تجار ايرانى در  مى گيرد. ساليان سال است كه از گذش
ــغول فعاليت بودند و ارتباطات  دوبى دفاترى داشته  و مش
ــته است و حتى  ــبى با امارت وجود داش ــترده و مناس گس
ــورى بود كه به نوعى با ايران  در زمان تحريم ها امارات كش

همراهى داشت.
وى اضافه كرد: گرچه امارت رابطه خود را در سطح كاردار 
كاهش داده است اما اين اتفاق به احتمال 99 درصد تاثيرى 
ــائل تجارى ما با امارت نخواهد داشت. اما موضوعى  در مس
كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در شرايط پسا برجام 
قرار داريم و قرار است از حدود 10 روز ديگر رفع تحريم ها 
ــد با توجه به شرايط كنونى  ــود؛ لذا به نظر نمى رس آغاز ش
ــور هاى اروپايى و همچنين  ايران و شرايط پسا برجام،  كش
ــدى كه در  ــره بازار هاى جدي ــور هايى مثل ژاپن و ك كش

ــائل سياسى از دست مقابل خود مى بينند را به خاطر مس
بدهند. الهوتى عنوان كرد: قطع رابطه اى كه عربستان انجام 
داده است با توجه به حجم تجارت خارجى ايران با عربستان 
ــت اما اگر قطع رابطه با  تاثيرى بر اقتصاد ما نخواهد گذاش
ــدت مى تواند در اقتصاد ما و  امارات اتفاق بيفتد در كوتاه م
امارات تاثيرگذار باشد كه البته با توجه به شرايط پسا برجام 

بالفاصله كشور هاى ديگر جايگزين خواهند شد.
در پى به شهادت رساندن شيخ باقرالنمر توسط آل سعود و 
باال گرفتن احساسات مسلمانان جهان نسبت به اين اقدام به 
خصوص شدت واكنش برخى هموطنان مان در برابر سفارت 
عربستان، اين كشور روابط ديپلماتيك خود با ايران را قطع 
كرد و بحرين و سودان هم نسبت به قطع روابط با ايران اقدام 
كردند. امارات نيز روابط سياسى با ايران را از سفير به كاردار 

تقليل داد.

ايران سومين منبع بزرگ ذخاير 
قير طبيعى در جهان

يك سـوم ايـرانى هـا 
اجاره نشين هستند

توليد پژو 405 و پرايد 
متوقف شود

واكنش دولتى ها 
به واردات برنـج از آمريكـا

ايران به عنوان سومين دارنده ذخاير قير طبيعى جهان، حدود 15 درصد يا به عبارتى 
15 ميليون تن از اين ذخاير را در خود جاى داده است.

عموما بيشترين ذخيره يافت شده قير طبيعى در جهان در ايالت هاى يوتا و كلرادو آمريكا 
ــت كه برآورد ذخيره قطعى آنها بر اساس گزارش سازمان زمين شناسى  واقع شده اس

آمريكا 45 ميليون تن مى باشد.
اين ذخيره بر مبناى قير طبيعى واقعى قابل دسترس برآورد شده است چرا كه بسيارى 
از معادن گيلسونايت در جهان به علت محدويت هاى عرض و عمق رگه قابل دسترس 
نمى باشد و طبيعى است كه اين موارد در برآورد ذخيره قطعى معادن فوق لحاظ نمى 
شود.  براى مقايسه بهتر بايد گفت ذخيره گيلسونايت فوق فقط 0/5درصد از كل توليد 

ساالنه نفت اياالت متحده آمريكارا شامل مى شود.
به طوركلى معادن قير طبيعى بيشتر در كشورهاى نفت خيز جهان يافت مى شود، هر 
ــعودى اين يك مورد استثنا است. معادن قير طبيعى به  چند كه در مورد عربستان س
ترتيب ذخيره در كشورهاى آمريكا، كانادا، ايران، عراق، روسيه، ونزوئال، چين، استراليا، 

مكزيك و فيليپين قرار دارد.
ــد.  ــترس حدود 100 ميليون تن مى باش برآورد ذخاير جهانى قير طبيعى قابل دس
ــمالى  ــونايت جهان در قاره آمريكاى ش مجموعا حدود 65 درصد از كل ذخاير گيلس
ــره بزرگ قير  ــومين ذخي ــت و ايران به عنوان س ــده اس يعنى آمريكا و كانادا واقع ش
ــت. در ايران  ــد يا 15 ميليون تن از اين ذخاير را داراس طبيعى جهان، حدود 15 درص
ــاه، گيالن غرب، سومار،  ــور بويژه دركرمانش ــونايت عموما در غرب كش معادن گيلس

ايالم و شرق استان لرستان واقع شده است.

ــهروندان كشور اجاره نشين هستند  يك كارشناس مسكن با بيان اين كه يك سوم ش
گفت: كشور با كسرى 1/5ميليون واحد مسكونى مواجه است كه طى 8 سال گذشته اين 
كسرى جبران نشد.ايرج رهبر اظهار كرد: طبق برآوردى كه در سال 1386 انجام شد 16 
ميليون مسكن در كشور وجود داشت در حالى كه تعداد خانوارهاى ايرانى 17/5ميليون 
بود. با اين حال طى سال هاى اخير با همه ى تالش هايى كه به خصوص در بخش مسكن 

دولتى انجام شد اين كسرى جبران نشد.
ــاليانه 400 هزار واحد را تامين كند و بخش  وى افزود: مسكن مهر توانست تقريبا س
ــكن توليد كرد كه توليد اين مقدار تنها  خصوصى هم به طور ميانگين 400 هزار مس
توانست جوابگوى ازدواج هاى ثبت شده ساليانه باشد، بنابراين مى توان نتيجه گرفت 
ــتند. مضافا اين كه ــهروندان با نداشتن سرپناه مواجه هس كه هنوز 1/5ميليون از ش

 30 درصد جمعيت كشور در بافت هاى فرسوده زندگى مى كنند.
ــكن با بيان اين كه دو اقدام توليد و بازسازى مسكن بايد به صورت  اين كارشناس مس
ــيارى از خانواده ها به دليل افزايش تعداد فرزندان نياز به  توامان دنبال شود، گفت: بس
خريد خانه هايى با متراژهاى باالتر از آن چه كه هم اكنون زندگى مى كنند دارند كه بايد 
براى آنها نيز فكرى شود. به گفته رهبر از سال 1386 تا االن نياز مسكن كشور پر نشده 
است. درست است كه از وجود 20 ميليارد دالر خانه خالى در كشور صحبت مى شود 
اما بايد گفت كه اغلب اين خانه ها در باالى شهر ساخته شده اند كه توزيع آن متناسب با 
نياز اقشار پايين جامعه نيست. وى با بيان اين كه يك سوم از جمعيت كشور اجاره نشين 
هستند، گفت: بسيارى از كشورها براى جمعيت آينده شان پيش بينى مى كنند تا به 
مشكل نخورند. ما هم اگر قصد داريم شرايط رفاهى آينده خوبى براى شهروندان فراهم 

كنيم بايد از هم اكنون به فكر باشيم.

ــت: بايد توليد  ــى گف ــگاه خواجه نصيرالدين طوس عضو هيات علمى دانش
ــوژى آنها مربوط  ــه تكنول ــژو 405 و پرايد ك ــى چون پ خودروهاى قديم

به بيش از دو دهه پيش است متوقف شود.
شهرام آزادى اظهار كرد: بايد در اولين فرصت توليد دو خودروى پژو 405 
و پرايد متوقف شود زيرا سطح تكنولوژى و كيفيت اين خودروها به گونه اى 
ــاى كيفيت اين  ــت هزينه هاى جديدى براى ارتق ــت كه منطقى نيس اس

خودروها صورت گيرد.
ــده از گردونه توليد  ــال آين وى با بيان اينكه اين خودروها بايد ظرف دو س
ــاختار پلت فرم اين خودروها به گونه اى  ــان كرد: س ــوند، خاطرنش خارج ش
ــا نخواهد  ــش كيفيت آنه ــتر باعث افزاي ــت كه صرف هزينه هاى بيش اس

شد.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروسازان بايد خودروهاى جديد 
ــى خود به ويژه دو خودروى  با پلت فرم جديد را جايگزين محصوالت قديم

پژو 405 و پرايد كنند.
ــه توليد  ــام نمى توان ب ــدن برج ــا اجرايى ش ــن و ب ــزود: پس از اي  وى اف
ــت  ــش از دو دهه پيش اس ــوط به بي ــرم آنها مرب ــه پلت ف خودروهايى ك

ادامه داد.
ــوژى و  ــطح تكنول ــد بايد س ــوالت جدي ــرد: در محص ــح ك آزادى تصري
ــتانداردهاى ايمنى و رفاهى خودروها ارتقا يابد تا شاهد رشد كيفيت و  اس

رضايتمندى مشتريان خودروهاى داخلى باشيم.

ــركت بازرگانى دولتى ايران در واكنش به واردات 16 ميليون دالر  مديرعامل ش
برنج از آمريكا در آذرماه، اظهارداشت:  خريد برنج از آمريكا مربوط به سوم تيرماه 
امسال است كه با توجه به پروسه واردات، بارگيرى و تخليه در ايران حدود 5 ماه 
ــود. على قنبرى با بيان اينكه ممنوعيت واردات  طول كشيده تا به كشور وارد ش
ــال جارى است، گفت: خريد برنج هاى  كاالهاى آمريكايى مربوط به 5 آبان ماه س
ــكلى در اين زمينه  ــن ممنوعيت، انجام گرفته و مش مذكور 4 ماه قبل از اعالم اي

وجود ندارد.
ــاى آمريكايى، حتى  ــت واردات كااله ــالم ممنوعي ــرد: پس از اع وى تصريح ك

يك كيلوگرم برنج هم از آمريكا خريدارى نشده است.
قنبرى با بيان اينكه وظيفه ما هنگام خريد برنج اين است كه سبد كاالى مصرفى را 
در نظر بگيريم، چراكه افراد مختلف تمايل به خريد انواع متفاوت برنج دارند، گفت: 
ــرى به دنبال خريد نوع  به عنوان مثال، يكى به دنبال خريد برنج تايلندى و ديگ
پاكستانى آن است، بر همين اساس ما بر حسب سبد كاال موظف هستيم برنج هاى 
مختلف را بخريم اما بعد از بخشنامه ممنوعيت واردات از آمريكا حتى يك كيلوگرم 

برنج هم از اين كشور نخريديم. 
معاون وزير جهادكشاورزى با اشاره به اينكه شركت بازرگانى دولتى ايران تكليف 
دارد كه 300 هزار تن برنج براى ذخاير استراتژيك وارد كند، اضافه كرد: ما تاكنون 
176 هزار تن از اين ميزان را از كشورهاى مختلف خريدارى كرده ايم كه حدود 90 
هزارتن آن وارد شده، ضمن اينكه اين خريد از كشورهاى مختلف از جمله آمريكا، 

اروگوئه، ويتنام، تايلند، پاكستان و هند انجام گرفته است.

رييس كنفدراسيون صادرات:

اروپايى ها بازار ايران را به خاطر مسائل سياسى از دست نمى دهند

 رييس سازمان دامپزشكى از آغاز صادرات ميگوى ايران 
ــيه خبر داد و گفت: قرار است روس ها تا دو هفته  به روس
ــادرات فرآورده هاي لبني و  ــان را درباره ص آينده نظرش

تخم مرغ اعالم كنند.
ــان  ــت ضمنى مقامات و كارشناس مهدى خلج از موافق
ــيه براي صادرات ميگو ايران به اين كشور خبرداد  روس
ــت: ميگو را با گواهي بهداشتي مي توانيم به  و اظهارداش

روسيه صادر كنيم و مشكلي در اين زمينه نداريم.
وي درباره ديگر فرآورده هاي لبني و طيور افزود: در صورتي 
كه بخواهيم فرآورده هاي لبني يا تخم مرغ صادر كنيم، 
ــت، ضمن اينكه توافق  كنترل بيماري هاي آنها مهم اس
ــتي براي صادرات اين محصوالت  كرديم گواهي بهداش
بدهيم و همه جزئيات آن نيز مورد تفاهم با كارشناسان و 

مقامات روسيه قرار گرفته است.

خلج تصريح كرد: در جمع بندي مقامات روسيه كه در دو 
هفته قبل به ايران آمدند اين گواهي ها امضا شد و قرار است 
تا دو هفته آينده نظرشان را درباره صادرات فرآورده هاي 
ــت كه  لبني و تخم مرغ اعالم كنند اما ارزيابي ما اين اس

موافقت آنها را بدست مي آوريم.
ــور و فرآورده هاي ديگر  ــت طي وى درباره صادرات گوش
ــت تا 15 فوريه در اين زمينه جمع بندي  گفت: قرار اس
شود، در عين حال همكاران ما از فدراسيون روسيه بازديد 
كردند و قرار است گروه دوم هم از سازمان دامپزشكي در 

چند روز آينده راهي روسيه شود.

رييس سازمان دامپزشكى خبرداد:
آغاز صادرات محصوالت لبنى و شيالتى به روسيه

آغاز ثبت نام سراسرى وام كاال از شنبه
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کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست روز یکم اردیبهشت ماه 1395 
و با همکاری دانشگاه شهید بهشتی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
و سازمان ها و موسس��ات مختلف، در دانش��گاه شهیدبهشتی برگزار 
می شود. به گزارش ایسنا، دکتر سعید میرزایی رییس جهاد دانشگاهی 
واحد شهید بهشتی و دبیر همایش گفت: در این همایش ملی که توسط 
جهاد دانشگاهی واحد شهیدبهشتی برگزار می گردد، مسووالن سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
خبرگزاری ایسنا، پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات و تعدادی 
از واحدها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهی و دانشگاه ها و جمعی از 
استادان، صاحبنظران و دانشجویان و همچنین سازمان های مردم نهاد 
حضور دارند و آخرین دستاوردها و راهکارهای علمی حفاظت از محیط 
زیست در قالب سخنرانی و ارائه مقاالت بررسی می گردد. وی در ادامه 
افزود: حفاظت آب، خاک، هوا، حفاظت از آلودگی های صوتی و امواج 
و فرهنگ، آم��وزش اقتصاد و حقوق محیط زیس��ت محورهای اصلی 
همایش را تشکیل می دهند. برگزاری پنل های تخصصی و کارگاه های 

آموزشی از دیگر برنامه های جنبی این کنفرانس می باشد.
رونمایی از پوستر کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست

وی بااشاره به رونمایی از پوستر کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست، 
افزود: حفاظت آب، خاک، هوا، حفاظت از آلودگی های صوتی و امواج 
و فرهنگ، آموزش، اقتصاد و حقوق محیط زیس��ت محورهای اصلی 
کنفرانس را تشکیل می دهند. برگزاری پنل های تخصصی و کارگاه های 

آموزشی از دیگر برنامه های جنبی این کنفرانس می باشد.
دکتر میرزایی با اشاره به تاریخ های مهم کنفرانس گفت: مهلت دریافت 
خالصه مقاالت 10 اسفند 94، زمان اعالم نتایج داوری 15 اسفند 94 
و زمان برگزاری کنفرانس اول اردیبهشت ماه 1395 در محل دانشگاه 

شهیدبهشتی می باشد.
رییس جهاد دانشگاهی واحد شهیدبهشتی در پایان با اشاره به وضعیت 
نامطلوب محیط زیست کشورمان، خصوصا آلودگی هوا در کالنشهرها، 
اظهار امیدواری کرد که برگزاری این کنفرانس بتواند گامی در جهت 

بهبود وضعیت محیط زیست کشور باشد.

پرورش »گوزن« به منظور افزایش پروتئین به س��بد غذایی ایرانی ها در 
مازندران، یک بار دیگر مسأله »قرق« حیات وحش به منظور جلوگیری از 

شکار حیوانات را به بوته نقد گذاشت.
پیش از این فعاالن و کارشناسان بوشهری نسبت به خروج آهوان خارگ 
و پرورش آنها توسط بخش خصوصی هشدار داده بودند. آنها در گفت وگو 
با خبرنگار ما نسبت به خروج آهوان از کشور هم اظهار نگرانی کرده بودند. 
 »میثم امیری« یکی از فوتبالیس��ت های شناخته شده کشور است که در 
تیم های »فجر ش��هید سپاس��ی«، »پیکان« و »نفت« آبادان بازی کرده 
همچنین یکی از پرورش دهندگان آهو در بوش��هر گفته بود: »س��ازمان 
محیط زیس��ت به من مجوز داده اس��ت؛ پروانه تولید گوش��ت آهو برای 
 صادرات به داخ��ل و خارج از کش��ور.« البته او خواس��تار ص��ادرات آهو 
 به صورت زنده شده اس��ت: »من اصال دلم نمی خواهد آهو را بکشم. فکر 
می کن��م در مجوزها باید کم��ی منعطف باش��یم و اجازه زنده فروش��ی 
 به افرادی ک��ه واج��د ش��رایط هس��تند، بدهیم.«همین مس��أله هم به 
واکنش های بسیار تند فعاالن این حوزه در خارگ، گناوه و بوشهر منجر 
شد. فیلم تالش آنها برای جلوگیری از ترخیص آهوان خارگ در بندرگناوه 
در میان شبکه های سایبری به واکنش های بسیاری منجر شد. اما بعد از 
مدتی واکنش به خروج آهوان خارگ تا حدودی کمرنگ شده بود که خبر 
چند رسانه درباره پرورش گوزن با حمایت بسیج سازندگی ساری دوباره 
واکنش ها به این مس��أله را پررنگ کرد. آن طور که »نادر ورندی« گفت: 
»سوددهی بیشتر در مقایسه با پرورش گاو و گوساله، فرصت مناسبی برای 
پرورش گوزن در مازندران است. عالوه بر آن، نیاز نداشتن پرورش گوزن به 
محیط سرپوشیده و سازگاری با شرایط آب و هوایی و چراگاه های شمال 
دیگر فرصتهای پرورش گوزن است.« به گفته او پس از پایان دوره آموزشی 
70 گوزن مولد از دو مرکز نگهداری اس��تان مازندران با ارائه تسهیالت و 
پشتیبانی بسیج سازندگی به پرورش دهندگان اعطا خواهد شد. این مسأله 
به اعتراض فعاالن حوزه محیط زیس��ت که پیش از این معترض پرورش 

»روباه«برای استفاده از پوستش بودند، شده است. 
»ناصر مهردادی« مدیرکل محیط زیست استان مازندران هدف از ساخت 
این مرکز در مازندران را تکثیر و پرورش گوزن و س��پس ش��کار تروفه با 
مجوز سازمان حفاظت محیط زیس��ت ذکر کرده است. به گفته او ساخت 
این مرکز تنها در حد یک درخواست اس��ت که به منظور بررسی به اداره 
کل محیط زیست استان مازندران رس��یده و برای جزئیات بیشتر باید از 
طریق داریوش مقدس معاون محیط طبیع��ی اداره کل حفاظت محیط 
زیس��ت مازندران مورد پیگیری قرار گی��رد. البته آن ط��ور که کوروش 
ربیعی، رییس اداره نظارت بر حیاتوحش اداره کل محیطزیست مازندران 
 به مهر گفته گوزن های موجود در این مرکز، گونه بومی ایران نیس��تند. 
این گوزن های اروپایی از شهرداری بهشهر به بسیج سازندگی ساری که 
بر اساس گزارش صدا و س��یمای مرکز ساری ساخت این مرکز را به عهده 

دارد منتقل شده اند.

جهاد دانشگاهی واحد شهیدبهشتی؛
کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست 

برگزار می شود

پرورش گوزن برای افزودن پروتئین 
به سبد غذایی ایرانی ها!

عکس روز  ) عروس هلندی(

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد؛
ضرورت بهره گیری از ظرفیت هنر و هنرمندان برای فرهنگ سازی در جامعه

مدیرکل دفتر آبخیزداری سازمان جنگل ها تاکید کرد؛
لزوم تغییر رویکرد از برنامه محوری به اقدام محوری

مدیرکل دفتر آبخی��زداری و حفاظت خاک س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری گف��ت: باید رویکرد ما از برنامه محوری ب��ه اقدام محوری تغییر 
کند که این امر تنها با هماهنگی و هم افزایی دس��تگاه های درون بخشی و 

برون بخشی مرتبط با حوزه ایجاد می شود.
محمد عقیقی 15 دی ماه در کارگاه آموزش توانمندسازی آبخیزنشینان و 
انسجام سازمانی طرح بین المللی منارید گفت: تبیین مدیریت حوزه آبخیز 

کارون بزرگ اهمیت ویژه دارد و بحث مدیریت یکپارچه این حوزه در دو سه 
دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما تاکنون به نتیجه دلخواه نرسیده ایم. 
وی اظهار کرد: باید رویکرد ما از برنامه محوری به اقدام محوری تغییر کند که 
این امر تنها با هماهنگی و هم افزایی دستگاه های درون بخشی و برون بخشی 

مرتبط با حوزه ایجاد می شود.
عقیقی با اشاره به اقدامات انجام ش��ده درحوزه آبخیز کشور، تصریح کرد: 
اکنون مدیریت جامع حوزه آبخیز به سیاس��ت کاری تبدیل شده است که 
تبیین طرح کالن محوری مدیریت حوزه آبخیز مصوب شورای عالی دانشگاه 
گرگان باهمکاری دانشگاه های ساری و ش��یراز از جمله اقدامات کشور در 

این راستا بوده است. 
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای مدیریت جامع منابع 
حیاتی، خاطرنش��ان کرد: ما تفاهم نامه ای با وزارت نیرو به منظور همکاری 
دوجانبه با دیدگاه مدیریت جامع در کالم حوزه کارون، کرخه، سفید رود، 
اترک و زاین��ده رود منعقد کردیم ت��ا درکنار مدیری��ت مدیریت کالن آب 
مدیریت حوزه ای لحاظ شود. عقیقی اظهار کرد: دراین راستا شورای مدیریت 
حوزه آب زاینده رود راه اندازی ش��د و درحال عملیاتی کردن اهداف خود 
است. وی به تاس��یس مرکز منطقه ای مدیریت حوزه آبخیز و منابع زیستی 
درکشوراش��اره و تصریح کرد: صدور مجوز این مرکز بعد از پنج سال تالش 
در پنجاه و هشتمین نشست یونسکو در آبان ماه به جمهوری اسالمی ایران 

تخصیص یافت.

معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت تاکید کرد: یکی از مهم ترین 
رویکردها برای تغییر و اصالح س��اختار فرهنگی جوامع، بهره گیری از 

ظرفیت هنر و هنرمندان است.
س��ید محمد مجابی معاون توس��عه مدیریت، حقوق��ی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت با بیان اینکه در دنیای امروز، کیفیت 
زندگی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، گفت: از این رو دولت ها 
و مردم هر جامعه تالش می کنند تا با سلسله اقداماتی، کیفیت زندگی 

و سالمت آحاد جامعه خود را افزایش دهند.
وی افزود: محیط زیست یکی از اصلی ترین پارامترهای سنجش کیفیت 
زندگی و س��المت مردم هر کش��وری اس��ت و همین مهم منجر به آن 
 شده که بشر امروزی تمام توان خود برای حفظ و ارتقاء محیط زیست 

را به کار گیرد.
مجابی اشاره ای به فرامرزی بودن محیط زیس��ت داشت و اظهار کرد: 
همین امر، ش��کل گیری کنوانس��وین های بین المللی و منطقه ای و 
ایجاد عزم جهانی برای حل بسیاری از مش��کالت محیط زیستی را در 

پی داشته است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تالش های مردمی 
در کنار تالش های دولتی برای بهبود وضعیت محیط زیس��ت جهان، 
 خاطرنش��ان کرد: رعایت عدالت بین نس��لی و حفظ حقوق آیندگان، 

عزم جمعی برای فرهنگی سازی در حوزه محیط زیست و دعوت همگان 
به این موضوع ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر پیچیدگی ها و دش��واری های کار فرهنگی، گفت: یکی 
از مهم تری��ن رویکردها برای تغییر و اصالح س��اختار فرهنگی جوامع، 

استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان است.
 مجابی نگاه آرم��ان گرایانه و حس مس��ئولیت را از جمل��ه مهم ترین 
 ویژگی ه��ای اخالقی هنرمندان برش��مرد و افزود: همی��ن ویژگی ها، 
 ش��کل گیری حرکت ه��ای مدنی و اجتماع��ی از س��وی هنرمندان را 

رقم می زند.
معاون س��ازمان حفاظت محی��ط زیس��ت ادام��ه داد: اقداماتی نظیر 
برگزاری جشنواره پوستر و عکس نفس های شهر، حضور و توجه بیشتر 
هنرمندان و آحاد جامعه در عرصه محیط زیس��ت را به همراه دارد که 
 بی ش��ک افزایش آگاهی های عمومی در زمینه محیط زیس��ت را نیز 

رقم خواهد زد.
 مجاب��ی اب��راز امی��دواری ک��رد: برگ��زاری ای��ن جش��نواره و تداوم 
 چنی��ن اقداماتی، پیوند ق��وی تر محیط زیس��ت، م��ردم و هنرمندان 
 و در نهایت ارتق��اء آگاه��ی و دانش زیس��ت محیطی عم��وم جامعه، 
همچنین مشارکت بیش��تر آن ها در حفظ محیط زیس��ت را به همراه 

داشته باشد.

مدیرکل محیط زیس��ت مازندران هدف از احداث مرکز 
پرورش گوزن را شکار تروفه با مجوز عنوان کرده اما رییس 
اداره امور مناطق سازمان محیط زیست می گوید چنین 

درخواستی به دفتر شکار و صید سازمان نرسیده است.
مدیرکل محیط زیست استان مازندران در رابطه با خبر 
تکثیر گوزن به منظور ش��کار و اس��تفاده از گوشت این 
حیوان که چند روزی است در رسانه های مختلف به آن 
پرداخته شده در گفتگو با  مهر گفت: هدف از احداث این 
مرکز، تکثیر و پرورش گوزن و سپس شکار تروفه با مجوز 

سازمان حفاظت محیط زیست است. 
ناصر مهردادی تاکید کرد: احداث این مرکز تنها در حد 
یک درخواست است که به منظور بررس��ی به اداره کل 
محیط زیست استان مازندران رس��یده و برای جزییات 
بیش��تر باید از طری��ق داریوش مقدس مع��اون محیط 
طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست مازندران مورد 

پیگیری قرار گیرد.
راه اندازی مراکز شکار بسیار زیباست

مدیرکل محیط زیست اس��تان مازندران در حالی ایجاد 
این مرکز پرورش گوزن را محدود به »یک درخواس��ت« 
اعالم کرده اس��ت که در گزارش خبری پخش ش��ده از 

صدا و س��یمای س��اری، از این مرکز پ��رورش گوزن که 
در آن تعدادی گوزن به چش��م می خورند تصویربرداری 
 و با مس��وول آن نی��ز گفتگو ش��ده اس��ت. در حالی که 
تالش ها، برای گفتگو با داریوش مقدس بی نتیجه ماند، 
میالد بهرامی مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست 
مازندران، اشاره به فواید احداث شکارگاه خصوصی که به 
گفته وی در کشورهای اروپایی عالقمندان زیادی دارد، 
دوستداران محیط زیست را به خوشبینی به احداث چنین 
مراکزی دعوت کرد و گفت: راه اندازی چنین مراکزی که 
در آن گونه های جانوری تکثیر و س��پس مورد ش��کار و 

مصرف قرار میگیرند بسیار زیباست. 
قرار نبود رسانه ای شود 

ک��وروس ربیعی، ریی��س اداره نظارت ب��ر حیات وحش 
اداره کل محیط زیس��ت مازندران نیز با اش��اره به اینکه 
گوزن های موجود در این مرکز، گونه بومی ایران نیستند 
گفت ای��ن گوزن های اروپایی از ش��هرداری بهش��هر به 
بسیج سازندگی س��اری که احداث این مرکز را به عهده 
دارد منتقل شده اند. وی ضمن انتقاد از رسانه ای شدن 
خبر احداث مرکزی برای تکثیر و پرورش گوزن در استان 
مازندران گفت: خب��ری کردن وجود چنی��ن مرکزی و 

فراخوان همکاری از سوی مسوول این مرکز در حال حاضر 
به صالح نبود. مسوول بسیج سازندگي ساري در این باره 
گفته است: با فعالیت مرکز آموزش تکثیر و پرورش گوزن 
در ساري تا دو سال آینده پروتئین جدید از گوشت گوزن 

در سبد خانوارهاي ایراني قرار خواهد گرفت.
حسین نادري ورندي استفاده از شاخ گوزن براي مصارف 
دارویي، پوس��ت آن براي چرم س��ازي و به��ره گیري از 
گوشت آن به عنوان ماده اي پروتیئني در سبد غذایي و 
در اختیارگذاردن گوزن به قرق گاه هاي شکار را از اهداف 

اجراي این طرح برشمرد.
نگرانی از چراغ سبز محیط زیست به مافیای 

شکار بی مورد نبود
امیرحسین داداشی، رییس اداره امور و مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، درباره احداث مرکزی که هنوز 
مشخص نیس��ت هدف آن ش��کار اس��ت یا توزیع انبوه 
گوش��ت گوزن گفت: احداث مرکز تکثی��ر و پرورش و یا 
ش��کارگاه که مطابق با دس��تورالعمل مربوطه منوط به 
اختصاص حداقل 100 هکتار زمین است، مستلزم اخذ 
مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست است که تا کنون 
چنین درخواستی به دفتر شکار و صید سازمان نرسیده 
است لذا امروز مکاتبه با مسووالن اداره کل محیط زیست 
 استان مازندران را برای ش��فاف سازی در این زمینه آغاز 
کرده ایم.  به این ترتیب راه اندازی مرکز »پرورش گوزن 
گوشتی در مازندران« که تصاویر آن در رسانه ها منتشر 
شده و برای آن اهدافی همچون افزودن گوشت گوزن به 
سبد خانوار، فروش شاخ و چرم و شکار تفریحی اعالم شده 

است، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
برخی از مسووالن محیط زیست می گویند راه اندازی این 
مرکز نباید رسانه ای می شد و برخی دیگر اعالم کرده اند که 
تاکنون حتی درخواست مجوزی برای راه اندازی این مرکز 
دریافت نکرده اند. گوزن ها اما در محوطه ۲ هزار متری این 

مرکز به میزبانِی تفنگ ها نشسته اند.
پیش از این نیز زمانی که س��ازمان محیط زیست پس از 
سه س��ال ممنوعیت، به مافیای ش��کار چراغ سبز نشان 
داد و به شکلی گسترده برای شکار پرندگان مجوز صادر 
کرد، فعاالن محیط زیس��ت از مقدمه چینی برای صدور 
مجوز شکار چهارپایان ابراز نگرانی کرده بودند. نگرانی ای 
که اکنون با راه اندازی مرکز رس��می شکار گوزن به نظر 

می رسد چندان بی مورد نبوده باشد.

احداث رسمی مرکز شکار گوزن در مازندران؛

قرار نبود راه اندازی  مرکز پرورش و شکار گوزن 
رسانه ای شود!



خبر

دبیر کارگروه مد و لباس درباره نخستین سفر طراحان ایرانی به کشور 
ترکیه، گفت: بزرگترین نقدی که می تواند به این نمایشگاه وارد باشد، 

نبود حضور کافی دست اندرکاران کشور مخاطب است.
حمید قبادی دانا - دبیر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی - در گفت وگو با ایسنا، درباره دستاورد سفر طراحان ایرانی به 
کش��ور ترکیه، بیان کرد: این اولین حضور طراحان هنرمند و خالقان 
آثار ایرانی بود که ح��دود 30 طراح ب��ا ارائه آخرین دس��تاوردهای 

خودشان در شهر استانبول ترکیه حضور پیدا کردند.
او افزود: مقدمات برگزاری و نحوه عرضه و محل برگزاری این نمایشگاه 
در مجم��وع قابل قبول بود. اتفاق��ات مهم در این زمین��ه این بود که 
هنرمندان طراح ما ثابت کردند می توانند در عرصه های جهانی شرکت 
کنند. در این برنامه یک روز به عنوان همایش و کارگاه های آموزشی 
 در س��ه بخش و با همکاری یکی از دانش��گاه های ُم��د ترکیه برگزار

شد.
دبیر کارگروه مد و لباس ادامه داد: طراح��ان، در موضوعات مختلف 
مورد بحثی که برگزار شد شرکت کردند. این نمایشگاه در محل هتل 
هیلتون استانبول طی دو روز برگزار شد و تعدادی از دانشجویان ُمد 
دانشگاه ترکیه از این نمایشگاه بازدید کردند اما به نظر من نیاز است 
 برای حض��ور، جذب مخاطب و ایج��اد ارتباط بین دس��ت اندرکاران 
حوزه مد و طراح��ی لباس در کش��ورهای مختلف تالش بیش��تری 

صورت بگیرد.
قبادی افزود: این اتف��اق در گام او مهم بود؛ گرچه نقدهایی هم به آن 
وارد است. بزرگ ترین نقدی که به آن وارد است فقدان حضور کافی 
دست اندرکاران کش��ور مخاطب بود؛ در حالی که می تواند تعداد آنها 

در گرایشات و حوزه های مختلف بیشتر شود.
او درباره همکاری و یا س��فارش محصول کش��ور مخاطب با طراحان 
ایرانی توضیح داد: هنوز گزارش ه��ای کافی در این باره را جمع بندی 
نکردم و اطالعی درباره انتقاد قرارداد در این زمینه ندارم اما این اتفاق 
در کل حضور ارزش��مندی بود. گرچه معتقدم بزرگترین نقد ناکافی 

بودن مخاطب در این نمایشگاه بوده است.
قبادی درباره نحوه انتخاب طراحان برای س��فر به کش��ور ترکیه نیز 
گفت: این اتفاق توسط بخش خصوصی صورت گرفت و دولت ناظر آن 
بود. برای آنکه این نمایش��گاه با شناسنامه کشور ایران برگزار می شد 
محوریت لباس های به نمایش گذاش��ته شده لباس هایی با محوریت 
 اجتماع بود تا دارای ویژگی ها و ش��اخصه های کارگروه س��اماندهی 
مد و لباس را داشته باشد، به همین دلیل برای این کار هیأت انتخاب 
تأیید شد و پیش از آنکه آثار برای ارسال قطعی شوند، ارزیابی شدند و 

امکان ثبت نام به طراحان متقاضی برای سفر داده  شد.
به گزارش ایسنا، نمایشگاه یادش��ده که طراحان ایرانی در آن حضور 
داشتند به مدت س��ه روزه ) 21، 22 و 23 آذرماه( در شهر استانبول 

ترکیه برگزار شد.

قصه های عاشقانه در ادبیات ایرانی بس��یار زیاد است. از لیلی و مجنون گرفته 
تا خسرو و شیرین که هر کدام از آنها نمادی برای عشق ورزی شده اند. یکی از 

رموز موفقیت در عشق های با دوام، سادگی آن بود.
 در گذش��ته به بهان��ه ازدواج دختران و پس��ران، تمام آش��نایان دورهم جمع 
می ش��دند و زوج جوان را راهی خانه بخت می کردند. جشن ازدواجی که در 
خانه پدر داماد یا عروس برگزار می شد و به همین مناسبت کوچه را چراغانی 
 می کردند.همه چیز س��اده و بی آالی��ش بود؛ صندلی های��ی در حیاط چیده 
می شد، مهمانان یکی یکی می آمدند و شبی شاد را در کنار هم می گذراندند. 

پس از آن بود که زندگی ساده و بادوام عروس و داماد آغاز می شد.
اما این روزها با گذش��ت زمان، زلزله فکری در ذهن دختران و پس��ران ایرانی 
ایجاد شده است؛ زلزله ای که تمام سادگی های ازدواج را ویران کرد تا جامعه 
امروز با تاالرهای ش��یک و پر هزینه، خانه های مجل��ل و جهیزیه های لوکس 

رو به رو شود.
هزینه تاالرها نزدیک به ۴0 میلیون تومان شده است، آن هم فقط برای صرف 
شام! و لباس عروس و داماد و حلقه های ازدواج به ده میلیون تومان می رسد. 
با حساب هزینه های دیگر مانند، میوه، شیرینی، آتلیه عکس، فیلمبرداری از 
جشن و تزیین ماش��ین عروس این هزینه ها به 100 الی 120 میلیون تومان 

نیز خواهد رسید!
وقتی عروس خانم، گران ترین لباس عروس را می خواهد!

یکی از مدیران مزون لباس عروس واقع در تهران به خبرنگار »فردا« می گوید: 
هزینه کرایه لباس عروس از ۵00 هزار تومان تا 10 میلیون می رسد.

 این مدیر مزون ادامه می دهد: بس��یاری از دختر خان��م هایی که به این مزون 
می آیند، برای خرید لباس های گران قیمت پافشاری می کنند و در ازای آن، 
 آقای داماد برای اثبات کردن عش��ق خود به همس��رش این هزینه ها را تقبل 
می کند. او می افزاید: در میان مراجعه کنندگان، عروس خانم هایی هستند که 
به جای زیبایی لباس، فقط به قیمت لباس عروس فکر می کنند! آنها دل شان 
می خواهد که گران قیمت ترین لباس را بپوشند و اگر لباسی که از آن خوش 

شان آمده، ارزان قیمت باشد، آن را رد می کنند!
انگشتر نامزدی ۱۵ میلیون تومان!

در میان این هزینه های سرسام آور ازدواج، متاسفانه کسانی هستند که برای 
خرید حلقه ازدواج عروس و داماد چند ده میلیون هزینه می کنند.

 بهنام 2۷ س��اله که مراس��م نامزدی و بل��ه ب��رون را در پی��ش دارد از خرید 
 حلقه نامزدی برای همس��رش به خبرنگار »فردا« خبر م��ی دهد و می گوید: 
دیروز برای خرید حلقه نامزدی رفته بودیم و هزینه انگشتر نامزدم 1۵ میلیون 
تومان ش��د. او ادامه می دهد: انگش��ترهای ارزان قیمتی هم در پاس��اژ وجود 
 داشت، اما انگشتری که نامزد من انتخاب کرده، جواهر است و دلیل گرانی اش، 

سنگ های قیمتی کار شده روی آن است!
تجمل گرایی، مانع ازدواج جوانان امروزی

متاس��فانه این روزها تجمل گرایی، مهم ترین مانع ازدواج جوانان شده است و 
روی آوردن آنها به تجمالت، موجب شده که به موقع ازدواج نکرده و به دنبال 
آن، بسیاری از بیماری های روحی، روانی و اختالفات خانوادگی در میان شان 

به وجود آید.
از سوی دیگر، هستند کس��انی که قناعت به خرج داده و با حداقل هزینه های 
ازدواج نیز راهی بخت می ش��وند. اما آنها هم برای تامین مخارج اولیه زندگی 
مشترک در صف وام های ازدواج مانده اند و متاسفانه هیچ تشویق و حمایتی از 

سوی مسووالن برای این دسته از افراد انجام نمی شود.

هزینه عروسی باب میل جوانان 
چقدرمی  شود؟

نقدی به نخستین حضور طراحان 
ایرانی در ترکیه
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کافی اس��ت در اصفهان در یکی از خیابان ه��ا رانندگی کنیم. 
چقدر مردم اصفهان از بوق های ممتد و آزار دهنده اس��تفاده 

می کنند؟ این نشان می دهد که مردم عصبانی هستند!
 ک��وروش محمدی، آس��یب ش��ناس اجتماعی، اظه��ار کرد: 
جامعه در حال گذار از سنت به مدرن و صنعتی است و همزمان 
با این تغییر سبک زندگی  و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
 نیز تغیی��ر مي کند. وی ادام��ه داد: جامعه امروز ب��ا ابزارهایی 
س��ر و کار دارد که در جامعه س��نتی وجود نداش��ته اس��ت، 
تکنولوژی و جریان گردش آزاد اطالعات و از همه مهم تر مادی 
شدن ساخت زندگی، س��بک زندگی امروز را تغییر داده است 
زیرا مبتنی بر ارزش های بومی و سنتی مان نیست و مدل های 

کپی شده ای از خارج از مرزهای کشور است.
 این آسیب ش��ناس اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه به لحاظ 
فرهنگی با این س��بک زندگي منطبق نیس��تیم وبراي جبران 
عدم انطباق به بیراهه کش��یده می ش��ویم، گفت: بخش اعظم 
 انرژی و تالش ما بیش از اینکه بر توسعه اجتماعی متمرکز شود 
در جهت توسعه مادی اهدافمان است؛ افراد ناچارند که از صبح 
تا ش��ب برای تأمین نیازهای مادی تالش کنن��د در حالی که 

متاسفانه آن نیازهای مادی نیازهای ضروری نیستند.
محمدی با بیان اینکه سبک زندگی تغییر کرده و بیشتر افراد 
به س��مت  تجمل گرایی س��وق پیدا کرده اند، افزود: بسیاری 
از نیازهایی ک��ه در حال حاضر برای بدس��ت آوردن آن تالش 
می کنیم نیازهای ضروری و مورد نیاز ما نیست و بدون آن ها نیز 
می توانیم زندگی کنیم. این تالش های مضاعفی که به زندگی 

اضافه شده ما را از روابط اجتماعی مان غافل کرده است.
طبقات اجتماعی با فاصله های نجومی

وی با اشاره به اینکه ارتباطات و همه پروسه های اجتماعی ما 
اعم از تعامل ب��ا جامعه، خانواده و محیط، تحت تأثیر ش��رایط 
اقتصادی قرار گرفته اس��ت، تصریح کرد: یکی از دالیل سخت 
شدن شرایط زندگی امروزه نظام اقتصادی است که تبدیل به 

یک نظام طبقه ساز شده است. 
این آسیب شناس اجتماعی با اعتقاد به اینکه در طول سه دهه 
گذشته در جامعه طبقات اجتماعی بسیاری شکل گرفته  است 
که با طبقات قبل از خود فواصل نجومی دارند، اضافه کرد: برای 
نمونه اکنون تفاوت بین حقوق و دستمزدها را میان اقشار قابل 
توجه است. این نگاه مادی افراد را همیشه در یک قالب حریص 
گونه نگاه می دارد تا تالش کنند نداشته هایش��ان را به دس��ت 
آوردند؛ این افراد هرگز با داشته هایشان زندگی نمی کنند، بلکه 
همیشه تالش می کنند که در مقایس��ه با طبقات دیگر جامعه 
خود را باال بکشند، زیرا با سبک زندگی منطبق نیستند و برای 

اینکه انطباق پیدا کنند همیشه در تالش هستند.
محمدی تصریح کرد: در کنار هم��ه پدیده های اجتماعی که 
آسیب می بینند پدیده های نوظهور نیز بی تأثیر نیستند. بدین 
معنا که روابط بین اعضای خانواده به سردی کشیده می شود، 
روابط عاطفی بین زوجین و روابط زناشویی به بیراهه می رود و 
روابط میان اعضای خانواده و فرزندان آسیب می بیند که البته 

اکنون این حالت وجود دارد.

اعتیادی جنون آمیز به نام شبکه های اجتماعی
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه ابزارهای فرهنگی 
و نهاده��ای اجتماعی مانند رس��انه ها م��روج فرهنگ تجمل 
گرایی می شوند و ارتباطش��ان با جامعه قطع می شود، تصریح 
کرد: جامعه احساس می کند که رسانه ها و به ویژه رسانه ملی 
نیازهایش��ان را نمی بیند و و قتی که رس��انه هدفش مبتنی بر 
نیازهای حداکثری جامعه نیس��ت ارتباطش ب��ا جامعه قطع 
می ش��ود. وی با بیان اینکه ش��بکه های ماهواره ای توانستند 
مخاطبان میلیونی در ایران جذب کنند، افزود: این شبکه ها با 
سریال های به اصطالح خانوادگی  می خواهند طالق و خیانت 
خانواده ها را به صورت غیر مستقیم به خانواده های ایرانی القا 
کنند. هدف آنها ترویج روابط سرد میان والدین و فرزندان است. 
این شبکه ها با نیاز سنجی که از قبل در جامعه ایرانی کرده اند 

وارد جامعه شده اند.
وی خاطر نشان کرد: فرصت های شغلی و اقتصادی و منابع در 
دسترس در جامعه ما به صورت برابر توزیع نمی شود و یا نشده 
است. این تهدید یک عامل برای بخش اعظمی از قشر متوسط 
جامعه اس��ت که در دس��تیابی به حداقل های زندگی و حتی 
در دس��تیابی براي انطباق با ویژگی های س��بک زندگی امروز 
 احساس شکس��ت می کند این احساس شکس��ت و ناکامی ها 
به لحاظ روانی و به صورت ناخواسته تأثیر شگرفی در افسردگی 

افراد می گذارد.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه رسانه های غیر رسمی 
مانند مانند ماهواره، تلفن همراه، شبکه های اجتماعی مجازی 
جایگزین ارتباطات اجتماعی و شبکه های اجتماعی شده است، 
افزود: افراد دچار اعتیاد وجنون استفاده یا کاربری شبکه های 
اجتماعی می شوند. و به اعتقاد من شبکه های اجتماعی تلفن 
همراه بس��یاری از افراد جامعه ما را در خانواده هایی که حتی 
تصور نمی کنیم بیمار گونه و معتاد به استفاده از این شبکه ها 
می کند. محمدی افزود: حتی وابستگی های عاطفی، کاری و 
ارتباطی نیز می تواند یک بیماری محسوب شود که بر روان افراد 
تاثیر منفی می گذارد؛ نتیجه یک وابستگی و ارتباط بیمارگونه 
و در نهایت یک افس��ردگی و التهاب غم گسارانه است. التهابی 
که می تواند نش��اط را از افراد بگیرد. در کنار همه این ها فقر و 
بیکاری، مش��کالت امرار معاش و تامین معیشیت خانواده به 
عالوه تأمین نیازهای به روز فرزندان مشکل آفرین می شود زیرا 
افراد هویت خود را در بستر جامعه ای می بینند که این جامعه 

صنعت زده و مدرنیته شده است.
فقری خود خواسته

وی با اش��اره ب��ه حاش��یه های ش��هر اصفهان گف��ت: تفاوت 
امکانات فرهنگی در حاش��یه ها تا مرکز ش��هر زمین تا آسمان 
است. حاش��یه ها پر اس��ت از مهاجرانی که بدون هیج هدف و 
 توانمندی تنها برپای��ه انگیزه مبتنی بر واقعیت��ی پوچ و صرفا 
به جهت پیوستن به بدنه شهر نشینی به حواشی شهرها هجوم 

می آوردند.
این آسیب ش��ناس اجتماعی ادامه داد: تمام ای��ن موارد علت 
تولید آسیب های اجتماعی است. با افزایش آسیب ها آمارهایي 

مانند طالق و فرزندان کار نیز افزایش می یاید و طبیعتا جامعه 
دچار یک نوع فقر خود خواسته و از درون خود می شود. فقری 
که ناش��ی از ناتوانی جامعه در مواجه با کاردکرهای اجتماعی 

همان جامعه است.
محمدی با بیان اینکه در حال حاضر با کارکردهای اجتماعی 
جامعه خودمان نمی توانیم درس��ت برخورد کنیم، گفت: یکی 
از کارکردهای جامعه ما در حال حاضر دختران فراری اس��ت 
اما نمی دانیم واقعا چطور ب��ا آن برخورد کنیم زیرا آمار دقیقی 
 از این موضوع وجود ندارد و در عین ح��ال اطالعی از برخورد 

با این مشکل نیز نداریم. 
وی با بیان اینکه در جامعه ای که در حال حاضر دچار آس��یب  
شده است روابط به سردی متمایل می شود و روابط اجتماعی 
 جاي خ��ود را به رواب��ط اجتماعی مج��ازی می ده��د، افزود: 
در نتیجه روابط فرد مبتنی بر دیدگاه های فردی می ش��ود، در 
اینجا آستانه تحمل افراد هم آس��یب می بیند و پرخاشگری و 
پرخاشجویی در جامعه رش��د پیدا می کند. افراد در کشاکش 
دوندگی ها و به دور از رفاه و احس��اس ل��ذت رضایت، زندگی 
می کنند تنه��ا دوندگی دارند ک��ه نتیجه آن ایج��اد ناکامی و 

خستگی است پس این ناکامی ها افراد را پرخاشگر می کند.
این آسیب شناس اجتماعی خاطرنش��ان کرد: در همین شهر 
اصفهان آس��تانه تحمل مردم چقدر اس��ت؟! فقط کافی است 
در اصفهان در یکی از خیابان ها رانندگ��ی کنیم. چقدر مردم 
اصفهان از بوق ه��ای ممتد و آزار دهنده مي زنند؟ این نش��ان 
می دهد که مردم عصبانی هستند و آستانه تحمل ندارند. افراد 
در برخورد با یک مساله عصبانی هستند و نزاع می کنند همان 
طور که مشاهده می کنیم نزاع های خیابانی، خانوادگی و دسته 

جمعی و قومی بسیار شدید است.
نیاز به یک خانه تکانی اساسی

محمدی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر مش��کالت اقتصادی 
)اقتصاد بیم��ار( و  تبعیض عوامل مهمی در ایجاد بی نش��اطی 
اس��ت، افزود: افرادی که درگیر پروژه های بزرگ هستند چون 
به لحاظ روانی سالمت و نشاط ندارند پروژه ها را به سالمت به 
انجام نمی رسانند و در نتیجه آلوده می شوند و اختالس، رانت و 

بدهی هایی را به دست می آورند.
وی به مس��اله آموزش،  تعلیم و تربیت در کش��ور اشاره کرد و 
ادامه داد: متاسفانه آموزش و پرورش نیز مملو از حوادثی است 
 که نشان می دهد خش��ونت در مدارس مان بس��یار باال است؛ 
قتل معلم در بروجرد ت��ا حادثه درگیری و خودکش��ی دانش 
آموزان و ... نشان می دهد که آموزش وپرورش در ایجاد نشاط 

در بین دانش آموزان موفق نبوده است.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه معلمان از متن همین 
جامعه هستند که با دیدگاه بی نش��اطی به آموزش و پرورش 
ورود پی��دا کردند، گفت: نی��از به یک خانه تکانی اساس��ی در 
نظام تعلیم و تربیت در ابتدا و در دس��تگاه های متولی خدمات 

اجتماعی داریم تا بتوانیم نشاط را در جامعه ایجاد کنیم. 
وی افزود: علت بی نش��اطی  بخش��ی از فرهنگی اس��ت که ما 
نادیده گرفتیم و دیده نمی شود. حتی قوانینی که  وضع کردیم 
و بس��یاری از موانع از سوی برخوردهای س��لیقه ای است که 
می تواند خود عامل بی نشاطی در بخش های مختلف باشد. باید 
با یک کار کارشناسی و بررسی جدی از متن خانواده و آموزش 
و پرورش در روند ایجاد و تولید نشاط و رفع آن نواقصی که در 

نظام تعلیم و تربیت وجود دارد شروع کنیم.

دریچه

نوزاد شاید تنها در قصه ها شنیده باشیم، جایی مانند فیلم و سریال های هندی و 
ترکی، اینکه دو کودک جایشان عوض ش��ده باشد، به شوخی یا جدی، به واسطه 
یک اشتباه یا اقدامی از سر تعمد! اما گاه این حادثه به ظاهر ساده، ماجراهای تلخ 

و سختی را به دنبال خواهد داشت.
 ب��ه گ��زارش »نماینده«، بع��داز ظه��ر ی��ک روز س��رد پائی��زی) 2۵ آذر ۹3(، 
 2 نوزاد پسر در یک بیمارستان ش��هر شیراز متولد ش��ده اند، نوزدانی که فاصله 
چشم گشودن شان به دنیا، 20 دقیقه بیشتر نیست. اما سرنوشت آنان را به اندازه 

دو برادر به هم نزدیک کرده است.
روزی  که مهیار و امیرمحمد چشم به این دنیا گشودند، هیچ کس گمان نمی کرد 
که چه سرنوش��تی برایش��ان رقم خورده اس��ت، سرنوش��تی که از یک مچ بند و 
جابه جایی آن آغاز ش��د و دو زندگی را به هم ریخت! والدین دو نوزاد، بی اطالع از 
جابه جایی مچ بندهایی که هویت پسرهای ش��ان بود، آغوش گرم شان را ماوای 
فرزندانی کردند که قرار بود روزگارش��ان را پر از ش��ادی و نش��اط کند اما دست 

روزگار، سرنوشت دیگری برای آنان رقم زده بود.
 امی��دوار، پ��در مهی��ار در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار ک��رد: مهی��ار ۹ماهه بود 
 که ب��رای انج��ام آزمای��ش خ��ون ب��ه یک��ی از درمانگاه ه��ا مراجع��ه کردیم و 
مش��خص ش��د گ��روه خون��ی مهی��ار ب��ا گ��روه خون��ی م��ن و م��ادرش 
متف��اوت اس��ت! او A مثب��ت ب��ود ام��ا م��ن O و م��ادرش B مثب��ت، و ای��ن 
آغ��از تل��خ قص��ه م��ا ب��ود. ابت��دا ب��ه م��ا گفتن��د ای��ن موض��وع، غیرممکن 
 نیس��ت، ام��ا راض��ی نش��دیم و ب��ه پزش��ک متخص��ص مراجع��ه کردی��م 

و او آب پاکی را روی دستمان ریخت و گفت مهیار فرزند ما نیست!
امیدوار ادامه داد: آزمایش های پرهزینه دی. ان. ای را قبول کردیم و انجام دادیم و 
بعد از 2 ماه جواب حرف پزشک متخصص خون را تایید کرد، اینکه مهیار فرزند ما 

نبود! با راهنمایی پزشکان، در دستگاه قضایی و پزشکی قانونی طرح دعوی کردیم 
و بنا به تاکید قاضی، به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کردیم.

او گفت: بعد از 2 هفته از طریق معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی ش��یراز 
 اطالع دادند که همزمان با تولد فرزند ما در بیمارس��تان مورد نظر، پسر دیگری 

چشم به  دنیا گشوده که اکنون با پدر و مادرش در خرامه سکونت دارند.
پدرمهیار گفت: زمانی که امیرمحمد را برای اولین بار دیدم، متوجه شباهت های 
او با خودمان ش��دم و دیدن او مرا بسیار خوش��حال کرد، اما مگر می توانم مهرم 
نسبت به مهیار را به راحتی فراموش کنم، مگر فرزندان ما کاال هستند که اشتباه 

جابه جایی آنها به راحتی و با تعویض جای شان، قابل رفع باشد.
پدر مهیار بیان کرد: با یک روانش��ناس کودک صحبت کردیم و نظرش این است 
که دو ماهی را خانواده ها در کنار هم زندگی کنند اما هزینه اس��تفاده از مش��اور 
زیاد است و حداقل درخواست ما این اس��ت که در این قسمت بخشی از هزینه را 

تقبل کنند.
وی گفت: حاال بیش از زمانی که فهمیدیم مهیار فرزند ما نیست، می ترسیم. نگران 
آینده بچه ها هستیم که در جایی که ادعا داریم قطب پزشکی کشور است چنین 

اتفاقی بیفتد و معلوم نیست که با جابه جایی بچه ها در آینده ما را مواخذه نکنند.
امیدوار تصریح کرد: 20 دقیقه فاصله تولد بچه ها بوده و این تخلف رخ داد اما هیچ 
یک از مسووالن حتی یک عذرخواهی ساده هم نکرده اند، حال آنکه من به عنوان 
 یک پدر زمانی که موضوع را از زبان پزش��ک شنیدم، تا مرز س��کته پیش رفتم، 

چه فکرها که نکردم و چه مشکالتی که از سر نگذراندیم.
اما کشاورز، پدر امیرمحمد اظهار کرد: من هم مثل آقای امیدوار، نمی دانم چطور 
می توان این احساس تلخ را بیان کرد، اینکه بگویند این کودک، که دلبند تو هست، 

فرزندت نیست! حاال برو و با فرزند خودت او را عوض کن!!

معاون وزیر و رییس س��ازمان بهزیس��تی کشور گفت: 
ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به کنسولگری ها برای 
ثبت اس��ناد هویتی به صورت داوطلبانه خیر سازمان 

بهزیستی کشور می شوند.
به گزارش مهر، انوشیروان محس��نی بندپی در مراسم 
انعقاد تفاهمنامه همکاری مش��ترک با س��ازمان ثبت 
احوال کش��ور در راستای طرح ش��کرانه تولد در قالب 
شناس��نامه خیر ب��رای همه ک��ودکان، با بی��ان اینکه 
همکاری بین دس��تگاه ها و نهادهای اجرایی می تواند 
 بس��یاری از مس��ائل را ب��ه نح��و اصول��ی و منطق��ی 
ح��ل کن��د، گف��ت: رویک��رد تلفیق��ی و اس��تفاده از 
ظرفیت های مطلوب و کارشناسی در حوزه های مختلف 
شرایطی را فراهم کرده است تا دستگاه ها از ظرفیت های 

یکدیگر استفاده کنند.
معاون وزیر و رییس س��ازمان بهزیستی کشور با تاکید 
به گس��ترش فرهنگ خیر جمع��ی در جامعه، تصریح 
کرد: امیدواریم ش��رایطی فراهم ش��ود جامعه هدف، 
 نیازمند دریافت خدمات حمایتی و تخصصی، بی بهره 

نباشند.
وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته ۶3 درصد از کودکان 

متولد شده کش��ور تحت پوش��ش غربالگری شنوایی 
 ق��رار گرفتند، اف��زود: بهتری��ن زمان مداخل��ه علمی 
علم پزش��کی برای رف��ع ناش��نوایی 2 س��ال ابتدای 
 زندگی است که در س��ال جاری این طرح را با پوشش 

۹0 درصدی اجرا کردیم.
در ادام��ه ای��ن مراس��م حجت االس��الم »عبدالرحیم 
شهسواری« قائم مقام مش��ارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی کش��ور با تأکید بر اینکه سیاست بهزیستی 
بر تأمین و ترویج فرهنگ خیر جمعی در جامعه استوار 
است، افزود: در پی این تفاهم فرزند تازه متولد شده به 
شکرانه سالمت به عنوان یک َخِیر عالوه بر هویت اصلی 
خود که بهره مندی از سجل است از شناسنامه خیر نیز 

بهره مند می شود.
قائم مقام مش��ارکت های مردمی س��ازمان بهزیستی 
کش��ور در پایان یادآور ش��د: همچنین ایرانیان خارج 
از کشور با مراجعه به کنس��ولگری ها برای ثبت اسناد 
هویتی به صورت داوطلبانه خیر س��ازمان بهزیس��تی 
کش��ور می ش��وند؛ هر نوع کمک داوطلبان��ه در کارت 
هوشمند وارد می شود و در حوزه ایتام، زنان سرپرست 

خانوار و ... استفاده می شود.

س��عید صفاتیان رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد 
کمیته مس��تقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام گفت:  براساس ارزیابی های صورت گرفته، 
نیازمند ایجاد 1۵0 مرکز ترک اعتیاد به الکل در کش��ور 
هستیم و با توجه به اینکه تاکنون هیچ مرکزی برای ترک 
اعتیاد به الکل در کشور راه اندازی نشده،توسعه فعالیت ها 
در این مراکز می تواند در ترک افراد مصرف کننده الکل 

در کشور موثر باشد.
صفاتیان ادامه داد: با همکاری این دس��تگاه های متولی 
همچنین نخس��تین دوره بازآموزی درمان س��وءمصرف 
الکل در کشور برای پزشکان از ماههای گذشته آغاز شده و 
همچنین قرار است این دوره بازآموزی برای روانشناسان 

نیز برگزار شود.
وی خاطرنش��ان کرد: به همین منظور قرار است در ۴0 
مرکزی که سابقه فعالیت موثر و بدون تخلف را در حوزه 
درمان اعتیاد داش��تند، درمان مصرف کنن��دگان الکل 
در کشور انجام ش��ود. معاون درمان س��ابق ستاد مبارزه 
با موادمخدر گفت: وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی در راستای تدوین سند پیشگیری و درمان اعتیاد 

 در سال ۹2 به سه حوزه پیش��گیری، درمان و بازتوانی و 
حمایت های اجتماعی توجه ویژه داش��ت و اکنون توجه 
خود را به درمان و ترک افراد مصرف کننده الکل معطوف 
کرده است. صفاتیان همچنین دو داروی مورد نیاز برای 
ترک الکل توس��ط مصرف کنندگان را »نالترکس��ون« و 
»دی سولفیرام« عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همکاری 
 س��ازمان غذا و دارو، اقدامات��ی برای تامین ای��ن داروها 

صورت گیرد.

ایرانیان خارج از کشور خیر سازمان بهزیستی می شوند گام نخست مراکز ترک الکل با آموزش 40 نفر کلید خورد
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ارزشهـایمـانراجـاگذاشتهایم

قصه جابه جایی ۲ نوزاد 
درعصرتکنولوژی
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دريچه  فراخوان

ــوت انقالبى پس از گذراندن يك دوره  ــاعران پيشكس هاشم شكوهى از ش
بيمارى در سن هشتاد و دو سالگى دار فانى را وداع گفت.

ــوت انقالبى پس از گذراندن يك  استاد هاشم شكوهى از شاعران پيشكس
دوره ى بيمارى در سن هشتاد و دو سالگى دار فانى را وداع گفت.

هاشم شكوهى در سال 1312 در خانواده اى متدين در مشهد به دنيا آمد 
و در همان زمان كودكى، نزد عارف بزرگ شيخ على كاشانى ملقب به فريد 
االسالم و نيز مدتى هم در محضر مرحوم آيت اهللا حبيب اله گلپايگانى درس 
اخالق را فرا گرفت و بيشترين تأثير وى از عارف و شاعر دلسوخته حيدرآقا 

تهرانى معروف به شيخ معجزه بوده است. 
از اين شاعر دلسوخته پس از سالها مجاهدت و تالش در راه ادبيات آيينى 
و ارادت به ساحت اهل بيت (ع) دو جلد كتاب با عنوان « منظر دل ها » و « 

آيينه حكمت » به چاپ رسيده است.

ــا اصالنى  ــم ايران، محمدرض ــره انجمن قل ــه هيات مدي در آخرين جلس
ــنواره قلم زرين  ــاعر) به عنوان دبير چهاردهمين دورة جش (نويسنده، ش
ــه هيات مديره انجمن قلم ايران، محمدرضا  انتخاب شد.  در آخرين جلس
ــاعر) به عنوان دبير چهاردهمين دورة جشنواره قلم  اصالنى (نويسنده، ش
ــى در  ــد. محمدرضا اصالنى، متولد 1332 هجرى شمس زرين انتخاب ش
تبريز است. وى تحصيالت خود را در مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد 
ــه عالى شهيد مطهرى  ــته حقوق در دانشكده علوم قضايى و مدرس در رش
ــته هايش در نشريات معتبر  گذرانده است. از سال 1384 سروده ها و نوش
كشور به چاپ رسيده است. همكارى او با روزنامه ها، مجله ها و ماهنامه هاى 
تخصصى با چاپ شعر، داستان، مقاله و گزارش ادامه دارد. او مدتى با صدا 
ــتن قصة ظهر جمعه  ــيماى مركز تهران و تبريز با برنامه نويسى و نوش و س

همكارى داشته است.
ــال 1358 و پس از پيروزى انقالب اسالمى ايران،  محمدرضا اصالنى در س
روزنامة نداى عدالت را با همكارى چندتن از همكاران خود در دادگسترى 
ــت.  همچنين او عضو انجمن نويسندگان  ــر كرده اس استان تهران منتش
كودك و نوجوان و عضو و سرپرست كميتة حقوقى انجمن قلم ايران است. 
در زمينة ادبيات دفاع مقدس، ادبيات داستانى و زندگينامه، چند مجموعه 
داستان و رمان و سرگذشت داستانى از محمدرضا اصالنى به چاپ رسيده 

است كه به تعدادى از آنها اشاره مى شود:
بازبان محبت، مهمان آن شب ها، بالهاى كبوتر شيشه اى، پهلوان غريب، الله 
كوير، اندوه شهريار، پسته هاى خندان، آن شمع سرنهاده، عطر شاخه هاى 
ــاعت ضدآب، بوى دست هاى پدر (1و 2)، گزيده  بيدمشك، خواب ليال، س

ادبيات معاصر و... .
ــود را آغاز ــاب، چهاردهمين دوره خ ــا اين انتخ ــنواره قلم زرين كه ب جش
ــور  ــنواره ادبى غير دولتى كش ــابقه ترين و منظم ترين جش  مى كند، با س
ــاله در 14 تيرماه(روز ملى قلم) برگزار مى شود و در پنج  است، كه همه س
ــال و كودك و نوجوان)، پژوهش و نقد ادبى و شعر  ــتان (بزرگس رشته داس
ــال و كودك و نوجوان)، برگزيدگان خود را معرفى مى كند و مورد  (بزرگس

تقدير قرار مى دهد.

ــنواره بين المللى شعر فجر، فراخوان اين دوره   دبيرخانه دهمين دوره جش
ــى آثار در دهمين دوره جشنواره  را اعالم كرد. با اعالم فراخوان، كار بررس

بين المللى شعر فجر رسما آغاز مى شود.
ــن دوره مورد  ــه در اي ــى ك ــت كتاب هاي ــزارش، فهرس ــاس اين گ بر اس
داورى قرار خواهند گرفت، روى وبگاه رسمى بنياد شعر و ادبيات داستانى، 
www.adabiatirani. ــه آدرس ــنواره، ب ــن دوره جش ــرى دهمي مج

ــان در اين فهرست نيست،  ــت و پديدآورندگانى كه اثرش com موجود اس
ــاس فراخوان جشنواره به دبيرخانه آن ارسال  مى توانند كتاب خود را بر اس

كنند.
 فراخوان دهمين جشنواره بين المللى شعر فجر (1394)

جشنواره بين المللى شعر فجر با آرمان بالندگى گونه هاى شعر امروز از سال 
1385 هر ساله ميزبان كاروان شعر پارسى بوده است و به يارى خدا دهمين 

دوره ى اين جشنواره نيز در سال 1394 برگزار خواهد شد.
ــا  ــى و ب ــان پارس ــه زب ــال 1393 ب ــه در س ــارى ك ــن دوره آث در اي
ــد در گروه هاى زير  مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى منتشر شده باش
ــعر كودك و نوجوان،  درباره  مورد ارزيابى قرار مى گيرد: شعر بزرگسال، ش

شعر
ــفند در آيين اختتاميه معرفى خواهند   برگزيدگان جشنواره، دهه اول اس
شد و به اين برگزيدگان، عالوه بر جايزه نقدى، لوح يادبود و نشان جشنواره 

بين المللى شعر فجر اهدا خواهد شد.
  چه كتاب هايى مى توانند در اين جايزه شركت كنند؟

كتاب هايى كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد جمهورى اسالمى ايران، براى 
اولين بار در سال 1393 در داخل كشور به چاپ رسيده و در يكى از سه گروه 

ادبى باال قرار مى گيرند.
  نكات مهم

 آثار بايد تاليفى و به زبان فارسى باشد.
ــد. مجموعه هاى  ــتقل منتشر شده باش ــعر بايد به صورت مس مجموعه ش

مشترك و گزيده آثار داورى نمى شوند.
ــط ناشرى ديگر به چاپ  آثارى كه در سال هاى قبل با عنوانى ديگر يا توس

رسيده يا به صورت گزيده آثار قبلى باشد، داورى نمى شود.
دبيرخانه تنها در مورد آثاررسيده به دبيرخانه جايزه مسووليت دارد. شاعران 
ــگران براى اطمينان از وجود عنوان اثرشان در فهرست داورى به  و پژوهش

سايت بنياد شعر و ادبيات داستانى ايرانيان مراجعه كنند.
 مهلت و شيوه ارسال اثر

ــت. شاعران و  ــال اثر به دبيرخانه، تاريخ 30 دى 94 اس آخرين مهلت ارس
پژوهشگرانى كه عنوان اثرشان را در فهرست كتب نيافته اند مى توانند يك 

نسخه از آن را به آدرس زير ارسال كنند:
ــهيد اعرابى(5)،  ــنايى، كوچه ش ــان كريم خان زند، خيابان س تهران، خياب
ــتانى ايرانيان، دبيرخانه دهمين جشنواره  پالك6، بنياد شعر و ادبيات داس

بين المللى شعر فجر
ــتر ــات بيش ــب اطالع ــراى كس ــان ب ــران و مؤلف ــدان، ناش عالقه من

ــتانى ايرانيان به  ــعر و ادبيات داس ــايِت رسمى بنياد ش  مى توانند به وب س
ــا دبيرخانه  ــا ب ــه ي آدرس http://www.adabiatirani.com مراجع

تماس بگيرند.

هاشم شكوهى شاعر آيينى درگذشت

محمدرضا اصالنى
 دبير جشنواره قلم زرين شد

فراخوان دهمين جشنواره 
بين المللى شعر فجر منتشر شد

تاالر افتخار

هنگامه قاضيانى: مى خواهم براى زنان سرزمينم بخوانم

بيوگرافى سيد شهاب الدين حسينى

بازيگر سينما و تئاتر درباره ى كنسرتش گفت: دوست دارم روبه روى زنان 
سرزمينم بايستم و براى شان بخوانم. مى خواهيم يك شب را كنار هم عاشق 
ــيم. هنگامه قاضيانى قصد دارد تا در جديدترين تجربه ى هنرى اش،  باش
كنسرت خود را 19 و 21 دى ماه در تاالر وحدت به اجرا بگذرد. او در جايگاه 
خواننده با يك گروه موسيقى براى بانوان روى صحنه خواهد رفت و حاال 

از اين تجربه ى نو مى گويد.
قاضيانى درباره ى روند تمرين هاى گروهش براى اجراى پيش رو توضيح 
داد: ما در تمرين هاى مان به كشف مى رسيديم. عجيب بود كه نوازنده هاى 
من هم همگى اين موضوع را درك مى كردند و همه به من انرژى مى دادند 
ــود. در يك تجربه ى گروهى  و همراهى مى كردند تا اشكال ها برطرف ش
ــد و رضا تاجبخش هم از روز اول كه قطعات  نقص هاى مان برطرف مى ش
ــه در يك همكارى گروهى،  ــن اين اميدوارى را داد ك را تنظيم كرد، به م

به تجربه ى موفقى دست پيدا خواهيم كرد.
اين هنرمند درباره ى همكارى اش با رضا تاجبخش گفت: تاجبخش يكى 
ــت كه در حوزه ى پاپ واقعا كارهاى خيلى خوبى ارائه داده  از كسانى اس
است. من تنظيم هاى او را خيلى دوست دارم. مثال تنظيم كارهاى حميد 
حامى كه به تازگى در كنسرت او شنيديم، عالى بودند. در كنسرت ما هم 
ــت. قاضيانى درباره ى اين تجربه ى  نيمى از اتفاقات مرهون زحمات او اس

ــرت براى من يك اتفاق مهم  نو در زندگى هنرى اش بيان كرد: اين كنس
حسى - هنرى است كه دارم آن را با زنان سرزمينم به اشتراك مى گذارم. 
ــاه اين اتفاقى كه بايد در من  مطمئنا بعد از اين فكر مى كنم اگر 19 دى م
بيفتد، باز اين تجربه را ادامه مى دهم. مثل حرفه ى بازيگرى كه وقتى پايم 
را در اين راه گذاشتم به دليل عالقه ى زياد، سعى كردم هرگز در جا نزنم. 
براى بازيگرى كالس نرفتم، اما اين دليل نمى شود، آدم ها در هر حيطه اى 
كه مى خواهند وارد شوند، كالس نروند. خودم را هنرمندى خودآموخته 
مى دانم و با اين كه براى آواز هم دوره نديده ام اما پس از برگزارى كنسرت 

و بازخوردهايى كه مى گيرم، ادامه ى مسيرم در آواز رقم خواهد خورد.
او درباره ى عالقه مندى هايش در حوزه ى موسيقى گفت:  ساز مورد عالقه ام 

درامز است و شايد روزى تصميم بگيرم، آن را براى دل خودم بنوازم.
اين بازيگر سينما و تئاتر در بخش ديگرى از سخنانش اظهار كرد: دوست 
ــاالر وحدت  ــب ما زن ها در ت ــرزمينم بخوانم. يك ش ــراى زنان س دارم ب
دسته جمعى با هم باشيم. در همه ى ترانه هاى مان نيز واقعا عشق جريان 

دارد، اصال موسيقى به طور كلى عشق است.
ــن رپرتوآر، ترانه هاى  ــوآر اجرا نيز بيان كرد: در اي قاضيانى درباره ى رپرت
نوستالوژيك را با تنظيم مدرن داريم؛ اما اگر بتوانم كارم را خوب ادامه دهم، 

دوست دارم از اين به بعد قطعاتم را انتخاب كنم.

ــينى تنكابنى، چهاردهم بهمن ماه هزاروسيصد وپنجاه و  سيد شهاب الدين حس
دو درتهران متولد شد. اونخستين فرزند خانواده  بوده و يك برادر و دو خواهر دارد. 
وى درسال 74 با خانم پريچهرقنبرى ازدواج كرده كه فرزند اولشان، محمدامين، 
ــان، اميرعلى درتابستان 90 به دنيا آمد. تحصيالت  درزمستان 82 و فرزند دومش
دانشگاهى او در رشته روانشناسى دانشگاه تهران بوده كه آن را به هدف مهاجرت به 
كانادا ناتمام گذاشت. او فعاليت هنرى خود را با تئاتردانشجويى و سپس گويندگى 
در راديو آغاز كرده و سپس دربرنامه اى به نام اكسيژن درتلويزيون ظاهرشد. شهاب 
حسينى درچند برنامه ديگراز جمله برپا برپا، به رنگ صبح، و سايه روشن به عنوان 
ــريال پس ازباران پا به عرصه بازيگرى گذاشت. او عالوه  مجرى حضوريافته و با س
بربازيگرى به همراه چندى از دوستانش و همچنين برادرش سيد مهدى حسينى، 
ــيس كردند. تا كنون چهارمجموعه آهنگ ازاين گروه  گروه موسيقى هفت را تأس
منتشرشده است كه شهاب حسينى در آلبوم يك و دو به دكلمه پرداخته و درآلبوم 
سه و چهار خوانندگى كرده است. عالوه براين، او درسال 92 كارگردانى را با فيلم 

ساكن طبقه وسط آغاز كرد. 
برخى از مشهورترين فيلم هاى سـينمايى كه حسينى بازى كرده است 

ازاين قراراست :
ــنده – 1390  ــا فرياد نمى زنند درخش ــى –  1391 هيس! دختره  حوض نقاش
ــيروانى داغ  ــيمين –  1389خانه پدرى  – 1388 برف روى ش جدايى نادر از س
–  1388سوت پايان –  1388پرسه درمه  – 1388درباره الى –  1387سوپراستار  

ــره – 1385قتل  ــدى  – 1385غيرمنتظ ــى – 1386بچه هاى اب – 1386تنهاي
آنالين– 1383رستگارى درهشت وبيست دقيقه  – 1383 شمعى درباد – 1381

زهرعسل  – 1381رخساره  – 1380
ــمين جشنواره فيلم  ــت و شش ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول مرد در بيس
فجر براى فيلم محيا ، تقدير شده به عنوان بهترين بازيگر نقش اول مرد از بيست و 
هفتمين جشنواره فيلم فجر براى بازى در فيلم درباره الى ، سيمرغ بلورين بهترين 
بازيگرنقش اول مرد در بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر براى فيلم سوپراستار، 
جايزه بهترين بازيگر نقش اول مرد از نخستين جشنواره فيلم هاى تلويزيونى براى 
بازى درفيلم تنهايى، تنديس شايستگى بهترين بازيگرنقش اول مرد درچهاردهمين 
جشن بزرگ سينماى ايران براى فيلم هاى پرسه درمه و درباره الى، تنديس بهترين 
ــب منتقدان ايران براى فيلم  بازيگر نقش اول مرد از نگاه منتقدان درچهارمين ش
ــت و نهمين  ــن بازيگرنقش مكمل مرد دربيس ــه درمه ، ديپلم افتخار بهتري پرس
جشنواره فيلم فجر براى فيلم جدايى نادرازسيمين، ياس زرين بهترين بازيگرمرد 
ازنخستين جشنواره فيلم هاى تلويزيونى براى فيلم تنهايى ، ديپلم افتخار بهترين 
ــنواره بين المللى فيلم هاى  ــرد از پانزدهمين پانزدهمين جش بازيگر نقش اول م
ــكو براى بازى در فيلم تعبيرخواب ، دريافت ديپلم افتخار، براى بازى  پليسى مس
ــن انجمن منتقدان سينماى ايران ، و برنده تنديس  درفيلم حوض نقاشى درجش
بهترين بازيگر مرد از دوازدهمين جشن حافظ براى بازى در فيلم هاى سوپراستار 

و درباره الى  است.

بازيگران پركار سوداى سيمرغ  چه كسانى هستند؟

با اعالم اسامى فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ جشنواره 
فيلم فجر بازيگران پركار اين بخش مشخص شدند.

بازيگران زن پركار بخش سوداى سيمرغ
هانيه توسلى با 3 فيلم بيشترين حضور را در ليست ارائه 
شده به بخش سوداى سيمرغ جشنواره فجر امسال دارد. 
توسلى در «سيانور»، « هفت ماهگى» و «نقطه كور» به 

ايفاى نقش پرداخته است.
بهناز جعفرى  نيز امسال با سه فيلم «النتورى»، «خشم 
ــنواره حضور خواهد  و هياهو» و « به دنيا آمدن» در جش

داشت.
مردان پركار سوداى سيمرغ

ــن كيايى با حضور در 3 فيلم  از ميان مردان بازيگر محس
ــور» حضورى  ــو» و «نقطه ك ــد»، «كفش هايم ك «بارك
پررنگ و متفاوت در جشنواره فجر امسال خواهد داشت.

سيامك صفرى  امسال با 3 فيلم «امكان مينا»، «آخرين 
بار كى سحر را ديدى؟» و «نفس» در كنار بازيگران پركار 

سينماى ايران است.
ــه فيلم «آخرين بار كى سحر را  ــيانى ا نيز با س آتيال پس
ــاد» و رضا  ــب اتفاق افت ــيانور»، «نيمه ش ديدى» ، «س
بهبودى با «خشم و هياهو»، «النتورى» و «هفت ماهگى» 
ــنواره سى و  ــينماى ايران در جش ديگر بازيگر پركار س

چهارم لقب گرفته اند.
 بازيگران زن دو فيلمه

از ديگر بازيگران پركار زن سينما مى توان به دولتشاهى 
ــم «وارونگى» به  ــا دو فيل ــال ب ــت كه  امس ــاره داش اش
ــاخته مصطفى  ــام بهزادى و «باركد» س كارگردانى بهن

كيايى در جشنواره حضور خواهد داشت.
مريال زارعى ديگر بازيگر سينماى ايران  امسال با دو فيلم 
از كارگردانان با سابقه سينماى در جشنواره حضور خواهد 
داشت.فيلم سينمايى «باديگار» تازه ترين ساخته ابراهيم 
حاتمى كيا و «دختر» به كارگردانى رضا ميركريمى آثارى 
ــنواره را به تصوير  ــتند كه هنرنمايى زارعى در جش هس

خواهند كشاند.
ــال با دو فيلم «زاپاس» و «نفس» در  شبنم مقدمى امس

جشنواره حضور خواهد داشت.
ــنواره  ــا دو فيلم در جش ــه ب ــى زنى ك ــر بازيگران از ديگ
ــى با  ــحر قريش ــه س ــوان ب ــد مى ت ــور دارن ــر حض فج
ــى»،  ــات چوب ــوايى2» و «آبنب ــاى «رس ــم ه فيل
ــد» و  ــاى «بارك ــم ه ــا فيل ــار ب ــان افش ــاره كي به
ــورى»  ــا «النت ــيانى ب ــتاره پس ــو»، س ــهايم ك «كفش
ــو» و  ــهايم ك ــا «كفش ــى ب ــا نونهال ــى»، روي و «وارونگ
ــا  ــى ب ــقايق فرهان ــاد»، ش ــاق افت ــب اتف ــه ش «نيم
ــور»  ــه ك ــى» و «نقط ــات چوب ــون « آبنب ــارى چ آث
ــى» و  ــم «وارونگ ــش دو فيل ــزدان بخ ــيرين پ و ش

«عادت نمى كنيم» اشاره كرد.
مردان دو فيلمه ها

ــا دو فيلم  ــر ب ــز 13 بازيگ ــرد ني ــران م ــان بازيگ در مي
ــم  فيل ــنواره  ــن جش و چهارمي ــى  در س ــور  حض
ــوان به  ــا مى ت ــه آنه ــه از جمل ــد ك ــور دارن ــر حض فج
ميالد كى مرام «آبنبات چوبى، امكان مينا»، كريم امينى 
ــى»، بهرنگ علوى  ــب اتفاق افتاد، آبنبات چوب «نيمه ش
ــان «باديگارد،  ــورى»، بابك حميدي ــا، النت «امكان مين

ــم و هياهو، النتورى»،  سيانور»، نويد محمدزاده «خش
نادر فالح «النتورى، اژدها وارد مى شود»، پدرام شريفى 
«باديگارد، سيانور»، محسن كيايى «باركد، نقطه كور»، 
رضا كيانيان «باركد، كفشهايم كو»، احمد مهرانفر «هفت 
ــا فروتن «عادت نمى كنيم،  ماهگى، زاپاس»، محمدرض
ــب «النتورى، نيمه شب  ــنا ميرطهماس نقطه كور»، يس
ــب اتفاق افتاد، هفت  اتفاق افتاد»، حامد بهداد «نيمه ش

ماهگى» اشاره كرد.
يك فيلمه ها

ــان در  ــن دوره نيز كه فيلم ش ــران يك فيلمه اي از بازيگ
ــاران (آبنبات  ــه رضا عط ــت مى توان ب بخش اصلى اس
ــرز  ــا)، فريب ــكان مين ــاهرخ فروتنيان(ام ــى)، ش چوب
ــدى)، محمدرضا  ــحر را دي ــا (آخرين بار كى س عرب ني
ــدى)، امير جديدى  ــحر را دي غفارى (آخرين بار كى س
ــى زاده (اژدها وارد  ــود)، همايون غن ــا وارد مى ش (اژده
ــتويى (باديگارد)، فرهاد قائميان  ــود)، پرويز پرس مى ش
ــود عزيزى  ــگارد)، محم ــر آقايى (بادي ــگارد)، امي (بادي
(باديگارد)، كامران نجف زاده (باديگارد)، هدايت هاشمى 
(به دنيا آمدن)، بهرام رادان (باركد)، پژمان بازغى(باركد)، 
فرهاد اصالنى (دختر)، عباس غزالى (دلبرى)، اكبر عبدى 
ــوايى2)، امير  ــريفى نيا (رس (رسوايى2)، محمدرضا ش
ــمى  جعفرى (زاپاس)، جواد عزتى (زاپاس)، مهدى هاش
ــا آذرنگ  ــيانور)، حميدرض ــيانور)، رضا مواليى (س (س
ــهايم كو)،  ــد مظفرى (كفش ــى كنيم)، مجي (عادت نم
حسين پاكدل (النتورى)، ساعد سهيلى (ماالريا)، مهران 
احمدى (نفس)، جمشيد هاشم پور (نفس) و على مصفا 

(وارونگى) اشاره كرد.
بازيگران  كم كار سوداى سيمرغ

ــاران كوثرى   ــران، ب ــينماى اي ــرح س ــران مط از بازيگ
ــادت  ــا «ع ــى ب ــه تهران ــى»، هدي ــت ماهگ ــا «هف ب
ــيانور»، رويا  ــا «س ــوش طباطبايى ب ــم»، بهن نمى كني
ــاد» هنگامه حميدزاده  ــب اتفاق افت نونهالى با «نيمه ش
ــات چوبى»،  ــگار عابدى با «آبنب ــات چوبى»، ن با «آبنب
ــته ايرانى با  ــا»، شايس ــكان مين ــا «ام ــاداتى ب مينا س
ــاره بيات با «عادت  ــحر را ديدى»، س «آخرين بار كى س
ــحر را  ــا «آخرين بار كى س ــه صامتى ب نمى كنيم» ژال
ــام كردا  ــگارد»، اله ــا «بادي ــوش نظريه ب ديدى»، پري
ــم و هياهو»،  با «به دنيا آمدن»، طناز طباطبايى با «خش
ــو» و هنگامه قاضيانى  ــم و هياه رعنا آزادى ور با «خش
ــركت كننده در  ــك فيلم ش ــر كدام در ي با «دلبرى» ه

جشنواره فجر امسال حضور دارند.

تحليل « شنل » دركارگاه « سير تحول داستان كوتاه »؛

مجيد قيصرى : بزرگ ترين كشف گوگول انسان حاشيه اى بود
ــتان كوتاه جهان  ــتين كارگاه تخصصى « سيرتحول داس نخس
ــد قيصرى  ــتى مجي ــتان ادب با سرپرس ــه شهرس » درموسس

برگزارشد. 
ــنل » اثر نيكالى گوگول  ــتان مشهور« ش در اين نشست داس
ــنده  ــته روس اوكراينى تبار زيرنظراين نويس ــنده برجس نويس
ايرانى بررسى و تحليل شد. درابتداى اين جلسه، مجيد قيصرى 
با بازخوانى داستان شنل به نويسنده اين اثراشاره كرد و گفت: 

بزرگ ترين كشف نيكالى گوگول «انسان حاشيه اى» است. 
ــان هاى معمولى ديده  ــود و انس ــرافى ب تا قبل از او ادبيات اش
ــت كه زاده  ــى اس ــتان كوتاه با چنين نگرش ــدند. داس نمى ش
ــتان كوتاه، نويسنده حاشيه اى   مى شود. بنابراين نويسنده داس

است.
ــتان كوتاه  نويسى گفت: پس  ــپس با مرورى بر تاريخ داس او س
ــراغ  كشاورزان  ــد. او به س از گوگول نوبت به تورگنيف مى رس

مى رود. 
ــد. به گفته  ــا را پيدا مى كن ــوف هم كارمنده به دنبال او، چخ
ــن دوره از  ــى از ويژگى هاى اي ــد يك ــنده: ريتم كن ــن نويس اي

داستان نويسى است. 
ــه چيز  ــت بلكه هم ــاختنى نيس ــتان س ــن دوران، داس در اي
ــود. به تعبير اوكانر، داستان درباره آدم هاى  توضيح داده مى ش
ــتان كوتاه برشى  ــت. در عصر طاليى داستان، داس له  شده اس
است از زندگى يك نفر اما در زمان گوگول كه هنوز با عصر قصه 

نزديكى دارد سرگذشت يك انسان را روايت مى كند.
ــن  ــى ديگراي ــرح ويژگ ــه ش ــپس ب ــس س ــن رمان نوي اي
ــرد:  ك ــاره  اش و  ــت  پرداخ ــى  نويس ــتان   داس دوران 
ــام  ن ــه  ب ــزى  چي ــا  م ــراول،  عص ــتان هاى  درداس
ــده  ــد، خوانن ــاى بع ــا دردوره ه ــم. ام ــى نداري ــپيد خوان س
ــركت  ــاالن ش ــتان فع ــدن داس ــد خوان ــت. درفراين الزم اس
ــرد.  ــد ب ــى نخواه ــد لذت ــته باش ــاركت نداش ــد و اگرمش كن
ــاه  ــتان كوت ــى از داس ــه برخ ــت ك ــل اس ــن دلي ــه همي ب
ــاج بدهد و  ــده ب ــه خوانن ــه ب ــتانى ك ــد. داس ــذت نمى برن ل
ــت مى دارد  ــه كند كه او دوس ــراى مخاطبش عرض چيزى را ب
داستان زرد است.  داستان خوب وقتى شكل مى گيرد كه خالف 

خواست مخاطب چيزى را به او بدهى.
ــتان  ــاى داس ــى ويژگى ه ــاره برخ ــن درب ــرى همچني قيص
ــر ادبى  ــه اين ژان ــدگان ايرانى ب ــال خوانن ــدم اقب ــاه و ع كوت
ــاه از دل  ــتان كوت ــت كه داس ــح داد: نكته مهم اين اس توضي
ــت،  ــدت متكى به تيپ اس ــه ش ــد. قصه ب ــرون مى آي قصه بي
ــى خاصى  ــخصيت ها ويژگ ــا ش ــدارد ي ــخصيت ن ــى ش يعن
ندارند. خواننده داستان كوتاه خواننده اى است كه خلوت دارد و  

تنهاست. اگرهم مى بينيم كه دركشورما داستان كوتاه چندان 
ــت كه مردم ما زياد اهل تنهايى   ــد نمى  كند علتش آن اس رش

نيستند. 
ــتان كوتاه كاركند بايد دست  كم هزار  ــى بخواهد داس اگركس
ــيارى ازعالقه مندان  ــد. امروزه بس ــتان كوتاه خوانده باش داس
ــى را متوجه  ــر ادب ــن ژان ــت اي ــا اهمي ــور م ــات دركش ادبي

نمى شوند.
ــن  ــه دراي ــى ك ــه كتاب ــاره مجموع ــنده درب ــن نويس ي ا
داد:  ــح  توضي ــود  ش ــده  ن خوا ــت  قراراس كارگاه 
ــاه  ــتان كوت ــدس داس ــاب مق ــاب را كت ــن كت ــن اي م
مى دانم. مولفان اين اثر بسيار زحمت كشيده اند و آثار را براساس 
روندى تاريخى برگزيده اند. كسى كه اين مجموعه را مى  خواند 
ــد و درنهايت به تصويرى  ــير تاريخى  را طى مى  كن همين مس

روشن ازداستان كوتاه به عنوان يك ژانر دست مى يابد. 
ــد اما حداقل  ــتان  نويس ش ــه نمى  توان داس با اين كتاب البت
اگرداستان كوتاهى را به شما بدهند ازاهميت آن آگاه  مى  شويد.

درابتداى نشست محمدقائم خانى به ارائه توضيحاتى پيرامون 
ــن پطرزبورگ كه بستر وقوع  شرايط تاريخى اجتماعى شهر س
داستان است پرداخت و گفت: پطركبير ديكتاتور بزرگى است 

كه تصميم مى  گيرد شهرى بزرگ بنا كند. 
ــا نيز كه با او ارتباط تنگاتنگى داشت به كمكش مى آيد.  كليس
ــده اند روسيه  ــورهاى دنيا مدرن نش زمانى كه بسيارى از كش
ــهر درواقع شهرى است  صاحب شهرى مدرن مى شود. اين ش
شاه ساخته كه فاقد نظم روسى است و از لندن در ساختش تقليد  
ــت كه نثر جديد را وارد  شده است.  گوگول نخستين كسى اس
داستان روسى مى كند و نيز كلمات همه فهم را به كار مى گيرد.

همچنين ياسين حجازى، نويسنده نيز درباره داستان «شنل» 
گفت: چرا اين داستان اينقدر شاخص است؟ 

ــتانى جدى داريم مواجه مى شويم. اين  ــايد ما با عناصر داس ش
ــى ئى جزئى است. داستان از  داستان به شنل مى پردازد كه ش
زاويه ديد خاصى بهره مى جويد كه به ما تاريخ رخ دادن داستان 

را نمى گويد. 
جامعه عليل روسيه احتياج به شبحى دارد كه سبيلو و قدبلند 
ــله كالس هاى اين كارگاه، مجيد قيصرى،  است. مدرس سلس
ــداى دهه هفتاد  ــى را از ابت متولد 1345 تهران، داستان نويس
ــت. «باغ تلو»، «شماس  با نگارش داستان كوتاه آغاز كرده اس
شامى»، «طناب كشى»، و «سه دختر گل فروش» از جمله آثار 

اوست كه جوايز مهم ادبى ايران را براى او به ارمغان آورده اند. 
ــنواره هاى داخلى، داور  ــيارى از جايزه ها و جش قيصرى در بس

نيز بوده است.
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خبراخبار كوتاه

ــت بانك مهر اقتصاد گفت: همه بايد سالمت سازمانى  ــوول حراس مس
ــته  ــم و به آن توجه كافى داش ــت كارى خودمان قرار دهي را در اولوي

باشيم.
ــت اين  ــم و معارفه مدير حراس ــم تكري ــرادى، در مراس على احمد م
ــته جايگاه  ــتان با بيان مطلب فوق، گفت: بانك مهر اقتصاد توانس اس
ــور به خود اختصاص دهد كه اين مهم  مناسبى را در شبكه بانكى كش
ــى حاكم بر آن  ــى و انقالب ــتوانه معنوى و روحيه ارزش برگرفته از پش

است.
ــپاه،  ــال و بختيارى با س ــاد چهارمح ــر اقتص ــك مه ــل بان وى تعام
ــيج را مطلوب ارزيابى  ــپاه و رده هاى مختلف بس فرماندهان نواحى س
ــر از اعتماد  ــال حاض ــاد در ح ــك مهر اقتص ــت: بان ــرد و بيان داش ك
ــذا همه ما  ــت ل ــردم برخوردار اس ــان م ــى در مي ــان عموم و اطمين
ــگاه تالش  ــن جاي ــاء اي ــظ و ارتق ــراى حف ــود ب ــام وج ــا تم ــد ب باي

كنيم.
ــت بانك مهر اقتصاد، نقش مراكز اقتصادى و پولى را در  مسوول حراس
ــته عنوان كرد و اظهار داشت: از زمان ايجاد  تمامى حكومت ها برجس
ــتند  ــادى مهم ترين ركن در اداره آن هس ــز اقتص يك حكومت، مراك
ــتم هاى  ــورد توجه سيس ــمگيرى م ــيت به نحو چش ــذا اين حساس ل
ــى براى ضربه زدن به اقتصاد كشورها قرار گرفته اطالعاتى و جاسوس

است.
مرادى با بيان اينكه بايد در پرداخت تسهيالت و جذب منابع به منبع آن 
ها توجه كافى داشته باشيم، افزود: مديران، متولى ايجاد امنيت هستند 
و در اين راستا حراست با توجه به نوع كارايى كه دارد گلوگاهى ار ورود 

و خروج اطالعات محسوب مى شود.
اين مسوول با بيان اينكه اسناد مشتريان نزد بانك امانت هستند، خاطر 
نشان كرد: بايد نهايت امانتدارى در راستاى حفظ اين اسناد را در دستور 

كار قرار دهيم.

مديركل دامپزشكى چهارمحال و بختيارى گفت: 20 هزار و 845 كيلوگرم مواد 
خام دامى فاسد، تاريخ گذشته و غير بهداشتى از ابتداى سال تا پايان آذرماه 94 
ــهركرد ضبط و معدوم سازى شد. عبدالمحمد  توسط دامپزشكى شهرستان ش
ــه فرآورده هاى  ــد، توزيع و عرض ــى از مراكز تولي ــرد: در بازرس نجاتياظهار ك
ــكى شهرستان شهركرد  ــان بهداشتى شبكه دامپزش خام دامى توسط بازرس
در 9 ماهه نخست سال مقدار20 هزار و 845 كيلوگرم فرآورده خام دامى فاسد، 
ــد.وى افزود: اين مقدار در طى  تاريخ گذشته و غيربهداشتى ضبط و معدوم ش
بيش از 5200 مورد بازديد از مراكز تحت نظارت دامپزشكى ضبط شده است. 

نجاتى خاطرنشان كرد: 64 متخلف بهداشتى به مراجع قضايى معرفى شدند.

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر چهار محال و بختيارى گفت: يك 
ــى در يكى از مناطق آلوده استان  ــاخت سالن ورزش ميليارد ريال اعتبار به س
ــارزه با مواد مخدر  ــوراى هماهنگى مب اختصاص يافت. غدير مرتضوى، در ش
ــت: ارتقاء فرهنگ و ترويج ورزش نقش مهمى در جلوگيرى  استان اظهار داش
از گرايش به مصرف مواد مخدر دارد و در همين راستا يك ميليارد ريال اعتبار 
ــتانى در يكى از نقاط آلوده استان  ــالن ورزش باس ــاخت س براى تكميل و س
ــه قاچاقچيان  ــتگاه خودرو متعلق ب ــت.وى افزود: 17 دس اختصاص يافته اس
ــك ميليارد و  ــه ارزش ي ــزارى مزايده ب ــتان از طريق برگ ــدر در اس مواد مخ
940 ميليون ريال به فروش رسيد. دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
ــل از فروش 17 خودرو  ــان كرد: درآمد حاص چهار محال و بختيارى خاطرنش

به حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور واريز شد.
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر چهار محال و بختيارى بيان كرد:  دبير ش
33 دستگاه خودرو به مزايده گذاشته شد و پس از برگزارى مزايده 17 دستگاه 

فروخته و تاكنون 12 دستگاه به متقاضيان تحويل داده شد.

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر:

يك ميليارد ريال به ساخت 
سالن ورزشى اختصاص يافت

مسوول حراست بانك مهر اقتصاد:

بايد سالمت سازمانى را در اولويت 
كارى خود قرار دهيم 

ضبط و معدوم سازى فرآورده هاى 
خام دامى فاسد و غير بهداشتى

ــه در چهارمحال  و بختيارى گفت:  نماينده ولى فقي
نه تنها شيعيان بلكه اهل تسنن نيز امروز مورد ظلم 
و ستم حكام آل سعود قرار مى گيرند و خداى متعال 

قطعا اين مظلوميت را مشاهده مى كند.
حجت االسالم  محمدعلى نكونام با تسليت شهادت 
مظلومانه عالم مجاهد آيت اهللا شيخ النمر، اين عالم 
ــته  راه حق و حقيقت دانست و گفت:  مجاهد را كش
ــخصيتى بود كه در فضاى خفقان و  ــيخ النمر ش ش
فشار دشمنان در مقابل ظلم و ستم ايستاد و فرياد 
ــى  ــرآورد و از هيچ چيز و هيچ كس آزادى خواهى ب
نترسيد و تنها به وظيفه دينى و الهى خود عمل كرد.

وى «مرگ با ُحّريت و آزادگى، حيات واقعى است» را 
شعار و سيره هميشگى شيخ النمر برشمرد و افزود: 
امروز سراسر ايران اسالمى، چه آن هايى كه فرصت 
ــدا كردند و چه  ــه اين جنايت بزرگ را پي اعتراض ب
ــان فراهم نشد، همه   آن هايى كه اين عرصه براى ش
و همه دل شان ماالمال از غم و اندوه همراه با كينه 

نسبت به ظلم ظالمانى همچون آل سعود است.
ــت كه ظالمان و  نكونام تصريح كرد: ترديدى نيس
مستكبران عالم هالك مى شوند و اين ستم گرى ها 
ــتر  و فاجعه آفرينى هاى جز آن كه گور آنان را بيش
بكنند و عذاب شان را بيشتر كنند، به جايى نمى رسد 
ــين آن ها بر روى  و قطعا صالحان و مظلومان جانش

زمين مى شوند.
ــالمى ايران را مصداق  ــكل گيرى انقالب اس وى ش
ــدن طاغوت ها و شاهان  بارز كنار رفتن و هالك ش
و حاكم شدن صالحان دانست و گفت: امروز خداى 
متعال اين توفيق بزرگ را به نظام جمهورى اسالمى 
ايران و مردان، زنان، جوانان و طبقات مختلف داده 
ــاهان و طاغوت بشود و پرچم  است كه جانشين ش

اسالم را در جهان برافراشته نگه دارند.
ــه خداى  ــا تأكيد بر اين ك ــهركرد ب امام جمعه ش
ــيعيان  ــيخ النمر و ش ــداى مظلوميت ش متعال ص
امروز عربستان را مى شنود و مى بيند، افزود: نه تنها 
شيعيان بلكه اهل تسنن نيز امروز مورد ظلم و ستم 
حكام آل سعود قرار مى گيرند و خداى متعال قطعا 

اين مظلوميت را مشاهده مى كند.
نكونام با اشاره به اين كه اهل تسنن نيز در عربستان 
ــتند، تصريح  كرد: جز يك عده اى كه  در عذاب هس
ــتند، بقيه اهل  ــان خور وهابيت هس تحت تأثير و ن
ــتان در اوج مظلوميت و ستم قرار  ــنن در عربس تس
ــته سنى و  ــعود روا داش دارند و اين ظلمى كه آل س

شيعه نمى شناسد.

ــوم  ــزارى براى تحقق اهداف ش ــعود را اب وى آل س
ــتند و تصريح  كرد:  آمريكايى در جهان اسالم دانس
ــيعيان  ــتن مقاومت ش آمريكايى ها به دنبال شكس
نيستند بلكه به دنبال شكستن مقاومت جهان اسالم 
ــير آزادى  و مقاومت تمام حركت كنندگان در مس
ــدف خود با  ــتند و براى تحقق اين ه و حريت هس

آل سعود يكى و متحد شده اند.
ــته   ــتادگى و مقاومت ملت به پاخاس نكونام بر ايس
ــالمى  ــول و ارزش هاى اس ــر اص ــالمى ب ايران اس
ــيخ النمر محكم در برابر دشمن  دانست و گفت: ش
ــيد و  ــرد و از هيچ چيز نترس ــتاد و مقاومت ك ايس
در راه حريت بخشى به جهان بشرى و مسلمان جان 
ــز همواره بايد  ــدا كرد كه ملت ايران ني خودش را ف
در اين مسير مقاوم و استوار باشد و لحظه اى به خود 

سستى راه ندهد.
ــه تحريم  ــت ك ــت راهى اس ــزود: راه مقاوم وى اف
ــمن در آن  ــكالت و توطئه هاى دش اقتصادى، مش
هيچ گونه تزلزل ايجاد نكرده و نبايد بكند، بلكه مدام 
ومستمر امثال شيخ النمرها را براى مقاومت و مبارزه 

مى طلبد.
نكونام با تأكيد بر اين كه فتنه هاى بسيارى پيش روى 
مسلمين و ايران اسالمى است تصريح  كرد: فتنه فقط 
ــت بلكه فتنه آل سعود تنها يك  فتنه آل سعود نيس
ــمنان و مستكبران  رشته از فتنه هاى گسترده دش

عليه مسلمانان و جبهه مقاومت است
وى خاطرنشان كرد: فتنه هايى كه استكبار جهانى 
ــت با همكارى برخى بزدالن و سست  و صهيونيس
عنصرهاى داخل جامعه مسلمين و ايران براى جهان 
اسالم و ايران اسالمى طراحى و پيش بينى كرده است 
فتنه هايى به  هم پيوسته است، بنابراين همه  فتنه ها 
ــت و نبايد به هيچ  را بايد با يك نگاه به آن ها نگريس

وجه فتنه ها و فتنه گران را از هم جدا و تفكيك كرد.
نماينده ولى فقيه در استان گفت: دشمن به خوبى 
مى داند كه اگر بخواهد نقشه هايش در سوريه، عراق، 
ــتان و ديگر كشورها به نتيجه  يمن، نيجريه، عربس
ــالمى را در ايران  ــد بايد پايه هاى حكومت اس برس

متزلزل كند.
ــاندن  ــهركرد اعدام و به شهادت رس امام جمعه ش
ــيخ النمر را نوعى انتقام گيرى از انقالب اسالمى  ش
ايران خواند و تصريح  كرد: دشمن به علت مقاومت، 
ــما با واليت و ارزش هاى  استحكام و پيوند قوى ش
انقالب دستش به شما نمى رسد دستش به شما نمى 
ــطه جنايت آفرينى  رسد بنابراين مى كوشد به واس
ــالم و به شهادت رساندن  در نقاط ديگر از جهان اس
شيخ النمر و امثال اين مجاهدان راه حق هم انتقام 
مقاومت و ايستادگى شما را بگيرد و هم به خيال خام 
خودشان پايه هاى انقالب اسالمى ايران را متزلزل و 

سست كنند.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال  و بختيارى:

ظلم و ستم آل سعـود سنى و شيعه نمى شنـاسد
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رويكرد سازمان مديريت؛ توسعه بر مبناى
 اقدامات كارشناسى است

صدور و تمديد مجوزهاى سه گانه 
صنايع دستى در استان

بازديد اكيپ باستان شناسى 
از دو محوطه تاريخى در استان

ــازمان مديريت و  ــتان هاى س ــور مجلس و اس مدير ام
ــازمان مديريت و  ــور گفت: رويكرد س برنامه ريزى كش
ــى  ــعه با اقدامات كارشناس برنامه ريزى بر مبناى توس
ــمى،  ــينى فش ــماعيل حس ــد اس ــت. محم ــده اس ش
ــازمان مديريت و  ــان س ــان و كارشناس در جمع معاون
ــتان چهارمحال وبختيارى در شهركرد  برنامه ريزى اس
ــيدن به اهداف پيش بينى شده  اظهار داشت: براى رس
در امور توسعه اى بايد توان علمى كارشناسان سازمان 

مديريت و برنامه ريزى افزايش يابد.
وى ادامه داد: استفاده از قابليت هاى بالقوه ملى در زمينه 
ــانى و ايجاد تعادل بين عرضه  ــانى و غيرانس نيروى انس
ــعه در ــيدن به توس و تقاضا، از مهمترين معيارهاى رس

 بخش هاى مختلف است.
وى تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزى به عنوان 

ــازمانى و رعايت  ــور، عدالت س ــى نظام ادارى كش متول
ضوابط را سرلوحه وظايف خود قرار داده است.

حسينى فشمى اضافه كرد: برنامه ششم توسعه و بودجه 
ــالمى  ــوراى اس 1395، در ماه جارى تقديم مجلس ش

مى شود.
ــزى چهارمحال و  ــازمان مديريت و برنامه ري رييس س
ــد نيازهاى آينده  ــازمان باي بختيارى نيز گفت: اين س

استان ها را در برنامه هاى ميان مدت بررسى كند.
اسماعيل عامرى گلستان عنوان كرد: سازمان مديريت و 
برنامه ريزى، بايد به عنوان يك سازمان دانش بنيان در 

سطح استان ها شناخته شود.
ــعه مديريت و  ــه داد: برنامه تحول ادارى و توس وى ادام
ــطح خرد، نقس مهمى در برنامه  ــانى در س سرمايه انس

ريزى هاى آينده دارد.

نزديك به 800 فقره مجوزهاى سه گانه صنايع دستى طى 
نه ماهه سال جارى در استان چهارمحال و بختيارى صادر 
و تمديد شد معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي  اداره 
كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى وگردشگرى استان  از 
صدور و تمديد 810 فقره مجوزهاي سه گانه صنايع دستي 
ــدان و صنعتگران  ــال جاري براي هنرمن طي نه ماهه س
صنايع دستي استان خبر داد و اظهار داشت: اين مجوزها 
ــامل: پروانه توليد كارگاهي انفرادي و مجوز تاسيس و  ش
پروانه توليد كارگاهي مي باشد كه از اين تعداد 430 فقره 

صدور و 380 فقره تمديد مجوزها بوده است.
ــايي هنرمندان و  ــه شناس ــي با بيان اينك مهرداد رئيس
صنعتگران صنايع دستي در مناطق روستايي و عشايري 
دور افتاده استان از اولويت اين معاونت در سال جاري بوده 
است افزود: مي توان به مناطقي چون دهستان موگويي، 

ــيدصالح و... در  ــوه، خويه، س ــتاهاي سرآقاسيد، س روس
شهرستان كوهرنگ اشاره كرد كه به علت شرايط خاص 
جغرافيايي از نيمه دوم سال بعضا تا چندماه ارتباط آنها با 
ــتان قطع مي گردد. رئيسي با اشاره  مركز شهرستان و اس
ــده به اين متاطق توجه  ــعي ش به اينكه در حد امكان س
ــهيالت، صدور مجوزها،  ــتري از لحاظ پرداخت تس بيش
ــي صورت پذيرد كه در  حمايت هاي توسعه اي و آموزش
ــتا برگزاري دوره هاي آموزشي صنايع دستي  همين راس
عشاير بمنظور ترويج اين رشته ها توسط بخش خصوصي 
ــت: تعداد  و با نظارت اين معاونت انجام گرديد اذعان داش
ــته هاي چوغابافي، گليم بافي،  100 نفر هنرآموز در رش
سراندازبافي، جاجيم بافي و لباس محلي موفق به فراگيري 
ــده اند همچنين  ــي ش آنها و دريافت گواهينامه آموزش

استمرار و اشتغال تسهيالت به آنها پرداخت گرديد.

 اكيپ باستان شناسى استان چهارمحال و بختيارى از دو محوطه تاريخى 
بازديد به عمل آوردند.

ــتى  ــراث فرهنگى ، صنايع دس ــي  اداره كل مي ــراث فرهنگ معاون مي
وگردشگرى استان  از بازديد اكيپ باستان شناسي از قلعه دزك و قلعه 
جونقان خبر داد و اظهار داشت: اين اكيپ شامل اين معاونت و تعدادي از 

كارشناسان خبره باستان شناسي مي باشد.
ــي، سركشي  مصطفي هاديپور با بيان اينكه هدف از اين بازديدها بررس
آثار، حفاظت مستمر، صيانت و حفاظت آثار تاريخي و فرهنگي مي باشد 
افزود: بررسي مشكالت و ارائه راه حل هاي مناسب جهت حفظ اين آثار 

از ديگر اهداف اين اكيپ مي باشد.

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: سيستم بانكى به رونق توليد در چهارمحال 
و بختيارى كمك كند.

قاسم سليمانى دشتكى، در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان چهارمحال 
و بختيارى اظهار كرد: هدف از برگزارى كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در اين 

استان بررسى مشكالت مربوط به توليد در استان چهارمحال و بختيارى است.
ــاد و ادامه توليد  ــد و احياى كارخانه براى ايج وى تصريح كرد: رفع موانع تولي
ــت كه در اين راستا بايد با بررسى هاى  از اهداف مهم برگزارى اين كارگروه اس
ــكالت كارخانه ها و واحدهاى صنعتى اين  ــى زمينه را براى رفع مش كارشناس
ــكوفايى توليد در استان چهارمحال و  ــتان فراهم تا بتوانيم زمينه رونق و ش اس

بختيارى را فراهم كنيم.
ــتان چهارمحال و بختيارى ظرفيت هاى  سليمانى دشتكى با بيان اينكه در اس

توليدى فراوانى وجود دارد، عنوان كرد: در راستاى ايجاد اشتغال در اين استان 
بايد به توليد توجه بيشترى صورت گيرد تا بازار كارى بيشترى براى جوانان در 

مناطق مختلف استان فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: رفع موانع توليد و تسهيل گرى در راستاى 
ــغلى جديد در اين استان است كه همه  توليد پيش زمينه ايجاد فرصت هاى ش
ــتان بايد در اين زمينه توجه كافى  مسووالن و مديران دستگاه هاى اجرايى اس

داشته باشند.
وى افزود: در صورت تعيين تكليف طرح هاى توليدى براى پرداخت اقساط توسط 
مجريان طرح ها به بانك جرايم به پايان دوره پرداخت منتقل شود تا سرمايه در 

گردش واحدهاى صنعتى كاهش پيدا نكند.
اين مسوول ادامه داد:  در صورت پرداخت به موقع اقساط و خوش حساب بودن 

مجريان طرح بايد جرايم آن ها توسط بانك ها بخشوده شود.
وى با بيان اينكه در پرداخت اقساط تسهيالت مجريان طرح هاى توليدى بايد 
ــود افزود: بانك ها نبايد نابودگر توليد در استان باشند  بر اساس قانون عمل ش

بلكه بايد با همكارى زمينه رشد و گسترش توليد در اين استان را فراهم كنند.
سليمانى دشتكى گفت: بانك ها بايد به دنبال رفع موانع توليد باشند و در صورتى 
كه مجرى طرح كننده كار نباشد بر اساس قانون و مصوبات موجود در اين زمينه 

عمل كنند.
اين مسوول تأكيد كرد: مجريان طرح هاى توليدى بايد به همه جوانب تسهيالت، 
نحوه پرداخت اقساط، جرايم آن ها و حدود اختيارات بانك ها اشرافيت بيشترى 

پيدا كنند.
وى تصريح كرد: با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته در استان چهارمحال 
و بختيارى پرونده هاى با ارقام باالى تسهيالت توسط كميته نظارتى بررسى و 

مشكالت مربوط به آن ها برطرف مى شود.
ــووالن و بانك ها بايد نسبت به توليد و توسعه  وى ادامه داد : همه مديران، مس
ــتان چهارمحال و بختيارى تعصب داشته و نهايت تالش خود را  همه جانبه اس

براى رسيدن به اين امر مهم بكار گيرند.
ــت: در راستاى كمك به توليد استان  استاندار چهارمحال و بختيارى بيان داش
چهارمحال و بختيارى اگر كمترين احتمال براى همكارى مجريان طرح ها وجود 
داشته باشد به آن ها كمك مى كنيم و بانك ها نيز بايد همكارى الزم با مجريان 

طرح هاى توليدى در اين استان را داشته باشند.
سليمانى دشتكى بيان كرد: دريافت اصل و سود تسهيالت توسط بانك ها يكى از 
موانع توليد و رشد و گسترش آن در استان چهارمحال و بختيارى است كه بايد 

اهتمام بيشترى به آن داشته باشيم.
ــط مجريان طرح هاى  ــاط توس وى افزود: با توجه به عدم توانايى پرداخت اقس

توليدى بدهى هاى آن ها توسط بانك ها قسط بندى جديد شود.
اين مسوول ادامه داد: در راستاى رفع موانع و تسهيل توليد در استان چهارمحال 
و بختيارى مهلت پرداخت اقساط تسهيالت واحدهاى توليدى بايد تمديد شود.
ــه عنوان تنفس براى پرداخت به   وى در پايان تبيين كرد: اعالم مدت معينى ب
مجريان طرح هاى توليدى يكى از اقدامات مناسب در راستاى رفع موانع توليد 

و تسهيل آن است.

استاندار:
سيستم بانكى به رونق توليد در استان كمك كند
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خبر

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از تدوین مقررات جدید از سوی 
رگوالتوری برای حمایت از تولیدات داخلی بخ��ش ارتباطات و فناوری 

اطالعات خبر داد.
امیرحس��ین دوایی اش��اره به تدوین مقررات جدید در س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی ب��رای حمایت از تولی��دات داخلی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور گفت: این مقررات با همکاری معاونت 
نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات تهیه شده است تا تضمینی برای بازار 

شرکت های ایرانی این بخش باشد.
معاون نوآوری و فن��اوری وزیر ارتباط��ات اضافه ک��رد: در این مقررات 
شرکت های ایرانی تولیدکننده تجهیزات و محصوالت داخلی که صاحب 

توانمندی هستند مورد حمایت قرار می گیرد.
وی با اشاره به ساماندهی تولیدات بخش فناوری اطالعات در کشور گفت: 
تولید داخل و حمایت از شرکت های تولیدکننده حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در این مقررات مدنظر قرار گرفته اس��ت تا اپراتورهای جدید 
ارتباطی و نیز اپراتورهایی که ه��م اکنون در حال فعالی��ت در این بازار 

هستند از توان داخلی استفاده کنند.
دوایی، اجرای این مقررات را با تعامل و مکانیزم های تشویقی اعالم کرد 
و گفت: اگر این مقررات الزامی و اجباری شود راهی برای دور زدن قانون 
وجود خواهد داشت اما در این مقررات منافع ملی را طوری دیده ایم که 
ش��رکت های بزرگ فناوری و اپراتورهای ارتباطی تمایل به همکاری با 

تولیدکنندگان داخلی در قالب شریک و پارتنر داشته باشد.
معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: آنچه که از اقتصادهای پیش��رفته دنیا 
برداشت می شود این است که تمامی شرکت های بزرگ فناوری در کنار 
خود شرکت های تولیدی داخلی را به خدمت گرفته اند و در قالب یک هرم 
به فعالیت ادامه می دهند که این موضوع هویت بهتری به ش��رکت های 

فناوری اطالعات و ارتباطات می بخشد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

مقررات جدید برای استفاده اپراتورها 
از تولیدات داخل

 محققان در دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت غشاهای 
نان��و کامپوزیتی ش��دند ک��ه این غش��ا را می ت��وان در 
خودروهای الکتریک��ی که با نیروی محرک��ه الکتریکی 
 حاصل از پی��ل س��وختی حرک��ت میکنند، اس��تفاده

 کرد.
علیرضا زارع دانش��جوی کارشناس��ی ارش��د دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر گفت: امروزه بحران آلودگی حاصل از 
سوخت های فسیلی و گران قیمت بودن انرژی هسته ای 
باعث شده که تولید انرژی با استفاده از پیل های سوختی 
به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن روش های تولی��د انرژی 

محسوب شود.
وی اف��زود: پیل         های س��وختی فناوری جدی��دی برای 
تولید انرژی هستند که بدون ایجاد آلودگی های زیست 
محیطی و صوت��ی از ترکیب مس��تقیم بین س��وخت و 
اکس��یدکننده، انرژی الکتریک��ی با بازدهی ب��اال تولید 
می    کنن��د. همچنی��ن پیل س��وختی آلودگی ناش��ی از 
س��وزاندن س��وخت های فس��یلی را حذف کرده و تنها 

محصول جانبی آن آب است.
وی با بیان اینکه درصورتی  که هیدروژن مصرفی حاصل 
از الکترولیز آب باش��د نش��ر گازهای گلخانه ای به صفر 
می رسد، گفت: پیل های سوختی راندمان باالتری نسبت 
به سوخت های فس��یلی متداول نظیر نفت و بنزین دارد 
و اکثر پیل های سوختی در مقایسه با موتورهای متداول 
بسیار بی صدا هستند. پیل های سوختی در زمینه  تامین 

انرژی بخش هایی مانند حمل و نقل عمومی، نیروگاه ها و 
وسایل الکترونیکی قابل حمل ازقبیل تلفن های همراه، 

رایانه های شخصی و غیره دارای کاربرد هستند.
 زارع خاطرنش��ان ک��رد: بنابرای��ن اهمی��ت فن��اوری 
برنامه ریزی ه��ا،  ب��االی  س��وختی، حج��م  پی��ل 
س��رمایه گذاری های بین المللی و تجربی��ات حاصل در 
داخل کشور از جمله در وزارت نیرو همگی مؤید این نکته 
هستند که توسعه فناوری پیل سوختی در داخل کشور، 
نیازمند عزمی ملی با حضور تمام ذی نفعان تأثیرگذار بر 

توسعه این فناوری است.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین انواع پیل  های سوختی 
تجاری، پیل های س��وختی غش��ا پلیمری است، اظهار 
داش��ت: امروزه از غش��اهای تجاری مختلف��ی به عنوان 
غش��اهای مبادله کننده پروتون در پیل های س��وختی 
اس��تفاده می ش��ود که هری��ک از آنه��ا داری معایب و 

مزیت های مختلفی هستند.
وی با اشاره به غش��اهای کاربردی در پیل های سوختی 
افزود: یکی از معروف ترین غش��اها، »نفیون« اس��ت که 
امروزه به صورت تجاری مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
این غشاء تجاری، قیمت باالیی دارد ولی کارایی الزم در 

دماهای باال را ندارد.
وی با بی��ان اینکه به همی��ن منظور در ص��دد آمدیم تا 
غش��اهای نانو کامپوزیتی با راندمان باال بسازیم، افزود: 
هدف از این کار تحقیقاتی س��اخت غشا نانو کامپوزیتی 

جدید با پایداری حرارتی باال، خواص مکانیکی مناسب و 
میزان عملکرد باال به منظور استفاده در پیلهای سوختی 

است.
به گفته زارع،  نتایج آزمون های انجام شده برروی غشا نانو 
کامپوزیتی نشان می دهد، غشاهای ساخته شده دارای 
عملکرد بسیار مناس��بی در دماها و رطوبت های مختلف 
هس��تند، به گونه ای که کامال منحصر به  فرد و متمایز از 

بسیاری از غشاهای تجاری موجود است.
وی در خصوص کاربردهای این غش��ا گفت: به طورکلی 
»پلی ایمید ه��ا« در صنایع مختلفی کارب��رد دارند؛ اما 
 غش��اهای نانو کامپوزیتی ساخته ش��ده در این پژوهش 
می توان��د به عنوان غش��اء مبادل��ه کنن��ده پروتون در 
پیل های س��وختی غش��ا پلیمری و غش��ا مبادله کننده 
پروتون در پیلهای س��وختی به صورت تج��اری کاربرد 

داشته باشد.
به گفته زارع، غش��اهای نانو کامپوزیتی س��اخته ش��ده 
می تواند در خودروهای الکتریک��ی که با نیروی محرکه 
 الکتریک��ی حاصل از پیل س��وختی حرک��ت می کنند، 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی عنوان ک��رد: میزان کارایی غش��اهای مبادله کننده 
پروتون به صورت مستقیم بر میزان بازدهی پیل سوختی 
تاثیر می گذارد. هرچه میزان تب��ادل پروتون در این نوع 
غشاها افزایش یابد میزان کارایی و بازدهی پیل سوختی 

به عنوان یک منبع تولید انرژی افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: هدف ما در این پژوهش س��اخت یک غشا 
نانو کامپوزیتی پلیمری با خواص هدای��ت پروتونی باال 
و داش��تن خواص فیزیکی و حرارتی مناس��ب و عملکرد 
مناس��ب در دماهای باال اس��ت که بتوان��د به عنوان یک 
محصول تجاری در پیل های سوختی غشا پلیمری مورد 

استفاده قرار گیرد.
زارع ب��ا بی��ان اینک��ه به طورکل��ی دم��ا در پی��ل  های 
 س��وختی به عنوان یک پارامتر مهم محسوب می شود، 
خاطر نشان کرد: دما سبب سرعت بخشیدن به سینتیک 
واکنش های الکتروش��یمیایی و موجب افزایش بازدهی 
پیلهای سوختی شده، اما در دمای باال با خروج مولکول 
آب از ساختار غشا پلیمری موجب کاهش کارایی غشاها 

می شود.
 وی در خصوص ویژگی ه��ای نوآورانه ای��ن طرح گفت: 
س��نتز پلی ایمید س��ولفونه جدید با وزن مولکولی باال، 
پایداری حرارتی باال و خواص مکانیکی مناسب، با قابلیت 
تبادل پروتون به روش پلیمریزاسیون تراکمی برای اولین 

بار طراحی و سنتز شده است. 
نانو ذرات گرافن اکس��اید عامل دار ش��ده ب��ا مایع یونی 
می تواند باعث افزایش جذب آب، جذب اسید فسفریک 
و اس��تحکام مکانیک��ی و پایداری حرارت��ی و همچنین 
موجب افزای��ش هدایت پروتون��ی و کارایی غش��اهای 
 نانو کامپوزیت��ی در پیل های  س��وختی  غش��ا پلیمری 

شود.

ساخت حسگرهای نشت یاب خطوط گاز
 با تالش فناوران ایرانی

 محققان ش��رکتی در فرانسه کفش ورزش��ی جدیدی ساخته 
 اند که عملکرد آن با تلفن همراه هوش��مند قابل کنترل است. 
 Zhor Tech این کفش ورزشی جدید توسط محققان شرکت
طراحی و ساخته شده که مهم ترین ویژگی آن امکان باز و بسته 
کردن رویه آن با استفاده از اپلیکیشن نصب شده بر روی تلفن 

همراه هوشمند است.
 در دو طرف این کفش دو میله متحرک تعبیه شده که با استفاده 
از تلفن همراه هوشمند می توان آنها را فعال کرده تا رویه کفش 
باز شده و فرد بتواند پای خود را از آنها خارج کند. البته این تنها 
بخشی از قابلیت های کفش ورزشی جدید این شرکت فرانسوی 
است. محققان این ش��رکت با نصب حسگرهای مخصوصی در 
بخش های مختلف این کف��ش امکان ردیابی گام ه��ا و میزان 
فش��ار وارد آمده بر پاها را نیز فراهم کرده ان��د. این اطالعات از 
 طریق اپلیکیشن مخصوص بر روی تلفن همراه هوشمند ظاهر 
می شود. از آنجا که این نوآوری به عنوان یک مدل پیش ساخته 
ارائه ش��ده و هنوز برنامه ای برای تولید انب��وه آن وجود ندارد، 
قیمت مشخصی نیز برای آن اعالم نشده اما گفته می شود بین 

۳۵۰ تا ۴۵۰ دالر قیمت خواهد داشت.

 محققان محافظ جدیدی برای تلفن همراه هوشمند ساخته اند که همزمان می توان از آن 
به عنوان واقعیت مجازی ارزان قیمت هم استفاده کرد.

از واقعیت مجازی به عنوان یکی از نوظهورترین فناوری های روز دنیا یاد می شود که البته 
هدست هایی که برای این منظور ساخته می شود معموال گران قیمت و جاگیر هستند تا 

آنجا که نمی توان آن را به عنوان فناوری قابل حمل و همراه در نظر گرفت.
اکنون محققان در پروژه ای موسوم به Figment VR از ایده ای رونمایی کرده اند که در 
صورت رسیدن به مرحله تولید انبوه به ایجاد تحولی بزرگ در فناوری واقعیت مجازی منجر 
می شود. کوچکی، سبکی و از همه مهم تر ارزان قیمت بودن، سه ویژگی مهم این نوآوری 
محسوب می شود که با اس��تفاده از آن می توان تلفن همراه هوشمند را به ابزاری کاربردی 
برای ورود به دنیای هیجان انگیز واقعیت مجازی به کار گرفت.این دستگاه درحقیقت یک 
محافظ زیبا و مؤثر برای تلفن های همراه هوشمند به حساب می آید که کاربر در هر زمان 
که دوست داشته باشد می تواند عینکی که در درون آن تعبیه شده را باز کرده و با قرار دادن 

در برابر نمایشگر تلفن همراه، وارد دنیای واقعیت مجازی شود.
ابداع کنندگان این نوآوری آن را در سایت Kickstarter قرار داده اند تا حمایت های مالی 

مورد نیاز برای تولید انبوه آن را به دست آورند.
این نوآوری فعال برای آیفون ارائه شده و درصورتی که استقبال الزم از آن به عمل آید برای 

سایر مدل ها از دیگر شرکت های سازنده تلفن همراه هوشمند نیز ارائه خواهد شد.

 دانشمندان موفق به ارائه نوعی نانو راکتور زیستی ش��ده اند که با استفاده از آن می توان 
سوخت زیستی هیدروژنی تولید کرد.

این نوآوری توسط دانشمندان دانش��گاه ایندیانا صورت گرفته که طی آن ماده زیستی با 
کارایی چشمگیر تولید شده که فرآیند شکل گیری هیدروژن را تسریع می بخشد. اهمیت 
این موضوع از آن جهت اس��ت که حاال می توان به طراحی و تولید انبوه خودروهایی که از 

سوخت زیستی و پاک هیدروژن استفاده می کنند امید بیشتری بست.
آنچه که دانشمندان تولید کرده اند در واقع نسخه اصالح شده آنزیمی است که در مقایسه 

با نمونه طبیعی آن تا ۱۵۰ بار مؤثرتر عمل می کند.
جزئیات مربوط به فرآیند تولید این ماده زیس��تی در ش��ماره اخیر نش��ریه معتبر علمی 
Nature Chemistry و با عنوان »کاتالیس��ت زیس��ت مولکولی خودکار انباشت برای 
 تولید هیدروژن« منتشر شده است.ماده زیس��تی که برای ساخت این آنزیم به کار گرفته 
می ش��ود hydrogenase نام دارد که توس��ط دو ژن مربوط به باکتری ش��ناخته شده 

Ecoli تولید می شود.
دانش��مندان معتقدند این روش می تواند به تحولی بزرگ در فرآین��د تولید هیدروژن با 

استفاده از روش های پاک منجر شود.
آنها در نظر دارند تا در گام بعدی، اس��تفاده از این نوآوری در سیس��تم های مبتنی بر برق 

خورشیدی را مورد آزمایش قرار دهند.

در مناطقی چون عسلویه و خارک، حجم بس��یار زیادی از گاز هدر می رود که برای رفع این مشکل 
محققان یک شرکت  دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، حسگرهای نشت یاب خطوط 

گاز تولید کرده اند که تجاری سازی شده است.
امیر ش��یخی ها مقدم، مجری طرح و مدیرعامل شرکت دانش بنیان س��ازنده این حسگرها ساخت 
دستگاه های سنجش از راه دور و سنسورهای قابل استفاده در محیط های بحرانی را از دستاوردهای 
تحقیقاتی این شرکت عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیقات در زمینه اسپکتروسکوپی جذبی به ساخت 
دو محصول پیش��رفته منجر ش��د که در صنایع به عنوان محصوالت گلوگاهی به ش��مار می روند و 
شامل سنسورهای »مسیر باز« و »نقطه یی« تشخیص گاز می شوند و دارای کاربردهای وسیعی در 

حوزه های گاز، نفت و پتروشیمی هستند.
وی با بیان این که تاکنون سه نسل سنسورهای »کاتالیستی«، »الکتروشیمیایی« و »الکترو اپتیک« 
در تشخیص گاز عرضه شده است، اظهار داشت: سنس��ورهای »کاتالیستی« و »الکتروشیمیایی« 
نسل های قدیمی این نوع سنس��وها است و از س��ال 2۰۰۰ تا 2۰۱۰ سنس��ورهای الکترواپتیکی 

جایگزین حدود ۵۰ درصد از سنسورهای نسل قدیم شدند.
مجری طرح، سنسور تش��خیص نش��ت گاز ارائه شده از س��وی این ش��رکت دانش بنیان را از نوع 
سنسورهای الکترواپتیکی دانس��ت و گفت: این سنسورها که با عنوان سنس��ورهای الکترواپتیکی 
تشخیص گاز ILIYA-Xe۱۱۰ و ILIYA-P۱۱۰  عرضه شده، به روش اسپکتروسکوپی جذبی 

عمل می کنند و دارای قدرت تشخیصی باالیی هستند.
وی به اهمیت این نوع سنسورها اشاره کرد و توضیح داد: در صنایع نفت و گاز و به ویژه در حوزه انتقال 
گاز نیاز به تجهیزات نشت یاب اس��ت تا در هر نقطه از خطوط انتقال گاز در صورت بروز نشتی، این 

سنسورها به اپراتور اطالع دهد و ما موفق به عرضه دو نوع سنسور در این زمینه شدیم.
این محقق به بیان تفاوت سنسورهای »مس��یر باز« و »نقطه یی« پرداخت و افزود: در سنسورهای 
نقطه یی باید گاز به آنها برسد تا بتواند نشتی گاز را تشخیص و هشدار دهد ولی سنسورهای مسیر باز 

با رصد یکصد متری خطوط انتقال،  قادر به تشخیص نشتی گاز است.
شیخی هامقدم با تأکید بر این که سنسورهای مسیر باز پیش��رفته ترین سنسورهای تشخیص گاز 
هستند، خاطرنشان کرد: با عرضه این سنس��ورها، ایران به جمع معدود کشورهای سازنده این نوع 

سنسورها پیوست.
 وی از اجرای پایلوت سنس��ورهای الکترواپتیک تولید شده در ش��رکت انتقال گاز خبر داد و گفت: 

با توجه به نتایج به دست آمده از این پایلوت، موفق به تجاری سازی آنها در این شرکت شدیم.
به گفته وی این ش��رکت دانش بنیان برای سنس��ورهای الکترواپتیکی موفق به اخذ استانداردهای 

بین المللی ATEX، ایمنی ذاتی، IP67 و ضد ضربه بودن شده است.
شیخی ها مقدم با بیان این که به دلیل اعمال تحریم ها،  عمر مفید سنسورهایی که درحال حاضر در 
حوزه نفت و گاز استفاده می ش��ود از درجه اعتبار و صحت عملکردی گذشته است، گفت: بر اساس 
اعالم کارشناسان این حوزه، در حال حاضر در مناطقی چون عسلویه و خارک حجم بسیار زیادی از 
گاز به دلیل نبود سنسورهای نش��ت  یاب به هدر می رود که با این دستاورد می توان از هدر رفت گاز 

جلوگیری کرد.
وی، عمر مفید سنس��ورهای تولید شده را پنج س��ال ذکر کرد و ادامه داد: در تولید سه نوع سنسور 
کاتالیستی، الکتروشیمیایی و الکترو اپتیکی اینترفیس ۴ تا 2۰ میلی آمپر رعایت می شود. در این 
سنس��ورها نیز اینترفیس ۴ تا 2۰ میلی آمپر رعایت ش��ده به این معنی که این سنسورها بر اساس 
ppm غلظت گاز را تش��خیص می دهد و با ارائه ۴ ت��ا 2۰ میلی آمپر برق، امکان اتصال سنس��ور به 

نمایشگر را فراهم می کند تا میزان نشت گاز بررسی شود.
شیخی ها مقدم با بیان این که بر اساس اعالم شرکت گاز، حدود سه هزار و ۵۰۰ نقطه از ایستگاه های 
انتقال گاز نیاز مبرم به تجهیزات ایمنی نش��ت یابی دارد، اضافه کرد: مطالعات میدانی ما نشان داد 
 که کل خطوط انتقال و ایستگاه های تقلیل و تزریق گاز بالغ بر ۳۰ تا ۵۰ هزار سنسور نشت یاب نیاز 

دارد.

ارائه واقعیت مجازی، کفشی که با تلفن همراه از پا خارج می شود
ارزان و قابل استفاده در جیب!

تحولی در دنیای سوخت های زیستی؛

تولید هیدروژن از نانو راکتورها

در دانشگاه امیرکبیر؛

غشای 
نانوکامپوزیتی 

برای 
خودروهای 
الکتریکی 
ساخته شد
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اگر فاجعه  منا موضع درستی گرفته 
می شد،  امروز آیت اهلل النمر زنده بود

مجله »ریاضی شیمی ایران«    
 دانشگاه کاشان به  مجله ISI معرفی شد

 رییس ش��بکه بهداش��ت و درمان ش��هرضا گف��ت: در
 دو منطقه شهرس��تان شامل روس��تای مهایر و مجتمع 
روستایی سوالر با معضل کمبود آب مواجه شدیم که با 
تدابیر اتخاذ شده مش��کالت برطرف شده و آب سالم در 

اختیار مردم قرار گرفته است.
 حج��ت اهلل تنهای��ی در جلس��ه کارگ��روه س��المت و

 امنیت غذایی این شهرستان عنوان داشت: همکاری بین 
بخشی در سیستم بهداشت و درمان یک اصل غیر قابل 
انکار است و با توجه به تأثیر بخش سالمت در جامعه، الزم 
اس��ت در رأس برنامه های اجرایی تمامی ارگان ها قرار 
گیرد. وی در ادامه ضمن انتقاد از عدم همکاری شهرداری 
منظریه شهرضا با شبکه بهداشت و درمان این شهرستان 
اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان با توجه به رسالت 
 خطیری ک��ه در تأمین س��المت همه مردم احس��اس 
می کند، در شرایطی که هیچ گونه کد اورژانس 115 به 
هیچ یک از مناطق استان اختصاص داده نمی شد، برای 

این منطقه اقدام به اخذ به کد ایجاد اورژانس کرد.
رییس شبکه بهداش��ت و درمان ش��هرضا تصریح کرد: 
در شرایطی که خانه بهداشت ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان در اختیار ش��هرداری منظریه قرار دارد، این 
 ش��هرداری از همکاری برای ایجاد مرکز جدید مضایقه 
می کند و این در حالی است که این مساله از ماه های قبل 

به صورت یک مصوبه شهرستانی مطرح شده و بر عهده 
این شهرداری بوده است. تنهایی گفت: شبکه بهداشت و 
درمان شهرضا از همکاری شهرداری منظریه مأیوس شده 
و با تکیه بر توان درون سیستمی و با استفاده از ظرفیت 
کارکنان خود، امکانات بهداش��تی مردم شهر منظریه را 
توسعه می دهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با 
اشاره به شیوع اپیدمی آنفوالنزا در شهرضا گفت: مجموع 
افراد بستری شده از 13 آذر تا 10 دیماه 145 نفر هستند 
که همه این اف��راد مورد معاین��ه و مراقبت های درمانی 

قرار گرفته اند.
رییس ش��بکه بهداش��ت و درمان ش��هرضا تأکید کرد: 
بیماری آنفوالنزا ب��ا مراقبت های بهداش��تی و درمانی 
قابل معالجه اس��ت و جای هی��چ گونه نگران��ی در این 
 خصوص وجود ندارد. تنهایی تصریح کرد: در زمانم شیوع

 اپیدمی هایی نظیر آنفوالنزا، افرادی نظیر کهن س��االن 
باالی 60 سال و کودکان زیر 10 سال، زنان باردار و افراد 
با سن کمتر از 19 سال که به هر دلیل برای مدت طوالنی 
از آسپیرین استفاده می کنند، باید با فراگیری دستورات 

بهداشتی، مراقبت بیشتری از خود انجام دهند.
مصطفی زمانی، ریی��س اداره آب و فاضالب روس��تایی 
شهرضا نیز در این جلسه، با اش��اره به سالمت کامل آب 
مناطق روستایی این شهرستان گفت: وقوع خشکسالی 

مساله ای غیر قابل انکار است و این مساله تمامی ادارات 
و نهادهای اجرایی به ویژه ادارتی که در زمنه تأمین آب 
ش��رب مردم مسوول هس��تند را با مس��ائل و معضالتی 
مواجه می کند. وی تصریح کرد: در دو منطقه شهرستان 
 شامل روستای مهایر و مجتمع روستایی سوالر با معضل 
کمبود آب مواجه شدیم که با تدابیر اتخاذ شده مشکالت 
برطرف شده و آب سالم در اختیار مردم قرار گرفته است.

رییس آبف��ار ش��هرضا تأکید ک��رد: در منطق��ه مهیار 
 که یک��ی از مناطق کش��اورزی شهرس��تان می باش��د 
روش های غلط آبی��اری رواج دارد، در این منطقه حفر 

چاه نیز ممنوع است.
زمانی اظهار داشت: در منطقه مهیاربرخالف ممنوعیت 
حفر چاه جدید، برای تأمین آب شرب مردم مجوز حفر 

یک حلقه چاه به عمق 180 متری اخذ شده است.
وی تأکید کرد: در مجتمع روس��تایی سوالر، با توجه به 
اینکه تأمین آب روستاهای زیر مجموعه تحت یک شبکه 
واحد تأمین می ش��ود، نمی توان از آن نیز غافل شد و به 
هین دلیل آبرسانی سیار همه روزه در این منطقه انجام 
می شود. رییس اداره آبفار شهرضا تصریح کرد: آب شرب 
مناطق روس��تایی شهرستان کامال س��الم است و از این 
جهت جای هیچ گونه نگرانی نیس��ت، نتایج آزمایشات 

انجام شده، صحت این مدعا را ثابت می کند.

 خالقیت و جذابیت 
چاشنی موفقیت در سواد آموزی است

حجت االسالم مرادی گفت: در عرصه سواد آموزی باید خالقیت و 
جذابیت چاشنی کار قرار گیرد.

مس��وول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه بسیج خوروبیابانک در 
 آیین تجلیل از فعاالن عرصه س��واد آموزی گفت: قدرت زاییده ی 

علم است و علم باعث می شود که کشور در فناوری رشد کند.
 حجت االس��الم والمس��لمین مجتب��ی م��رادی حقیق��ت افزود: 
س��واد آموزی در هر دوره از زمان ب��ا دوره های قبل تف��اوت دارد، 
 در گذش��ته کس��ی که توانایی خواندن و نوشتن داش��ت را با سواد 
 می دانس��تند ولی امروز با پیشرفت های بس��یار علم معنی سواد و 

سواد آموزی تغییر کرده است.
وی با اشاره به آمار باالی طالق در ش��هرهایی که رشد سواد بیشتر 
 بوده اس��ت افزود: اگر س��بک زندگی و نگاه به دنی��ای مدرن تغییر

پیدا نکند و همین روند ادامه یابد خطر آفرین است.
مس��وول دفت��ر نمایندگی ول��ی فقی��ه در ناحیه مقاومت بس��یج 
خوروبیابانک افزود: با پیش��رفت های صورت گرفت��ه به دلیل عدم 
 تراز سواد امروز با گذشته خیلی از والدین در برابر سواالت فرزندان 
 بی ج��واب هس��تند و اگر س��طح علم��ی والدی��ن افزوده نش��ود 

مشکل آفرین خواهد شد.
حجت االسالم والمس��لمین مرادی با اش��اره به اینکه عصر حاضر 
دوره ی جذابیت است خاطر نشان کرد: در عرصه سواد آموزی باید 
جذابیت را چاش��نی کار قرار دهیم تا موفق ش��ویم وگرنه دشمن با 

جذابیتی که در ارائه مطالب خود دارد از ما پیشی می گیرد.
وی تصریح کرد: س��واد و س��واد آموزی در ی��ک دوره فقط توانایی 
 خواندن و نوش��تن بود و اگر نگاه خان��واده ها به این مس��اله تغییر 

پیدا کند می توان تحولی شگرف در این مقوله ایجاد نمود.
 حج��ت االس��الم والمس��لمین م��رادی تصری��ح ک��رد: نهض��ت 
س��واد آموزی انگی��زه ای در خانواده ه��ای روس��تایی در مناطق 
محروم ایجاد کرده است که شاهد پیشرفت فرزندان آن ها و دست 
 یابی ب��ه مدارج باالی دانش��گاهی هس��تیم. حمید رض��ا علیخانی 
 مع��اون آم��وزش و پ��رورش خوروبیابان��ک با اش��اره ب��ه اهمیت 
 علم آم��وزی گفت: اس��تعمارگران ب��ا روش ه��ای مختلف تالش 
می کنند تا در تحصیل علم مردم کشور های دیگر اخالل وارد کنند 
 و بتوانند از این عقب افتادگی علمی بهره برداری های خود را داشته 

باشند.
وی اف��زود: به دلی��ل اینکه قطع وابس��تگی فرهنگ��ی، اقتصادی و 
 سیاسی در گرو علم آموزی است باید تالش کنیم باب تحصیل علم و 

علم آموزی در زندگی مردم باز شود.
 علیخانی خاطر نش��ان کرد: پ��س از انقالب اس��المی در ربع قرن 
سواد آموزی از 5/4۷ درصد به 9/91 درصد ارتقا پیدا کرده است.در 
پایان این مراسم از فعاالن عرصه س��واد آموزی و سواد آموزان برتر 

تجلیل به عمل آمد.

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج لنجان گفت: اگر کشتار مسلمانان در سرزمین 
منا با موضع گیری و اقدام جدی جهان اسالم روبه رو می شد، امروز شاهد چنین 

گستاخی از جانب آل سعود نبودیم.
 س��رهنگ حجت اهلل صفرپور در مراسم گرامیداش��ت رهبر شیعیان عربستان 
آیت اهلل النمر اظهار کرد: عربس��تان روز به  روز به پای��ان عمر دیکتاتوری خود 

نزدیک شده و پرونده حاکمان آل سعود سیاه و سیاه تر می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان ادامه داد: توهم و خودبزرگ بینی خاندان 
بی تجربه آل سعود آن ها را دچار انحطاط سیاسی کرده تا جایی که بسیاری از 

کارشناسان دنیا به این موضوع اذعان دارند.
صفرپور وح��دت جهان اس��الم را ضروری دانس��ت و تأکید کرد: اگر کش��تار 
مس��لمانان در س��رزمین منا با موضع گیری و اقدام جدی جهان اسالم روبه رو 

می شد، امروز شاهد چنین گستاخی از جانب آل سعود نبودیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان خاطر نشان کرد: رقابت داخلی شاهزادگان 
عربستان، قدرت برنامه ریزی و تصمیم صحیح را از دستگاه دیپلماسی آل سعود 
گرفته و همین موضوع در نابودی بنیان های دیکتاتوری عربستان بسیار اثرگذار 
است. وی با اشاره به حمایت های دولت عربستان از جریان تکفیری تروریستی 
عنوان کرد: حمایت های بی  قید و شرط عربس��تان از جریان تکفیری سلفی و 
جریان های مخالف مقاومت اسالمی، عقالنیت را از حاکمان عربستان دور کرده 
است. صفرپور در پایان با بیان اینکه آل س��عود خادم و پیاده نظام سردمداران 
استکبار در منطقه است، خاطر نشان کرد: نوکری ایالت متحده و رژیم منحوس 

صهیونیستی تصمیم مبتنی بر منافع ملی را از آل سعود گرفته است.

پس از کسب رتبه دوم در میان نشریات کشور »مجله علمی پژوهشی ریاضی 
شیمی ایران« دانشگاه کاشان در فهرست مجالت ISI قرار گرفت.

  به نقل از روابط عمومی دانش��گاه کاش��ان، س��ردبیر این مجله گفت: تاکنون
  15 ش��ماره این مجله علمی � تخصصی به ص��ورت آنالی��ن و الکترونیکی و

 10 شماره نیز به صورت کاغذی منتشر شده است.سیدعلیرضا اشرفی تعداد 
مقاالت علمی ارائه ش��ده در این مجله، کیفیت مقاالت، ارجاعات، انتش��ار به 
موقع، نمایه سازی در پایگاه های اطالعات علمی، س��ایت و نرم افزار استاندارد 
 ISI :بیان کرد. وی خاطرنشان کرد ISI را از جمله انتخاب این مجله به عنوان
یکی از خدمات نمایه س��ازی معتبر جهان برای نمایه سازی تمام منابع استناد 
 شده است و همچنین حاوی اطالعات کتاب شناختی کامل در خصوص مقاالت 
منتشر شده در مجالت است و برای ارزیابی مجالت از سه نوع اطالعات کّمی 
و کیفی اس��تفاده می کند. این مجله در س��ال جاری نیز از طرف وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به عنوان ژورنال دوم نشریات کشور در رشته شیمی انتخاب 
ش��د. بهنام بازیگران ،مدیر مس��وول و مرضیه پوربابایی مدیر اجرایی این دو 

فصلنامه را بر عهده دارند.

رییس اداره آموزش وپرورش بادرود از تش��کیل مجمع خیرین مدرسه ساز در 
این شهر خبر داد.

 محمود آقادوس��ت در نخستین جلس��ه مجمع خیرین مدرسه ساز بادرود که 
در محل اداره آموزش وپرورش برگزار ش��د، اظهار کرد: در منطقه و در س��طح 
شهرها و روستاهای بخش مناطقی وجود دارد که در محرومیت به سر می برند و 
تجهیزات مناسب آموزشی چه مدرسه و چه تجهیزات کافی در اختیار ندارند و 
این مجمع را با مشارکت اداره آموزش وپرورش به منظور تحقق عدالت آموزشی 
 در منطقه راه اندازی کرده ایم. وی با بیان اینکه پیغمبر اسالم )ص( فرموده اند 
»فضیلت دانش باالتر از عباداتی است که ما مسلمانان به جا می آوریم«، افزود: 
 هر کس��ی در این امر که همان فراهم کردن ش��رایط آموختن دانش اس��ت، 
مشارکت کند، از این فضیلت بهره مند می ش��ود و خداوند هم برکات آن را در 
زندگی فرد خیر ظاهر می کند. رییس اداره آموزش وپرورش بادرود تصریح کرد: 
باید دست به دست هم دهیم و در رفع کمبود فضاهای آموزشی تالش کنیم و 
با همت و کوششی خستگی ناپذیر و با هدف جذب، شناسایی، هدایت، تکریم 
و تجلیل خیرین مدرسه س��از و مدرس��ه یار مطابق با اساسنامه جامعه خیرین 
مدرسه ساز تأمین کمبود فضاهای آموزشی و پرورشی و تکمیل پروژه های ناتمام 
و در دست اقدام، گام های مثبتی برداریم. وی ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه 
خیرین با اش��اره به نقش نیات در انجام کارهای خیر از همه مردم نیک اندیش 
درخواست کرد با مشارکت خود زمینه های رفع مشکالت فضاهای آموزشی را 
بیش  از پیش فراهم کنند تا دانش آموزان عزیز بتوانند در محیط های زیبا، جدید 

و استاندارد با آرامش و آسایش خاطر به کسب دانش بپردازند.

تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز
 در بادرود

 مدی��ر ام��ور اقتص��ادی و ش��رکت های دان��ش بنی��ان 
واحد نجف آباد گفت: دانشی که بنای آن براساس اقتصاد 

دانش بنیان باشد، فرا تر از دانش فنی است.
  محم��د مه��دوی، مدی��ر اموراقتص��ادی و ش��رکت های 
دانش بنی��ان دانش��گاه آزاد اس��المی نجف آب��اد به لزوم 
حرک��ت و برنام��ه ری��زی در مس��یر فعالیت ه��ای دانش 

بنیان اش��اره کرد و گف��ت: پیش��رفته ترین و موفق ترین 
 کشور ها اقتصادشان کمترین فاصله با ویژگی های اقتصاد 
دانش بنیان را دارد. دانش��ی که بنای آن براساس اقتصاد 
دانش بنیان باشد، فرا تر از دانش فنی است، چرا که اقتصاد 
دانش بنیان دارای مولفه های دانش فرهنگی، اجتماعی و 

مدیریتی است.

وی با اش��اره به روند کاه��ش متقاضی��ان ورود به مقاطع 
تحصیالت تکمیلی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار و ارقام، 
س��ال جاری اوج حضور متقاضیان در مقاطع کار شناسی 
ارشد و دکترا می باش��د و پس از این با سیر نزولی پذیرش 
دانشجو مواجه خواهیم بود. از یک طرف کاهش وابستگی به 
شهریه را باید در دستور کار خود قرار دهیم و از طرف دیگر 
هزینه های جاری دانشگاه روند صعودی خود را طی می کند. 
با توجه به نرخ تورم، دارایی های مالی و فیزیکی دانشگاه نیز 
به   همان میزان با کاهش ساالنه مواجه خواهد بود. با در نظر 
گرفتن این شرایط و بخش��نامه هایی که صادر شده است، 
باید از ظرفیت های داخلی   نهایت استفاده را داشته باشیم. 
بهره گیری از منابع انسانی که استادان، دانشجویان، فارغ 
التحصیالن و حتی خانواده های آن ها را ش��امل می ش��ود، 
می تواند در کنار منابع مالی، فیزیکی و تجهیزاتی به همراه 
ظرفیت های آموزشی، پژوهش��ی، فن آورانه، مراکز رشد و 
دانش بنیان، اقدامی راهبردی در راستای اهداف بلند مدت 
دانشگاه آزاد اسالمی باشد. با به کارگیری این موارد عالوه 
بر ارائه خدمات علمی و اقتصادی به کشور، می توانیم برای 
اداره هر چه بهتر این مجموعه بزرگ آموزشی و مقابله با هر 

گونه تهدید احتمالی، تولید سرمایه داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: با توجه به نقش وس��یع و کاربرد عملی 
اقتصاد دانش بنیان بررس��ی بازخورد فرآیند پیشرفت آن 
ضروری به نظر می رس��د. اقتصاد دانش بنی��ان، اقتصادی 
است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات 

و س��رمایه گذاری هایی که در دانش و صنای��ع دانش پایه 
مورد توجه قرار می گیرند، ش��کل گرفته باش��د. بنابراین 
 صنایع دانش بنیان،  صنایعی هس��تند که س��طح باالیی از 
س��رمایه گذاری های آن ها ب��ه ابداع و ن��وآوری اختصاص 
پیدا کند.بر اس��اس تعریف بانک جهانی ثروت کشور ها از 
سرمایه های طبیعی، فیزیکی و انس��انی تشکیل می شود. 
گزارش ها نش��ان می ده��د در کش��ورهای صنعتی حدود 
6۷ درص��د ثروت ملی آن ها از منابع انس��انی ش��ان تولید 
می شود. بطوریکه کش��ور ژاپن 80 درصد ثروت ملی خود 
 را از منابع انس��انی، 18 درصد آن را از س��رمایه فیزیکی و

۲ درص��د آن را از س��رمایه های طبیعی تامی��ن می کند. 
بنابراین الزم است که برای رسیدن به چنین جایگاهی، از 
منابع انسانی دانشگاهی با تحصیالت عالی و تخصص های 
علمی و تجربیات تحقیقات��ی در تولید ثروت ملی و تبدیل 
علم به س��رمایه در دانش��گاه به نحو مطلوب تری استفاده 
شود. مهدوی در پایان با اشاره به لزوم برقراری ارتباط موثر 
و دائم با صنایع گفت: بای��د از فرصت ها و ظرفیت هایی که 
در ارتباط با صنعت در فضای پیرامونی دانشگاه وجود دارد، 
  نهایت استفاده را ببریم و با تشریک مساعی با صنایع بزرگی 
همچون فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفه��ان، نیروگاه های 
بزرگ تولید برق، پاالیش��گاه ها، کارخانه های پتروشیمی، 
صنایع خودرو سازی و شهرک های صنعتی منطقه شرایط 
 ورود به دانش��گاه کارآفری��ن را برای جامعه دانش��گاهی 

نجف آباد فراهم سازیم.

رییس شورای شهر نطنز خبر داد:

افزایش 65 درصدی درآمد شهرداری نطنز
فرماندار مبارکه خبر داد :

 کاهش آمار کشفیات کاالهای قاچاق در مبارکه
رییس ش��ورای ش��هر نطنز گف��ت: در ابتدای ش��ورای چه��ارم بودج��ه درآمد 
 ش��هرداری ۲ میلیارد و 800 میلی��ون تومان بوده و با تدابیر اندیش��یده ش��ده به 
4 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش  یافته اس��ت. عباس کوچه فاره در نشست 
ارتباط مردمی ش��هرک ولی عصر )ع( نطنز که در مس��جد محله برگزار شد، اظهار 
کرد: یکی از وظایف شورای اسالمی شهر نطنز رویارویی با مردم و بررسی مشکالت 
آن هاست البته تا جایی که بضاعت و بودجه ش��هرداری و شورای شهر اجازه دهد 
مش��کالت آن محله را رفع خواهیم کرد. وی در خصوص آس��فالت کوچه ها افزود: 
آسفالت بحث هزینه بری برای شهرداری اس��ت و به جهت کمبود منابع سیاست 

شهرداری بر این است که اگر ساکنین کوچه ای بخواهند زودتر از زمانی که شهرداری 
برای آسفالت در نظر گرفته کوچه خود را آس��فالت نمایند با پرداخت خودیاری و 

نیمی از هزینه آسفالت، این اقدام هرچه سریع تر صورت خواهد گرفت.
رییس شورای شهر نطنز تصریح کرد: شهرداری به  غیر از درآمدهایی مانند عوارض 
خودرو، نوس��ازی و مالیات بر ارزش  اف��زوده ای که کارخانه ه��ا و صنایع پرداخت 
 می کنند، درآمدی ن��دارد و در ابتدای ش��ورای چهارم بودجه درآمد ش��هرداری

۲ میلیارد و 800 میلیون تومان بوده و با تدابیر اندیش��یده شده و زحمات شهردار 
نطنز به 4 میلی��ارد و 300 میلیون تومان افزایش  یافته اس��ت. حقوق پرس��نل و 
هزینه های پروژه های عمرانی بسیار باالست و تالش ما بر این است که در پروژه های 
عمرانی با کمترین هزینه از بهترین مصالح اس��تفاده نماییم. وی در پاسخ به سؤال 
رسیدگی به استخر شهدای خیبر خاطر نشان کرد: استخر شهدای خیبر در مالکیت 
آموزش وپرورش است که بعد از مدت ها تعطیلی، یک سال است که راه اندازی شده 

و هزینه های سنگینی دارد. 
شهرداری برای حمایت از آن یک سانس اختصاصی برای کارکنان خود گرفته و از 
ادارات دیگر نیز خواستاریم با خرید سانس های اختصاصی از بسته شدن مجدد آن 
جلوگیری کنند. کوچه فاره افزود: زمین های باالدست شهرک امیریه متعلق به اداره 
راه و شهرسازی است و شورای شهر پیش��نهاد می کند برای توسعه شهرک امیریه 
زمین ها قطعه بندی و با فروش آن، رونقی در ساخت وس��از و گسترش آن شهرک 

ایجاد نماید. 

فرماندار مبارکه گفت: آمار کشفیات کاالهای قاچاق در شهرستان مبارکه نسبت 
به چندماه گذشته کاهش داشته است.

 علی اصغر ذاکری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبارکه با 
قدردانی از توجه جدی مسووالن شهرس��تان مبارکه به امر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، یکی از بزرگ ترین مشکالتی که تحریم ها برای کشور به وجود آورد را افزایش 
قاچاق کاال و ارز دانس��ت و تصریح کرد: افزایش تحریم ها عالوه بر رکود تولیدات 
داخلی و افزایش بیکاری در کشور، باعث ورود کاالهای بی کیفیت در کشور شده 
که  این امر مشکالتی برای مردم در پی داشته است. ذاکری با بیان اینکه افزایش 
تولید و صادرات می تواند روی کیفیت، برند و ارتقاء جایگاه تولید کش��ور در دنیا 
کمک نماید، گفت: با موفقیت برج��ام و درایتی که دولت در پیروزی آن انجام داد 
خوشبختانه بسیاری از گره های تحریم در کشور گشوده شد که موجبات افزایش 
 امید و زندگ��ی دربین مردم ش��د. وی اف��زود: از نمونه های بارز امی��د به زندگی 
حضور پرشور مردم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی است که نشان 
از حرکت رو به جلو کشور و تضمین آینده مردم دارد. فرماندار مبارکه بیان کرد: با 
برداشتن تحریم ها عالوه بر افزایش صادرات و واردات به کشور موجب رونق بخش 
اقتصادی و کاهش قاچاق کاالهای بی کیفیت به کشور می شود و امیدواریم هر چه 
زودتر مشکالت گذشته کشور مرتفع و صادرات و واردات کاال در چارچوب قانون 
انجام گیرد. وی با اشاره به بازرسی های مستمر دستگاه های مرتبط با قاچاق کاال و 
ارز افزود: هر چه این بازدیدها ادامه داشته باشد عالوه بر ناامن کردن محیط جامعه 

برای قاچاقچیان، موجب روی آوردن مصرف کنندگان به تولیدات داخلی می شود 
که انتظار داریم این بازرس��ی ها همچنان ادامه یابد. ذاکری اظهار امیدواری کرد: 
امیدواریم روزی برسد که هیچ کاالی قاچاقی وارد شهرستان نشود و مردم بتوانند 
از کاالهای تولید داخلی اس��تفاده الزم را ببرند. رییس شورای هماهنگی مبارزه 
 با قاچاق کاال و ارز شهرس��تان مبارکه از کاهش محصوالت قاچاق در شهرس��تان

خبر داد و گفت: در سه ماه سوم سال جاری آمار کشفیات کاالهای قاچاق نسبت 
به سه ماهه دوم سال کاهش خوبی داش��ته که انتظار داریم مسووالن با نظارت و 

بازرسی های مستمر روز به روز آمار کاالهای قاچاق به شهرستان کاهش یابد.
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دریچه

دانشی که بنای آن براساس اقتصاد دانش بنیان باشد، 
فرا تر از دانش فنی است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا:

آب شرب 
مناطق  روستایی 

شهرضا کامال سالم است
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دريچه خبر

ــيارى  ــايع، دردناك و تأثر برانگيز؛ صفات بيمارى كه اين روزها بس ش
ــت. صحبت از زوال  ــتأصل كرده اس از خانواده ها را درگير و گاهى مس
عقل است، يك بيمارى سخت عالج و پيش رونده كه هم چنان يكى از 
ــاب مى آيد؛ اما براى اين پديده مبهم  پديده هاى علم پزشكى به حس

يك درمان به ظاهر ساده و در عمل سخت وجود دارد.
اين راه حل چيزى نيست جز محبت كردن و عشق ورزيدن؛ كارهايى 
ــتند اما بنابر تجربه بسيارى از ما در  كه به نظر ساده و انجام شدنى هس
عملياتى كردن آن چندان موفق نيستيم. نتايج به دست آمده از آخرين 
ــان مى دهد: وقت گذراندن بيماران مبتال به  تحقيقات انجام شده نش
ــان دارند مى تواند تأثير غير قابل  ــت ش ــانى كه دوس زوال عقل با كس

انكارى در بهبود شرايط آنها داشته باشد.
اين در حالى است كه نزديك به 42 درصد از مردم بر اين باور هستند كه 
پس از تشديد عالئم آلزايمر و زوال عقل هيچ نقطه اميدى براى بهبود 
و پيشرفت باقى نمى ماند. در اين شرايط برد با خانواده هايى است كه 
دست از تالش براى حفظ محيط گرم و صميمى خانواده بر نمى دارند؛ 
زيرا افراد مبتال به آلزايمر و زوال عقل حتى اگر مراحل پيشرفته بيمارى 
خود را پشت سر بگذراند توانايى نگهداشت حافظه احساسى خود را از 

دست نمى دهند.
همين موضوع موجب مى شود، آنها به هنگام حضور در ميان دوستان، 
خانواده و عزيزان شان احساسى از شادمانى و سرخوشى داشته باشند و 
خاطره روزهاى بسيار دور در ذهن شان تداعى شود.بنا بر آنچه گفته شد 
پزشكان به خانواده هايى كه به نوعى درگير اين مشكل هستند توصيه 
ــت نه تنها رها نكنند بلكه دائما به ديدار  مى كنند، بيمارانى از اين دس
ــى كه پيش از اين موجب  آنها بروند، آنها را در آغوش بگيرند و كارهاي

لذت شان مى شد در حضورشان انجام دهند.

ــالمت گفت: در طول  ــاره به بودجه 95 نظام س وزير بهداشت ضمن اش
دو يا سه سال آينده پرونده الكترونيك سالمت براى همه ايرانيان ايجاد 
ــمى در همايش ائمه جمعه سراسر كشور  مى شود. دكتر سيدحسن هاش
ــه جزو اولويت هاى دهم به بعد دولت ها  با اشاره به اينكه بهداشت هميش
بوده است، اظهار كرد: هر رييس جمهورى دوست دارد بگويد چقدر جاده 
ساخته يا به نرخى از رشد اقتصادى يا صنعتى رسيده است و به بهداشت 
كمتر توجه مى شد، اما اكنون سالمت يكى از اولويت هاى دولت است. وى 
در ادامه خاطرنشان كرد: در ابتداى دولت ما با بحران دارو مواجه بوديم، 
ــكل را حل كرديم. اكنون كمبود دارو از 300 قلم به 25 قلم  اما اين مش
رسيده است. ما همچنين توانستيم موضوع پرداخت هزينه هاى درمانى 
از جيب مردم را هم تا حدودى حل كنيم. اين رقم از 50 درصد به حدود 
20 درصد رسيده است. البته هنوز در اين زمينه عقب ماندگى هايى داريم. 
وزير بهداشت همچنين با اشاره به اينكه ما در حال تجهيز آزمايشگاه هاى 
ــرپايى وضع ما بهتر است. ما  بيمارستان ها هستيم، افزود: در خدمات س
امكانات و متخصصان خود را به مناطق محروم مثل سيستان فرستاده ايم 
ــكالت اين مناطق را حل كرده ايم و عدالت نسبى را در  و تا حدودى مش
ــتى ايجاد كرده ايم. اكنون 290 بيمارستان  دسترسى به امكانات بهداش
ــى مردم به متخصصان راحت تر  ــور، 750 متخصص دارد و دسترس كش
ــاره به اينكه اكنون30 درصد ظرفيت  شده است. هاشمى در ادامه با اش
دانشگاه هاى پزشكى به دانشجويان بومى اختصاص داده شده است، گفت: 

البته ما براى تربيت پزشك به زمان نياز داريم.
ــاره به تالش دولت براى افزايش نرخ زايمان طبيعى  وزير بهداشت با اش
ــش بيمه 11 ميليون نفر از مردم كشورمان، خاطرنشان  و همچنين پوش
كرد: در طرح تحول سالمت روستاييان 3 درصد و شهرنشينان 6 درصد از 
هزينه هاى درمان بسترى خود را از جيب خود پرداخت مى كنند. وزارت 
ــت كه به حاشيه نشينان خدمات  بهداشت همچنين تنها دستگاهى اس
ــكالت مالى مواجه نمى شد  مى دهد. وى در ادامه افزود: اگر دولت با مش
ــالمت بهتر پيش مى رفت. اكنون نفت از 120 دالر به 30  طرح تحول س
دالر رسيده و توقعات هم زياد است. برخى هم به توقعات دامن مى زنند اما 
ان شاءاهللا اين طرح با وجود همه مشكالت ادامه مى يابد و كاستى هاى آن 
هم به تدريج كم مى شود. وزير بهداشت در ادامه خاطرنشان كرد: اكنون 
70 درصد مرگ ايرانيان را بيمارى هاى غيرواگيردار مثل فشار خون، قند، 
چربى، سكته، اعتياد و تصادفات شامل مى شود. ائمه جمعه بايد مردم را 

ارشاد كنند تا آنها كمتر قند، نمك و چربى مصرف كنند.
وزير بهداشت همچنين در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه هنوز بودجه 
طرح تحول سالمت در بودجه 95 نهايى نشده است، اظهار كرد: براى ما 
ــتيم، بودجه  ــى از مهم ترين برنامه هاى اجتماعى نظام هس كه درگير يك
ــت و ما از اين بابت نگرانى داريم. اميدواريم در تصويب  بهداشت مهم اس
ــود كه اين نگرانى ها به مردم منتقل  بودجه بهداشت به گونه اى عمل ش

نشود.

عشق ورزيدن؛ 
تنها راه درمان آلزايمر!

وزير بهداشت:

نگران بودجه 
بهداشت و سالمت هستيم
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سركه سيب عالوه بر كاربرد خوراكى كه براى ساالد و غذا دارد، درمانى بسيار 
مؤثر براى سالمتى و زيبايى نيز محسوب مى شود. سركه سيب تركيبات قوى 
دارد كه به دفع سلول هاى مرده كمك مى كند وظاهرى شاداب تر و جوان تر 
به پوست مى دهد. به جاى محصوالت گران قيمت كه در كوتاه مدت نيز تاثير 
ــى اسيدهاى آن در كاهش  ندارند، سركه سيب استفاده كنيد! آلفا هيدروكس
پيرى صورت بسيار مؤثر هستند. كافى است يك قاشق سركه را در نصف ليوان 
ــته كنيد. پنبه را روى صورت كه كامال  آب رقيق كرده و پنبه اى را به آن آغش
شسته شده است به مدت 30 دقيقه بگذاريد. اين كار را هر روز به مدت 6 هفته 

ادامه دهيد.
كاهش آكنه و جوش هاى سياه

ــد و مانع از بروز  ــورت را دفع كن ــركه  مى تواند چربى هاى اضافى روى ص س
جوش هاى سياه شود. به عالوه، اسيد ماليك موجود در آن از ايجاد عفونت ناشى 
از جاى زخم آكنه و جوش پيشگيرى مى كند. همچنين منافذ پوست را محكم 
 PH ــود. تعادل بخشيدن سطح مى كند و باعث تنفس صحيح پوست مى ش

پوست نيز مانع از چرب شدن زياد پوست كه عامل بروز آكنه است مى شود.
تقويت كننده ى پوست

ــركه را در دو فنجان آب رقيق كنيد و پنبه  اى را به آن آغشته  ــق س يك قاش
نماييد. هر شب قبل از خواب آن را روى پوست تميز و خشك بماليد اما نشوييد. 
ــه اين ترتيب  ــيد چون بالفاصله از بين مى رود. ب ــركه نيز نباش نگران بوى س
پوست محكم ترى خواهيد داشت كه جريان خون در همه قسمت هاى صورت 

تحريك مى شود.
چند توصيه هنگام استفاده از سركه سيب

به خاطر داشته باشيد  كه سركه سيب را نبايد به طور خالص استفاده كرد زيرا 
باعث ايجاد لكه و حساسيت هاى پوستى مى شود. در ابتدا بايد سركه را با سه 
برابر آب رقيق كرد و به تدريج مى توان مقدار سركه را افزايش داد. قبل از مصرف 
ــوند.موادى  بطرى را بايد خوب تكان  دهيد زيرا تركيبات آن از هم جدا مى ش
ــبز و ژل آلوئه ورا نيز مى توان به آن اضافه نمود.پيش از استفاده  مانند چاى س
روى صورت بايد مطمئن شد كه واكنش حساسيت زا و خارش ايجاد نكند. ابتدا 

محلول را روى چانه يا پشت دست امتحان كنيد.
ــود بهتر است پس از 5 دقيقه  ــركه روى صورت استفاده مى ش اولين بار كه س
شسته شود اما از دفعات بعد مى توان زمان را افزايش داد يا بدون آبكشى روى 
صورت باقى گذاشت. حتما بايد سركه را قبل از خواب روى صورت زد زيرا اگر با 
اشعه خورشيد تماس داشته باشد باعث ايجاد لك و حساسيت مى شود. سركه 
نبايد با چشم تماس داشته باشد چون باعث سوزش مى شود. سركه را مى توان 

به كرم مرطوب كننده نيز اضافه كرد و هر روز استفاده نمود.

وابسته شدن به داروهاى شيميايى به واسطه مضرات آن، از دغدغه هاى جدى و رايج سركه سيب با پوست شما چه  مى كند؟
ــت. به همين دليل برخى ترجيح مى دهند براى درمان  ميان بيشتر افراد جامعه اس

بيمارى هاى خود از طب هاى سنتى كمك بگيرند.
وابسته شدن به داروهاى شيميايى به واسطه مضرات آن، از دغدغه هاى جدى و رايج 
ــت. به همين دليل برخى ترجيح مى دهند براى درمان  ميان بيشتر افراد جامعه اس
بيمارى هاى خود از طب هاى فشارى، سوزنى و سنتى يا گياهى كمك بگيرند و اتفاقا 
ــاهده آثار مثبت، به ديگران توصيه مى كنند از اين روش ها براى حل مشكل  با مش
خود بهره ببرند. سازمان بهداشت جهانى (WHO) مهم ترين دليل قانع كننده براى 
ــتفاده از روش هـاى قابـل قبـول، امـن و  ــعه و ترويج بنيادى طب سنتى را اس توس
ــال 1978، بيانيه اى  ــد. به همين دليل در س داراى توجيه اقتصادى عنوان مى كن
ــنتى را چنين معرفى مى كند:  در زمينه طب سنتى منتشر كرد كه طى آن طب س
ــگيرى و درمان  ــخيص طبى، پيش ــى علوم نظرى و عملى كه در تش مجموعه تمام
ــمى، ذهنى يا ناهنجارى هاى اجتماعى به كار مى رود و به صورت  بيمارى هاى جس

گفتارى يا نوشتارى از نسلى به نسل ديگر انتقال يافته باشد.
ــنتى درباره اهميت و جايگاه اين  دكتر سيدمهدى ميرغضنفرى، متخصص طب س
طب در ايران مى گويد: طب سنتى با قدمت چند هزار ساله يك مكتب پزشكى كامل 
است كه نگرش كالن و بنيادينى نسبت به بدن و سالمت دارد، به طورى كه نسبت 
ــتفاده از روش هاى ارزان  ــان ها به شيوه طبيعى با اس به حفظ سالمت و درمان انس
قيمت و كم عارضه عمل مى كند. مدير گروه طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى ارتش 
ــگيرى  با تأكيد بر اين كه با كمك اين طب، افراد مى توانند از ابتال به بيمارى ها پيش
ــبك زندگى خود را متناسب با  ــنتى به ما كمك مى كند س كنند، مى گويد: طب س
ــاير عوامل موثر تنظيم كنيم. اين طب معتقد است  ــن، مزاج و س وضعيت اقليم، س
چون انسان جزئى از طبيعت است؛ بنابراين نجوم و روزهاى ماه هر كدام بر سالمت 

و زندگى ما تاثير دارند.

طب سنتى در مقابل پزشكى
ــخ به اين پرسش  ــت در پاس ــنتى وزارت بهداش عضو هيأت مديره انجمن طب س
ــنتى منع  ــكان مدرن، بيماران خود را از مراجعه به متخصصان طب س كه چرا پزش
ــنتى و مدرن تعامل الزم وجود ندارد، مى گويد: دانشجويان  مى كنند و بين طب س
ــنا نمى شوند،  ــنتى آش ــكى عمومى در دوران تحصيل خود با مباحث طب س پزش
ــالوه بر اين،  ــاره آن ندارند. ع ــچ اطالعى درب ــل فارغ التحصيالن هي به همين دلي
ــرد تجارت، باعث  ــن حوزه با رويك ــتفاده برخى غيرمتخصصان فعال در اي سوءاس
ــنتى  ــت. مخالفت آنها با طب س ــده اس ــبت به اين طب ش بدبينى همكاران ما نس
ــان مى كند: توجه داشته باشيد چند سالى  به اين داليل اشتباه است. وى خاطرنش
است رشته طب سنتى در دانشگاه ها تدريس مى شود و ده ها فارغ التحصيل رشته هاى 
پزشكى و داروسازى، تخصص خود را در اين رشته زير نظر وزارت بهداشت و معاونت 

طب سنتى وزارتخانه دريافت مى كنند.
داروهاى شيميايى يا گياهى

ــيميايى و گياهى  ــتفاده همزمان داروهاى ش ــنتى درباره اس اين متخصص طب س
ــون ديابت،  ــا خطرناكى همچ ــا بيمارى خاص ي ــد: در صورتى كه فردى ب مى گوي
ــيميايى  ــال ها در حال مصرف داروهاى ش ــار خون يا اعصاب و روان مواجه و س فش
ــنتى مراجعه كند، مصرف  ــك حاذقى در حوزه طب س ــلما وقتى به پزش باشد مس
ــت.  ــارى فرد با كمك داروها تحت كنترل بوده اس دارو را قطع نمى كند، چون بيم
ــبك زندگى، مزاج شناسى و داروهاى  طب سنتى نيز درمانش را با كمك اصالح س
ــأ گياهى و هم حيوانى استفاده مى شوند)  طبيعى (در طب سنتى داروها هم با منش

شروع مى كند كه معموال تداخلى با داروهاى شيميايى فرد ندارند. وى تأكيد مى كند: 
ــكان طب رايج از آنها مشورت  چه بسا متخصصان طب سنتى با ارجاع بيمار به پزش
خواسته اند و نسبت به درمان بيمارى با كمك داروهاى شيميايى در كنار داروهاى 

گياهى اقدام كرده اند.
چه نيازى به طب مدرن داريم؟

ــش كه اگر طب سنتى اين همه قوى است  دكتر ميرغضنفرى در پاسخ به اين پرس
ــى دارد، مى گويد: نمى توان يافته هاى چند قرن  پس فعاليت طب مدرن چه ضرورت
طب رايج را ناديده گرفت و مى توان در كنار طب سنتى از فوايد آن نيز بهره مند شد. 
ضمن آن كه اولويت دادن به طب رايج در برهه هايى باعث شده طب سنتى حدود دو 
قرن عقب بماند؛ به همين دليل اين طب براى هماهنگى با تغييرات جسمانى و سبك 
زندگى امروزى به زمان، نياز دارد. ديگر نمى توان صرفا به آموزه هاى ابوعلى سينا و 
رازى اكتفا كرد. وى ادامه مى  دهد: طب سنتى براى همه دردها و بيمارى ها حرفى 
ــنتى به انسان باعث شده قوى تر از  براى گفتن دارد. نگرش جامع و متفاوت طب س

نگرش و تخصص طب رايج در شناخت بيمارى ها عمل كند.
تشخيص بيمارى با كمك نبض

ــه عنوان يكى از  ــارى فرد با كمك نبض ب ــايى بيم دكتر ميرغضنفرى درباره شناس
ــنتى مى گويد: تعداد اندكى از متخصصان چنين  ــخيصى در طب س روش هاى تش
ــكان به تجهيزات و تكنولوژى روز مجهز  مهارتى دارند. در قرون گذشته چون پزش
ــا افزايش دهند.  ــخيص بيمارى ه ــور بودند توانايى هاى خود را در تش نبودند، مجب
تشخيص بيمارى با كمك نبض يكى از اين موارد است. طول، عرض، ارتفاع شريان، 
ــه متخصصان براى  ــتند ك ــاخص هاى ده گانه اى هس ــر و نظم نبض ازجمله ش توات
ــخيص بيمارى از  ــته براى تش ــخيص بيمارى از آنها كمك مى گيرند. در گذش تش
روش هايى استفاده مى شد كه امروزه ما با كمك تكنولوژى هنوز نتوانسته ايم مانند 

آنها بيمارى ها را دقيق تشخيص بدهيم.

عضو شورايعالى سازمان نظام پزشكى گفت: نتايج نهايى كارشناسى شده 
ــال مشخص و پس از تصويب در  تعرفه هاى پزشكى 95 قبل از پايان امس
صحن شورايعالى به عنوان موضع رسمى شورايعالى نظام پزشكى درباره 
ــده براى  ــاره اقدامات انجام ش ــود. نويد ناصرى درب تعرفه ها اعالم مى ش
تعرفه هاى سال 95 افزود: موضوع تعرفه گذارى خدمات پزشكى سال 95 
در برنامه كارى كميسيون تعرفه هاى شورايعالى قرار داشته و جلساتى هم 
در اين زمينه برگزار شده است اما هنوز در داخل به نتيجه نهايى نرسيده 
ــورايعالى آبان ماه امسال، گزارشى  است. وى با اشاره به اينكه درجلسه ش
ــيون تعرفه ارائه شد، اظهار  ــات كميس ــوط از نتايج حاصل از جلس مبس
ــخيصى و درمانى پزشكى  كرد: عالوه بر تعيين ارزش واقعى خدمات تش
ــتفاده از پتانسيل تمامى  و پيراپزشكى مشمول قانون نظام پزشكى بر اس
مراجع ذيربط و صاحب نظر از جمله انجمن هاى علمى، تخصصى و پزشكى 
ــر كشور و بررسى نظرات سازمان هاى  و سازمان هاى نظام پزشكى سراس

بيمه گر نيز تاكيد شد.
وى افزود: در اين جلسه مقرر شد نتايج نهايى كارشناسى شده تعرفه قبل 

از پايان سال جارى مشخص شود و پس از تصويب در صحن شورايعالى، 
ــكى درباره تعرفه ها قلمداد  به عنوان موضع رسمى شورايعالى نظام پزش

شود.
ــت ايرادات و اشكاالت كتاب  ــده اس ناصرى ادامه داد: همچنين مقرر ش

ارزش گذارى نسبى خدمات سالمت نيز مشخص و اصالح شود.

احصاء ارزش نسبى خدمات دندانپزشكى بر اساس كتاب مرجع جهانى 
ــكى در خصوص تعرفه هاى متفاوت  ــازمان نظام پزش عضو شورايعالى س
ــكى نيز گفت: در مورد تعرفه خدمات دندانپزشكى در جلساتى  دندانپزش
ــكى و وزارت تعاون و رفاه با حضور نمايندگان  ــازمان نظام پزش كه در س
نظام پزشكى و انجمن دندانپزشكى برگزار شد، مقرر شده تا ارزش نسبى 
تمام خدمات تشخيصى - درمانى دندانپزشكى براى نخستين بار در ايران 

بر اساس كتاب مرجع جهانى تعرفه هاى دندانپزشكى احصاء شود.
ــرايط اقتصادى و بومى  ــت بر اساس ش وى تصريح كرد: همچنين قرار اس
ــرى تغييرات و تخفيفات در قيمت خدمات لحاظ شود  ــورمان، يكس كش
ــازمان هاى بيمه گر نيز از اين مصوبه تبعيت كنند. وى ادامه داد: اين  و س
موضوع هم اكنون در دست كارشناسى است و اميدواريم نتايج آن در ماه 
آينده در اختيار شورايعالى قرار گيرد تا به عنوان موضع رسمى شورايعالى و 
سازمان نظام پزشكى اعالم شود. ناصرى خاطرنشان كرد: بدون شك تعيين 
ــته بودن آن به مواد و  تعرفه خدمات دندانپزشكى با توجه به تنوع و وابس

تجهيزات متنوع موجود در بازار ايران، مى تواند از تنوع تعرفه هاى خدمات 
دندانپزشكى و تكثر آنها در مطب ها و كلينيك هاى مختلف تا حدود زيادى 
جلوگيرى كند و بيماران و مراجعان نيز از حس امنيت اقتصادى و اعتماد 

بيشترى به هنگام مراجعه به دندانپزشكى برخوردار باشند.

خبر

دريچه

ــيون بهداشت و درمان مجلس  نايب رييس كميس
ــور بين 9 تا  ــكان در كش گفت: زمان ويزيت پزش
ــى كه در  ــت در حال ــه و حتى كمتر اس 10 دقيق
كشورهاى خارجى اين زمان بين 15 تا 18 دقيقه

 است.
ــزود: هر يك دالر  ــتميان اف دكتر عبدالرحمن رس
ــرمايه گذارى در آموزش بيمار ، پنج دالر سود  س

دارد.
وى خاطرنشان كرد: در سياست هاى ما ، پيشگيرى 
ــتر، اولويت دارد ؛  بر درمان به علت اثربخشى بيش
اجراى نظام جامع خود مراقبتى در كشور موجب 
ــود كه بيماريابى ها در كشور به موقع انجام  مى ش
ــود و اين امر نيز منجر به برنامه ريزى هاى بهتر  ش

براى درمان خواهد شد.
ــالمت ، نبود  ــرد: گاليه ما از نظام س وى تصريح ك
ــت؛ اين  ــور اس برنامه جامع آموزش بيمار در كش
ــال 84 در برنامه هاى درمانى ،  برنامه جامع در س
ــد اما به طور كامل اجرا نشود؛ برنامه هاى  ديده ش
ــده  ــالمت ديده ش خودمراقبتى در طرح تحول س
ــد تا به جايگاه اصلى  اما زمان زيادى طول مى كش

خود برسد.
ــيون بهداشت و درمان مجلس  نايب رييس كميس
ــد بودجه هاى  ــالش مى كنيم تا 30 درص گفت: ت

خود را به بهداشت و پيشگيرى اختصاص دهيم .
ــتاران براى  ــخ به كمبود پرس ــتميان در پاس رس

ــزود: بايد به ازاى هر يك  آموزش به بيماران نيز اف
ــتار استخدام مى شد اما اين  پزشك، 3 تا پنج پرس
كار را نكرديم و ضعف ما است اما ظرفيت پذيرش 
پرستار به تدريج افزايش پيدا خواهد كرد، به نظر 
ــال طول مى كشد. بايد  مى رسد اين كار هفت س
ــتارها در  ــراى جذب و ماندگارى پرس برنامه اى ب
ــالمت براى آموزش به بيماران، لحاظ  سيستم س

شود.
وى ادامه داد: آموزش به بيمار يك كار گروهى است 
ــاده با بيماران  و متخصصان اين امر بايد به زبان س

صحبت كنند.
ــيون بهداشت و درمان مجلس  نايب رييس كميس
گفت: زمان ويزيت پزشكان در كشور بين 9 تا 10 
دقيقه و حتى كمتر است در حالى كه در كشورهاى 

خارجى اين زمان بين 15 تا 18 دقيقه است.
ــت مراجعه زياد  ــر به عل ــتميان افزود: اين ام رس
بيماران به متخصصان و فوق تخصص ها به خاطر 
نبود سيستم ارجاع است؛ يكى از داليل هزينه هاى 

زياد سالمت، نبود سيستم ارجاع در كشور است.
ــيون بهداشت و درمان مجلس  نايب رييس كميس
ــارى ها به ويژه  ــردم بايد در خصوص بيم گفت: م
بيمارى هاى مزمن اطالعات كافى براى مراقبت از 
خود داشته باشند اما چون اين اطالعات را ندارند 

دچار عوارض بيمارى مى شوند.
ــرايط به گونه اى شده  ــتميان افزود: اكنون ش رس

ــوند  ــاران هنگامى كه دچار عارضه مى ش كه بيم
ــه جاى درمان  ــك مراجعه مى كنند و ما ب به پزش

بيمارى ، عوارض بيمارى را درمان مى كنيم.
ــى از  ــى يك ــرد: خودمراقبت ــان ك وى خاطرنش
شاخص هاى بين المللى سالمت كشورها به شمار 
ــاران را مجبور ــورها ، بيم مى رود و در برخى كش

مى كنند كه در كالس هاى آموزشى شركت كنند 
اما اين آموزش ها در ايران وجود ندارد.

ــيون بهداشت و درمان مجلس  نايب رييس كميس
ــارى هاى مزمن،  ادامه داد: هر بيمار مبتال به بيم
هر سه ماه يك بار بايد ويزيت شود اما معلوم نيست 
ــوالى داشته باشد بايد به كجا  اگر در اين سه ماه س
مراجعه كند بنابراين اطالعات اشتباهى در خصوص 
ــنايان مى گيرد  ــايه ها يا آش بيمارى خود از همس
ــت كه برنامه جامع خودمراقبتى  بنابراين الزم اس
ــنين كودكى در آموزش و  در كشور و به ويژه از س

پرورش اجرا شود.
ــتميان افزود: كمبودهاى زيادى در خصوص  رس
ــور  ــى خودمراقبتى در كش آموزش جامع همگان
ــاى پراكنده اى در اين  وجود دارد و هرچند كاره

زمينه انجام شده اما مدون نيست.
ــى و اولين  ــود مراقبت ــره ملى خ ــن كنگ چهارمي
جشنواره آموزش بيمار 30 دى و اول و دوم بهمن 
94 در بيمارستان امام خمينى (ره) برگزار خواهد 

شد.

بيشتر بدانيم

عضو شورايعالى سازمان نظام پزشكى:

نتايج كارشناسى تعرفه هاى پزشكى 95 تا پايان امسال مشخص مى شود

در باره طب سنتى بيشتر بدانيم

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس:

پزشكان ايرانـى 
براى بيمـاران، كم وقت 

مى گـذارند
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حصر وراثت
10/323 آقای محمد اکبرپور دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 514/94ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مریم صادقی اردستانی بشناسنامه 135 
در تاریخ 94/8/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر به نامهای 1- علیرضا اکبرپور به شماره 
شناسنامه 1-075313-048 و 2- امیرحسین اکبرپور به شماره شناسنامه 
3-150590-048 و یک دختر به نام انس��یه اکبرپور به شماره شناسنامه 
17940 و یک همسر دائمی به نام محمد اکبرپور به شماره شناسنامه 6 و 
مادرش به نام رقیه اکبرپور احمدآبادی به شماره شناسنامه یک و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی 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:861 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
حصر وراثت

10/324 آقای امید خدابخشی ریزی دارای شناسنامه شماره 1160104761 
به شرح دادخواست به کالسۀ 376/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اش��رف سلیمیان ریزی 
بشناسنامه 654 در تاریخ 1390/07/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- محمد خدابخشی 
ریزی فرزند علی ش.ش 507 ت.ت 1348 صادره از لنجان)همس��ر متوفی( 
2- امید خدابخش��ی ریزی فرزند محم��د ش.ش 1160104761 ت.ت 1369 
صادره از لنجان)پسر متوفی( 3- آرزو خدابخشی ریزی فرزند محمد ش.ش 
1160274290 ت.ت 1373 صادره از لنجان)دخت��ر متوفی( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:1063 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف لنجان
مزایده 

10/242 در اج��رای احکام ش��عبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کالس��ه 
900480 له آقای حس��ین جعفری علیه ش��رکت ریس��ندگی آذر و آقایان 
سیدمحمدحسن و سیدمحمدعلی هر دو اخوان طباطبائی همگی به آدرس 
اصفهان – خ.امام خمینی – قبل از بزرگراه ش��هیدخرازی – طبقه فوقانی 
ابزار نوین – درب سبزرنگ در نظر دارد جلسه مزایده ای درتاریخ 94/11/4 
س��اعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام ش��عبه 5 حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم نس��بت به 
فروش نخهای توقیفی ذیل اقدام نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده به آدرس اصفهان خ.شاپور جدید خ.مشیرالدوله انبار بزرگ بازدید 
و با واریز 10% از قیمت کارشناس��ی به شماره حس��اب 2171290210008 
سپرده دادگس��تری اصفهان و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده 
ش��رکت نمایند فرد یا افرادی برنده مزایده می باش��ند که باالترین قیمت 
از کارشناسی را پیشنهاد نمایند. مش��خصات مورد مزایده: 1- نخ نمره 
40/1 پلی استر پنبه )رینگ(تولیدسال 1392 شرکت آذر اصفهان به تعداد 
90 کیسه به وزن 1823/5 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 81/000 ریال جمعا 
147/703/500 ریال. 2- نخ نمره 10/1 پنبه اپن اند تولیدسال 1392 شرکت 
ریسندگی آذر اصفهان به تعداد 90 کیسه به وزن 1949/5 کیلوگرم از قرار 
هر کیلو 51/000 ریال جمعا 99/424/500 ریال که جمع کل نخ های مذکور 
247/128/000 ریال می باشد که هزینه انبارداری – بارگیری و حمل و نقل 
از تاریخ 92/11/7 تا به حال بالغ بر 35/000/000 ریال می باشد که پس از 
کسر مبلغ انبارداری 212/128/000 ریال می باشد که بایستی توسط برنده 
مزایده پرداخت گردد.م الف:27973 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
10/244 اجرای احکام مدنی ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزایده ای درخصوص پرونده اجرایی کالسه 940039ج/ح/4 
له خانم مهس��ا اس��ماعیلیان بابوکانی و علیه خانم احترام امین الرعایا 
مبنی بر دستور فروش به منظور فروش ششدانگ پالک ثبتی 13900/3369 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان جابرانصاری 
– خیابان ابونعیم – کوچه میخک – پالک38. با وصف کارشناس��ی ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده اس��ت در مورخ 94/11/5 
ازس��اعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا واق��ع در اصفهان – خیابان 
نیکبخت – 200 مترپایین تر از س��اختمان مرکزی دادگستری کل استان 
اصفهان – جنب بیمه پارسیان – ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه 
چهارم برگزار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزایده 
به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا ب��ا تودیع 10% قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد 
بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه 
مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزای��ده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس نظریه 
کارشناس: محل مورد نظر عبارت اس��ت از یک باب آپارتمان به مساحت 
122/94 مترمربع واقع در طبقه اول یک مجموعه 3 واحدی با قدمت حدود 15 
سال که با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با نمای خارجی آجرنما بدون 
تعبیه آسانسور احداث و مشخصات واحد عبارت است از کفها موزاییک 
– بدنه دیوارها گچ و نقاشی شده – سقف در حال کناف کاری که به اتمام 
نرسیده – سرویسها با کف سرامیک و بدنه کاشی کاری – درهای داخلی 
چوبی و خارجی فلزی – کمد چوبی – فاقد کابینت آشپزخانه و آبگرمکن و 
شیرآالت مربوطه-سیستم سرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری گازی – 
دارای انشعابات آب و گاز مشترک و برق مستقل و فاقد پارکینگ می باشد 
این ملک دارای دو جلد سند مالکیت سه دانگ بوده که مشخصات یکی از 
آنها به شرح زیر می باش��د: نام مالک: خانم مهسا اسماعیلیان بابوکانی 
شماره چاپی سند:652470 شماره ملک: 13900/2369 شماره ثبت:80231 
دفتر 411 صفحه362 با عنایت به توضیحات فوق و در نظر گرفتن موقعیت 
محلی – مشخصات و مساحت ساختمان – کاربری-قدمت و کلیه عوامل 
دخیل و موثر در ارزیابی –ارزش ششدانگ آپارتمان بامشخصات فوق به 
مبلغ 2/335/860/000 )دو میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و هشتصد 
و ش��صت هزار ریال( ارزیابی و اعالم نظر می گردد.م الف:27972 اجرای 

احکام مدنی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
حصر وراثت

10/325 آقای ولی اله یوسفی تندرانی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 290/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی یوسفی تندرانی بشناسنامه 
9 در تاری��خ 1394/2/9 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ولی اله یوسفی تندرانی ش.ش 
8 و 2- حجت اله یوسفی تندرانی ش.ش 12 و 3- روح اله یوسفی تندرانی 
ش.ش 33 به عنوان فرزن��دان ذکور متوفی و 4- مهری یوس��فی تندرانی 
ش.ش 25 به عنوان فرزند اناث متوفی و 5- شهربانو یوسفی ش.ش 9 به 
عنوان همسر متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد.اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:310 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

10/326 آقای سید اکبر موس��وی دارای شناسنامه ش��ماره 19 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 559/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید رضا موسوی بشناسنامه 
0046376-549 در تاریخ 94/9/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1-نسترن کمالی اردکانی 
ش.ش 4440117939 ت.ت1378 )همس��ر( 2- معصومه نوروزی دره بیدی 
ش.ش 5 ت.ت 1351 )مادر( 2- سید اکبر موسوی ش.ش 19 ت.ت 1351 )پدر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی 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:311 شورای حل اختالف بخش کرون
ابالغ وقت رسیدگی 

9410106825307600 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /327
9409986825300670 شماره بایگانی ش��عبه:940756 خواهان/شاکی عزت 
آغا غفوری زاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده/مته��م غالم پورتوکلی و 
میترا هادی و شهین پورتوکلی و علی نیازی فر و حسین فشارکی زاده و 
آتوسا پورتوکلی و شرکت تولیدی فراز مهر اصفهان و شیرین پورتوکلی 
و ایده فش��ارکی زاده و اکبر کچوی��ی و کاوه فش��ارکی زاده و مرتضی 
مشکوتی)مشکاتی( و رضا نیازی منش و ابراهیم عابدی و رضا کچویی و 
علی پورتوکلی و آرش فشارکی زاده و سید محمود تدین فر و مجیدحسام 
و زهره مشکوتی )مشکاتی( و نس��رین کچویی و مینو کلباسی اشتری و 
مسعود مشکوتی)مشکاتی( و آرمان فشارکی زاده به خواسته ابطال سند 
رسمی )موضوع سند ملک است( و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک 
است(و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و 
ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و ابطال سند رسمی )موضوع 
سند ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی )موضوع 
سند ملک است( و ابطال سند رس��می )موضوع سند ملک است( و ابطال 
سند رسمی )موضوع سند ملک است( و ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان ارجاع و به کالس��ه 9409986825300670 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/12/02 و س��اعت 08:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:28001 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100351309960 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /328
9409980351300724 شماره بایگانی شعبه:940758 خواهان نجمه حیدری 
بنی دادخواس��تی به طرفیت خوانده بمانعلی موذنی و عزت جمشیدی و 
حسن سلطانی و جواد سلطانی آفارانی و عفت امینی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرس��ی و الزام به تنظیم سندرس��می ملک تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 13 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 
4 اتاق ش��ماره 421 ارجاع و به کالس��ه 9409980351300724 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1394/12/04 و س��اعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان بمانعلی موذنی و عزت جمش��یدی 
و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد.م الف:28113 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرس��تان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100361708988 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /329
9409980361700872 شماره بایگانی شعبه:940953 خواهان/شاکی شرکت 
بیمه آسیا با مدیریت آقای ابراهیم کاردگر دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم محمد رجائی  به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 9409980361700872 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/12/08 و ساعت 08:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28143 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان  اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
9410100361709002 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /330
9409980361700922 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:941013 خواهان/ش��اکی 
موسسه مالی و اعتباری عس��کریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم علیرضا خس��روی و لیال خسروی 
و حمیدرضا خس��روی به خواسته مطالبه خس��ارت و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالس��ه 9409980361700922 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1394/12/09 و س��اعت 08:15 تعیین شده اس��ت به علت 
مجهول المکان ب��ودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28141 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/331 در خص��وص پرونده کالس��ه 941163 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس براتی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/11 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:28045 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/332 در خص��وص پرونده کالس��ه 941162 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمدتقی کریمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/11 ساعت 9/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:28046 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/333 در خص��وص پرونده کالس��ه 941161 خواهان رس��ول صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مسلم ورمزیار تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/11 س��اعت 9صبح تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28047 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

10/334 ش��ماره ابالغنام��ه:9410100350108936 ش��ماره پرون��ده: 
9209980350100469 ش��ماره بایگانی ش��عبه:920469 مش��خصات ابالغ 
شونده حقیقی: حسن بدیعی فرزند علی به نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1394/12/12 چهارشنبه س��اعت 10:30 محل حضور: اصفهان – 
خ.چهارباغ باال – خ.ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه3- اتاق ش��ماره333 علت حض��ور: در خصوص دعوی 
عمران جوانکی به طرفیت ش��ما مبنی بر مطالب��ه 100/000/000 ریال در 
 وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:27983 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350309277 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /335
9409980350300961 شماره بایگانی ش��عبه:941094 خواهان/شاکی میالد 
ربیعی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم محمدحس��ین سرخوش و 
علیرضا صفری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9409980350300961 ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/15 و 
ساعت 08:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:27968 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350511240 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /336
9409980350500734 شماره بایگانی شعبه:940811 خواهان/شاکی احمد 
طبیبی جبلی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده/متهم مه��رداد ریاحی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به 
کالسه 9409980350500734 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/15 

و ساعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده 
مهرداد ریاحی و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28010 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرس��تان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100351508438 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /337
9409980351500981 شماره بایگانی ش��عبه:941083 خواهان/شاکی سید 
حمید طباطبائی پور دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم جهانپور امیری 
به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چ��ک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 
9409980351500981 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/15 و 
ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27981 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرس��تان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/338 در خص��وص پرونده کالس��ه 288/94 خواهان تقی حس��ینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نوید محمودی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/16 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
خوراسگان انتهای خیابان مسجدعلی روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28085 

ش��عبه 35 حقوقی مجتمع ش��ماره 3 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350710027 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /339
9309980350701236 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:931429 خواهان س��تار 
 شهباز دادخواستی به طرفیت خوانده دالور طاهری نیا به خواسته تامین 
خواس��ته و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت یک فقره 
 چک به ش��ماره 398858 تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان

 نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
 دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق ش��ماره 311 ارجاع و به 
کالسه 9309980350701236 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/16 
و ساعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده 
 و درخواس��ت خواه��ان و ب��ه تجویز م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد.م ال��ف:27966 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرس��تان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100350511239 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /340
9409980350500735 شماره بایگانی ش��عبه:940812 خواهان/شاکی علی 
دهقانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم محمدحسین صنعتگر به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350500735 
ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/16 و س��اعت 09:30 تعیین 
شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده محمدحسین صنعتگر 
فرزند حسن و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28008 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرس��تان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9410100370102502 ش��ماره پرون��ده:  10 ش��ماره ابالغی��ه: /341
9309980370100004 ش��ماره بایگانی شعبه:930119 خواهان ایمان کریمی 
با وکالت محمد حس��ن زاده دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوان��دگان نگار 
اس��ماعیلی)مجهول المکان( و ... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 1 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان)17 کیفری استان سابق( واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق ش��ماره 453 ارجاع و به کالسه 9309980370100004 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/18 و ساعت 11:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28134 شعبه اول دادگاه 

کیفری یک شهر اصفهان)17 کیفری استان سابق(



خبرخبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت : شرکت آبفا 
استان اصفهان در ارزیابی عملکرد سال 93 شرکتهای آب و فاضالب 
شهری کش��ور موفق به دریافت رتبه اول ش��د . آبفا اصفهان با کسب 
بیش��ترین امتیاز در بین 34 ش��رکت آبفای ش��هری عنوان رتبه اول 
شرکت پیشتاز را در صنعت آب و فاضالب کشور به خود اختصاص داد .

مهندس هاش��م امینی افزود : همه س��اله ارزیابی عملک��رد مدیران 
 ارشد صنعت آب و فاضالب ش��هری و روستایی در وزارت نیرو صورت 
 می گیرد که این ارزیابی در 5 ش��اخص ش��امل بعد ذینفعان بیرونی، 
بعد مالی، بعد بهره برداری ، بعد توس��عه و بعد توانمند س��ازی انجام 

می شود .
وی اع��الم ک��رد : ط��ی ارزیابی و ممی��زی به عم��ل آمده از س��وی 
کارشناسان، عملکرد ش��رکت آبفا اصفهان در سال 93 بسیار مطلوب 
بوده و به عنوان رتبه اول در بین شرکتهای پیشتاز معرفی شد . این در 
حالی است که آبفا اصفهان طی س��الهای اخیر با تدابیر صورت گرفته 
در ارزیابی عملکرد روند صعودی داش��ته به طوریکه در سال 89 رتبه 
دهم، ولی در سال جاری مصادف با پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت 
 رتبه اول صنعت آب و فاضالب ش��هری در کشور را به خود اختصاص 

داد .
مهندس امینی به برخ��ی از فعالیت هایی که منجر ب��ه موفقیت آبفا 
اصفهان در ارزیابی عملکرد 93 شد اش��اره کرد و خاطرنشان ساخت: 
هوشمند سازی ش��بکه توزیع آب و راه اندازی س��امانه نجما، توسعه 
سیس��تم تله متری و تله کنت��رل در س��طح اس��تان، بهره مندی از 
 ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اجرای 
پروژه های توسعه ای و زیرساختی آب و فاضالب در قالب قراردادهای 
بیع متقابل، فاینانس داخلی و خارجی، BOT ، BOO و مش��ارکت 
مردمی تبصره 3 ماده واحده، اصالح و بازس��ازی شبکه های فرسوده 
آب و فاضالب، توس��عه درگاه ه��ای الکترونیکی در ارائ��ه خدمات به 
مشترکین، پیمایش فنی GIS مشترکین، ارتقای کیفی پساب تولیدی 
با تجهیز و ارتقای تصفیه خانه های فاضالب، مهار حوادث و بحران در 
کوتاه ترین زمان ممکن با تجهی��ز و راه اندازی مرکز مدیریت بحران، 
توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی، تکریم ارباب رجوع، مدیریت مصرف 
بهینه آب با اعمال اقدامات فرهنگی برگزاری جشنواره ها، همایش ها، 
نشست ها و تهیه و توزیع دهها هزار جلد کتاب روش های بهینه سازی 
مصرف، تأسیس خانه فرهنگ آب و النهایه کاهش آب هدر رفت از 31 
درصد در سال 86 به 17/2 درصد در سال 93 و همچنین کاهش سرانه 
مصرف خانگی از 186 لیتر به ازای هر نفر در روز در سال 86 به کمتر 
از 153 لیتر به ازای هر نفر در روز در سال 93 از جمله مواردی بود که 
بسیار مؤثر در کسب رتبه اول آبفا استان اصفهان در میان شرکتهای 

آب و فاضالب شهری در کشور داشت .

 رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با اشاره به فرسوده و ناکارآمد 
بودن تجهیزات دانش��کده های فن��ی و حرفه ای گفت: بس��یاری از 

تجهیزات این مراکز 5۰ سال قدمت داشته و کارایی الزم را ندارد.
مسعود شفیعی در مراسم افتتاحیه و جشن بهره برداری از ساختمان 
جدید آموزش��کده فن��ی و حرفه ای دخت��ران اصفهان با اش��اره به 
چالش های پیش روی دانش��کده های فنی و حرفه ای کشور اظهار 
داش��ت: کمبود فض��ا، تجهیزات و همچنی��ن اعتبارات ب��رای این 
دانشکده ها از چالش های موجود است که ما را با مشکالت مختلفی 

مواجه کرده است.
وی با اشاره به فرسوده و ناکارآمد بودن تجهیزات مورد استفاده در 
دانشکده های فنی و حرفه ای کشور ابراز داشت: بسیاری از تجهیزات 
این مراکز حدود 5۰ سال گذشته به کار گرفته شده و امروز کارایی 

خوبی ندارد.
رییس دانش��گاه فنی و حرفه ای کش��ور با اش��اره به کارآمد بودن 
آموزش های ارائه شده در دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور اضافه 
کرد: از اینرو باید ارائه خدمات و فعالیت در حوزه راه اندازی و تجهیز 
دانش��کده های فنی و حرفه ای با س��رعت 1۰ برابر بیش از گذشته 

دنبال شود.
وی با اش��اره به اینکه دلیل اصلی عقب ماندگی م��ا در حوزه برخی 
فناوری های نوین عملیاتی نکردن پژوهش  های صورت گرفته است، 
افزود: باید توجه داش��ته باشیم که کش��ور تنها در صورت عملیاتی 
کردن ایده های عنوان ش��ده می تواند ادعای صاحب فناوری شدن 

داشته باشد.
منیژه روزبهی، رییس آموزش��کده فنی و حرفه ای دختران اصفهان 
نیز در ادامه این جلس��ه با اشاره به اینکه دانش��کده دخترانه فنی و 
حرفه ای استان اصفهان با دو رشته معماری و انیمیشن آغاز به کار 
کرده است، اظهار داشت: از سال 92 این دانشگاه با 67 دانشجو آغاز 
به کار کرده که در ح��ال حاضر تعداد این دانش��جویان به 32۰ نفر 

رسیده است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان؛

موفقیت رتبه اول شرکت های
 آب و فاضالب شهری در کشور

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:

 تجهیزات دانشکده های
 فنی و حرفه ای کشور فرسوده است

 رییس دفتر تبلیغات اس��المی اصفه��ان گفت: جای 
تجربه هن��ر و خالقیت در اصفهان خالی اس��ت و این 
در حالی است که در دنیا اقتصاد تجربه به عنوان یکی 
از رش��ته های اقتصاد هنر مورد توجه جدی واقع شده 

است.
حجت االس��الم محم��د قطب��ی در م��ورد همایش 
»اصفهان خالق، دیپلماس��ی خالقیت« اظهار داشت: 
 همت و پشتیبانی مس��ووالن در توجه جدی به هنر، 
صنایع خالق، فن آوری و عرصه های جهش خالقیت و 
نوآوری در این شهر پایین است چرا که صنایع خالق از 
رونق افتاده و نشاط فرهنگی و هنری در سطح جامعه 

کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه چهارباغ اصفهان، می توانس��ت موزه 
و کارگاه زنده ای از تولید صنایع هنری و خالق باشد، 
گفت: میدان امام )ره( که بزرگ ترین نمایشگاه صنایع 
دستی اصفهان است اکنون به فروشگاه گز، بدلیجات 

و کاالهای خارجی تبدیل شده است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تصریح کرد: بازار 
هنر که می بایس��ت پایگاه خالقیت های تزئینی باشد، 
فروش��گاه طال و جواهر ش��ده و کارگاه های مسگری، 
زری بافی، ترمه بافی، قلمکاری، خاتم کاری، قلم زنی، 

میناکاری، فرش بافی و ... سوت و کور شده است.
وی گفت: کارگاه های صنایع دس��تی در اصفهان، به 
علت افزایش نرخ اجاره و پایین آمدن درآمد به پستوها 
 و زیرزمین ها منتقل ش��ده و دیگر صدای مس��گری و

 قلم زنی در گوشه و کنار میدان و بازار امام ) ره( شنیده 
نمی شود.

قطبی ادامه داد: توسعه و تقویت صنایع هنری و خالق 
اصفهان که از هنرهای مس��تظرفه و دستی نیز فراتر 
است و در بخش های نمایشی، س��ینمایی، انیمیشن، 
شعر و ادبیات، فناوری نرم و هویت ساز و ... نیز تجلی 
یافته، عزم جدی و حمایت بی قید و ش��رط مسووالن 

ارشد استان را می طلبد.
وی اف��زود: اصفهان در حال حاضر برای داش��تن یک 
دیپلماس��ی فعال و خالقانه، نیازمن��د تحوالت جدی 
در عرصه هنر و صنایع هنری اس��ت تا بتوان با شتاب 
بیشتری آثار و دستاوردهای هنری و خالقانه حاصل 
کرد و در عرصه جهانی از این برند و موقعیت که برای 

اصفهان به وجود آمده، استفاده مناسبی کرد.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهان، شهری اس��ت که بیش از 2۰۰ رشته صنایع 
دستی و خالق در آن تولید و به گردشگران، مسافران 
و شهروندان عرضه می شود، گفت: فضای تجربه هنر و 

خالقیت در این شهر خالی است و این در حالی است 
که در دنیا اقتصاد تجربه به عنوان یکی از رش��ته های 
اقتصاد هنر مورد توجه جدی واقع شده و ساالنه ارزش 
افزوده فراوانی برای کش��ورها و ش��هرهایی به ارمغان 
می آورد که حتی 1۰ درصد رشته های هنری اصفهان 

را هم ندارند.
 وی ادامه داد: به همین منظور و از باب نمونه به منظور 
بهره گیری از قالب ه��ای مختلف و متن��وع فرهنگی 
و هنری ب��رای نمایش خالقیت ش��هر و در عین حال 
تقوی��ت ادراک بصری جامع��ه و ایجاد یک مدرس��ه 
محیطی و دست یابی به محصوالت خالقانه قابل برای 
دیپلماسی خالقیت، اجرای جش��نواره نقش و نشان 

اصفهان به شهرداری پیشنهاد می شود.
رییس دفتر تبلیغات اس��المی اصفه��ان گفت: محور 
مفهومی جش��نواره به کیس��تی اصفهان )بازشناسی 

هویت اصفهان( اختصاص خواهد داشت.
»جش�نواره نقش و نش�ان اصفه�ان« بهترین 

دستاورد برای توسعه دیپلماسی هنری
وی به مرحله اول جش��نواره اش��اره ک��رد و گفت: در 
مرحله اول جش��نواره نقش و نش��ان اصفهان، باید با 
بهره گیری از ذوق و قریحه ش��عرا و ادب��ای اصفهان، 
اشعار مناس��ب با مضمون و مفاهیم مرتبط با اصفهان 

خلق و به دست آید.
قطبی ادام��ه داد: مرحله دوم جش��نواره باید اش��عار 

منتخب که از مرحله اول به دس��ت آم��ده در اختیار 
هنرمندان تجس��می قرار گیرد تا آنه��ا در قالب  هنر 
تجس��می در یک رقابت تمام عیار اش��عار را به تصویر 

بکشند.
وی گفت: در مرحله سوم جشنواره، طرح های منتخب 
از دو مرحله قبل ک��ه در بردارنده آث��ار ادبی طراحی 
شده به صورت فرمیک است در اختیار هنرمندان قرار 
می گیرد تا در یک رقابت مناسب، هنرمندان و مجریان 
فرهنگی در حوزه های مختلف آثار را کرسی دهی کند.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: در نتیجه 
آثار منتخب که منظومه ای از آثار هنری و خالق است 
دستاورد سه مرحله کار هنری شامل ادبیات، نگارگری 
و تجس��می و کرس��ی دهی و نیز دارای ارزش افزوده 

فراوان است.
وی با بیان اینکه ب��دون تردید اثری که حاصل س��ه 
مرحل��ه پاالی��ش و کار هن��ری هنرمن��دان منتخب 
باش��د، دارای ارزش فراوان است و خالقیت اصفهان و 
اصفهانیان را در س��طح جهان نمایندگی خواهد کرد، 
اضافه کرد: این اقدام بهترین دس��تاورد برای توسعه 
دیپلماس��ی هنری و خالقیت برای اصفهان محسوب 

خواهد شد.
قطبی گفت: الزم اس��ت از این فرصت گرانبهای شهر 
خالق به عنوان یک دیپلماس��ی خالقیت بهره گرفته 

و غفلت نکنیم.
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رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

فضـای تجربه هنر و خالقیت در شهر اصفهـان خالی است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
ایران در زنجی��ره ارزش افزوده تولید س��نگ از اکتش��اف تا 
صادرات آن طور که باید عم��ل نکرده ایم چراکه از دانش روز 

استفاده نمی کنیم.
محمدجواد بگی در اولین نشس��ت طرح تحول سنگ ایران، 
اظهار کرد: هر صنعت ط��ول عمر خ��ود را دارد و پس از آن 
نیاز به بازس��ازی دارد، طول عمر ماش��ین آالت معموال 15 
 سال است اما در اس��تان اصفهان صنعت سنگ نیم قرن عمر

دارد.
وی تصریح کرد: ایران پس از ایتالیا بیشترین ذخایر شناخته 
ش��ده معدنی را در جه��ان دارد اما در جمع 1۰ کش��ور اول 

صادرکننده سنگ هم نیست.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان در این 
نشست با بیان اینکه بخش خصوصی امروز باید به عنوان محور 
رشد تولید وارد کار شود،گفت: دولت امروز با مسایل مختلفی 
مانند پروژه های ناتمام و یارانه ها درگیر است و نباید همه بار 

به روی دوش دولت قرار گیرد.
محمدرضا برکتین با اشاره به ظرفیت های موجود در کشور، 
گفت: صنعت س��نگ یک��ی از بخش هایی اس��ت که بخش 

خصوصی می تواند برای رشد تولید و صادرات آن اقدام کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روزه در کش��ور دو بح��ران نیروی 

انس��انی داری��م، اظه��ار ک��رد: یک��ی بی��کاری نیروه��ای 
تحصیلک��رده و دیگ��ری نبود نی��روی کار که مح��ور هر دو 
 انس��ان اس��ت اما ما نتوانس��ته ایم این دو بخش را مدیریت 

کنیم.
رییس س��ازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان بیان 
کرد: در استان اصفهان س��نگبری ها و ماشین سازان خوبی 
وجود دارد و می توانیم این دو صنعت را در کنار هم قرار دهیم 
تا برنامه ای برای رفع چالش های س��نگ و رشد آن تدارک 

دیده شود.
 اس��رافیل احمدیه تصری��ح کرد: در اس��تان س��االنه حدود

 هفت میلیون تن تولید سنگ های تزیینی داریم اما متاسفانه 
صادرات مان در سطح پایینی است.

وی با بیان اینکه باید برنامه توس��عه صادرات س��نگ استان 
را در برنام��ه کاری خود داش��ته باش��یم، افزود: الزم اس��ت 
نوس��ازی تجهیزات بخش س��نگ و معدن را با هدف کاهش 
 ضایع��ات و جلوگیری از هدررف��ت منابع مل��ی مدنظر قرار 

دهیم.
رییس انجمن صنایع همگن س��نگ اس��تان اصفهان نیز در 
این نشست، گفت: برای گسترش صادرات سنگ لزوما نباید 
خودمان را با ایتالیا مقایسه کنیم بلکه می توانیم از وضعیت 
کنونی خاورمیانه بهره ببریم و به کشورهایی مانند عراق که 

خواهان همکاری تجاری با ما هستند صادرات داشته باشیم.
رضا احمدی بی��ان کرد: در بح��ث معدن و صنعت س��نگ، 
باید گفت که ما در اس��تخراج از معادن و فرآوری مش��کلی 
 برای صادرات نداریم اما بخ��ش بازرگانی ضعیف عمل کرده

 است.
مسعود صرامی، س��رمایه گذار اصفهانی نیز در این نشست، 
بیان کرد: متاسفانه افرادی که بازار صادرات را نمی شناسند با 
قیمت گذاری غلط، بازار دیگران را هم خراب می کنند که باید 
برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی یک س��ازمان که هماهنگ 
 کننده بخ��ش های مختل��ف برای صادرات باش��د، ش��کل

 بگیرد.
 بگی ب��ا بی��ان اینک��ه م��ا بازاره��ای ه��دف را شناس��ایی 
نکرده ایم و ظرفیت ها را نمی شناس��یم، گفت: یک سازمان 
 باید متولی گس��ترش زنجیره س��نگ تا صادرات باشد و در 
زمینه هایی مانند شناسایی بازارها و تعیین قیمت و ... واحدها 
را یاری کند. دبیر انجمن همگن معدنکاران استان اصفهان نیز 
در این نشست، گفت: مواد معدنی ما در مقایسه با کشورهایی 
مانند ترکیه قیمت تمام شده بیش��تری دارند چراکه ماشین 

آالتشان فرسوده است.
صدیقی بیان کرد: برای صادرات باید فرهنگ صادراتی، قیمت 

تمام شده و شبکه توزیع اصالح شود.

مسوول دبیرخانه شهرهای خواهرخوانده اصفهان:

خواهرخوانده چینی، 
اصفهان را دعوت به همکاری کرد

استاندار اصفهان:

 محور های تاریخی شهر اصفهان 
احیاء می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

طرح دیواره های رنگی در خیابان آبشار
 اجرا می شود

مس��وول دبیرخانه ش��هرهای خواهرخوانده 
اصفهان اعالم کرد: شهر شیان چین، اصفهان 
را برای ساخت مجموعه بزرگ تجاری دعوت 

به همکاری کرد.
علیرضا مس��اح گفت: شهر ش��یان چین یکی 
از ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان است که 
به تازگی نمایندگان��ی را اع��زام و از اصفهان 
درخواست کرده است که در ساخت مجموعه 
بزرگ تجاری دو میلیون مترمربعی که در این 

کشور در حال ساخت است، مشارکت کنند.
وی افزود: شیان چین حدود دو هزار متر مربع 
از این مجتمع تج��اری دو میلیون متر مربعی 
را به طور خاص به اصفه��ان اختصاص داده تا 
اصفهان بتواند داش��ته های خ��ود را به لحاظ 

فرهنگ و هنر به نمایش بگذارد.
وی ی��ادآور ش��د: مهم تری��ن برنام��ه ای که 
دبیرخانه ش��هرهای خواهرخوان��ده اصفهان 
طی 6 ماه گذش��ته برگزار کرده، ش��رکت در 
نمایشگاه صنایع دس��تی کشور کره جنوبی با 

عنوان نمایشگاه جاده ابریشم بود که به مدت 
دو ماه برگزار و موفق شدیم در این نمایشگاه به 
عنوان نماینده ایران شرکت نموده و به معرفی 
صنایع دستی ایران و به طور خاص اصفهان و 

همچنین مواد غذایی سنتی ایران بپردازیم.
مس��وول دبیرخانه ش��هرهای خواهرخوانده 
اصفهان تصریح کرد:این برنامه بس��یار موفق 
بود و حدود 2۰ نفر از هنرمندان صنایع دستی 
اصفهان در نمایش��گاه جاده ابریش��م شرکت 

داشتند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه محور های تاریخی شهر 
اصفهان احیاء می ش��ود، گفت: طرح پیاده رو سازی 
چهارباغ عباسی باید با در  نظر گرفتن همه جوانب و با 
کمترین تبعات و مشکالت برای مردم اجرا شود و در 
قدم نخست باید طرح ترافیکی این پروژه آماده شود.

رس��ول زرگرپور در جلس��ه با هیات مدیره سازمان 
نوسازی و بهسازی شهر اصفهان اظهارداشت: سازمان 
نوسازی و بهسازی فعالیت های خوبی حتی در سطح 
ملی و بین المللی انجام می دهد که در بعضی مواقع 
فراتر از بافت فرسوده بوده، ولی الزم است نسبت به 
انجام تعهدات خود که بهس��ازی 1۰ درصد از بافت 

فرسوده در هرسال است، اقدام کند.
وی با اشاره به احیای محور تاریخی شهر اصفهان بیان 
کرد: الزم است در این زمینه در جلسه ای با حضور 
نمایندگان ش��هرداری اصفهان، می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، مسکن و شهرسازی و 
همچنین اس��تانداری روی این محدوده اتفاق نظر 
ایجاد شود و سپس در کمیس��یون ماده 5 به عنوان 
یک منطقه ویژه در نظر گرفته شود. استاندار اصفهان 

به طرح پیاده رو سازی چهارباغ عباسی نیز اشاره کرد 
و افزود: این طرح باید با در نظر گرفتن همه جوانب 
 و با کمترین تبعات و مشکالت برای مردم اجرا شود

 و در قدم نخس��ت باید ط��رح ترافیکی ای��ن پروژه 
آماده ش��ود. وی با اشاره به طرح س��اماندهی حرم 
حضرت زینب )س( که شامل ساختمان های مذهبی، 
فرهنگی و فضای میدانی س��ایر تاسیس��ات است، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح در دستور کار 
قرار گرفته باید با جدیت پیگیری شود و در حداقل 

زمان انجام شود.

مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
اصفهان گفت: ط��رح دیواره ه��ای رنگی در 
 خیاب��ان آبش��ار حدفاص��ل پ��ل بزرگمهر تا

 پل غدیر اجرا می شود.
مهدی بقایی اظهارکرد: ط��رح نورپردازی و 
دیوارنگاره ها در دستور کار سازمان زیباسازی 

قرار دارد.
وی افزود: در این راس��تا طرح دی��واره های 
 رنگی در خیابان آبش��ار اصفه��ان حدفاصل

 پل بزرگمهر تا پل غدیر اجرا می شود. 
مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
اصفه��ان تصریح کرد: همچنی��ن در خیابان 
فی��ض حدفاصل می��دان فیض تا گلس��تان 
 ش��هدا به زودی طرح دیوارن��گاره ها اجرایی

 می شود.
وی در ادامه با اش��اره به نورپردازی اصفهان 
 گف��ت: متأس��فانه بای��د اذع��ان ک��رد ک��ه 
نورپردازی ه��ای عمومی در ش��هر اصفهان 
اش��کاالت زیادی دارد و این ش��هر به روایتی 

ِکِدر اس��ت و البته با نورپردازی می توان این 
شهر را از کدر بودن نجات داد.

مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
 اصفه��ان  از برگزاری جش��نواره بین المللی

 ن��ور در ای��ام ده��ه فج��ر س��ال آین��ده در 
اصفه��ان خب��ر داد و تاکی��د کرد: ش��رکت 
لملل��ی در ای��ن  ه��ای مختل��ف بی��ن ا
 جش��نواره حض��ور دارن��د ت��ا نظ��رات و

 ایده های خود را با موضوع نورپردازی ویژه در 
شهرها مطرح کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مطرح کرد:

زنجیره ناموفق ایران از اکتشاف تا صادرات سنگ
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ــت؛ او زنده است، براى همه زمان ها و تا آخر  ــوگ تختى نبايد گريس در س
زنده خواهد ماند.

ــيد، عده اى مى آيند، دور هم جمع مى شوند،  باز هم يك 17 دى ديگر رس
ــده كار هر ساله ماها؛ مانند  ــال بعد. ش فاتحه اى مى خوانند و مى روند تا س
عده اى آدم مسخ شده كه نمى دانيم چه مى خواهيم از تختى. غافل از اينكه 
ــت؛ راهى كه بوى مردانگى و جوانمردى  ــده اس راه تختى خالى از ره رو ش

مى داد.
ــه  ب ــدران  ــاى درس و پ ــان در كالس ه ــگاه  ها، معلم باش ــان در  مربي
ــا از آموزه  هاى اخالقى او  ــان مرام تختى را توصيه مى كنند، ام فرزندان ش
چندان نياموخته ايم كه به ديگرى بياموزيم. خاستگاه تختى زورخانه است 
و اراده ستودنى اش در مبارزه با ظلم و جور زبانزد عام و خاص، اما شايد اگر 
تختى هم حاال در اين دوره و زمانه زندگى مى كرد متر و معيارهايش تغيير 

كرده بود و شده بود يكى مثل ما.
ــوان نقل  ــود جهان پهل ــتان مرِگ رازآل ــت، داس ــم كه هنوز اس ــوز ه هن
محافل ورزشى و غيرورزشى است؛ چه شد؟ چه بر سر جهان پهلوان آمد؟ 
ــد كه «دِل شير» خون شده بود؟ دلى كه هيچ كس غير از خدا تاب  چه ش

و توان لرزاندنش را نداشت...
ــيم، چيز تازه اى  هر چه درباره اين بزرگ مرد تاريخ ايران بگوييم و بنويس

نخواهد بود، چرا كه درباره غالمرضا تختى بسيار گفته اند و نوشته اند.
ــال مردم از قهرمانى ها و جوانمردى هاى تختى به نيكى  هنوز بعد از 48 س
ــت؛  ــوه فتوت و جوانمردى اس ــطوره و اس ياد مى كنند و براى ايرانيان اس
ــام او را در ميادين جهانى زنده  ــش ياد و ن ــت همرزمان هنوز كه هنوز اس
ــتى رمز اين همه  ــى ياد مى كنند، اما به راس ــد و از او به نيك ــه مى دارن نگ

محبوبيت و جاودانگى در چه بود؟ آيا چيزى به غير از مردم دارى بود؟
براى تختى مرثيه نبايد خواند؛ تختى نه از دست رفته و نه از دست رفتنى 
است. در سوگ تختى نبايد گريست؛ او زنده است، براى همه زمان ها و تا 

آخر جهان زنده خواهد ماند.
ــال در سال مرگ او  ــود و آنچه هر س در واقع آنچه به بهانه او گفته مى ش
ــت و تكريم، همه در ثناى  ــود، اين بزرگداش دوباره و چندباره تكرار مى ش
ــتايش عطوفت و مهر ــده وجود آدمى است، در س ــه هاى كمرنگ ش گوش

و افتادگى، همه فضايلى كه او اگر نه به عنوان يك قديس، بلكه به عنوان 
اسطوره اى از اخالق و جوانمردى در خود داشت.

ــال بايد از او گفت و گفت؛ اين ديگر يكى از سنت هاى ماست و بايد  هر س
ــنتى زيباست. نه اندوهگسارى  ــت و ارزش گذاشت كه س آن را پاس داش
براى يك از دست رفته و نه يادآورى خاطره هاى يك عزيز فقيد. آنچه هر 
سال در ميانه هاى دى ماه به ياد و نام تختى گفته مى شود در نفِس خود، 
ــت و حيف كه همه اين تكريم نه در  ــان اس مروِر ناب ترين ابعاد وجود انس

سالروز تولد اوست كه در سال مرگ اوست.

رييس اتحاديه فوتبال امارات خواستار بازى كردن تيم هاى ايرانى حاضر در 
ليگ قهرمانان آسيا در گروه شرق آسيا به جاى غرب آسيا شد. 

ــط»  ــى «الوس ــوى تلفنى با برنامه ورزش ــركال» در گفت وگ ــف الس «يوس
ــد، گفت: تيم هاى اماراتى در ايران با  ــتان پخش ش ــبكه يك عربس كه از ش
سختى هايى مواجه هستند و تيم هاى عربستانى سختى هاى بيشترى دارند. 
بنابراين كنفدراسيون فوتبال آسيا بايد از تيم هاى عربى خليج فارس حمايت 

و با درخواست انتقال بازى ها به خارج از ايران موافقت كند.
ــد كه  ــتار اين ش ــن حال خواس ــارات در عي ــال ام ــه فوتب ــس اتحادي ريي
تيم هاى ايرانى حاضر در ليگ قهرمانان آسيا به جاى غرب آسيا، در منطقه 

شرق آسيا به ميدان بروند.
ــتش مبنى بر انتقال  ــتان در موضوع درخواس او همچنين گفت ما از عربس
ــتيم. وى  ــارج از ايران حمايت مى كنيم و ما در كنار آنها هس ــا به خ بازى ه
همچنين ابراز اميدوارى كرد كه كميته انضباطى كنفدراسيون فوتبال آسيا 

با جديت براى جلوگيرى از وضع كنونى تالش كند.
«محمد النويصر» نايب رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا هم گفته كه بازى 
ــتانى در ايران امكان ناپذير است و به زودى نشستى در قطر  تيم هاى عربس

براى تصميم گيرى قانونى در اين زمينه برگزار خواهد شد.
ــتان  ــفارت عربس ــده اى از مردم مقابل س ــز ع ــع اعتراض آمي ــى تجم در پ
ــتانى  ــته عربس ــيخ نِمر باقر نمر، روحانى برجس در تهران به خاطر اعدام ش
ــط حكومت آل سعود، فدراسيون فوتبال عربستان در اقدامى سياسى و  توس
غير ورزشى، به درخواست باشگاه هاى الهالل، النصر، االتحاد و االهلى نامه اى 
ــيا (AFC) ارسال كرده تا بازى هاى اين تيم ها  ــيون فوتبال آس به كنفدراس
مقابل تيم هاى ايرانى در ليگ قهرمانان آسيا در زمينى بى طرف برگزار شود.
ــس اتحاديه فوتبال  ــتان، ريي ــيون فوتبال عربس در پى اين تصميم فدراس
ــراى تحريم بازى  با  ــتانى اش ب ــارات نيز حمايت خود را از همتاى عربس ام

تيم هاى ايرانى در خاك اين كشور اعالم كرد. 

سيرى در دنياى ورزش

چهل و هشتمين سالگرد درگذشت اسطوره كشتى

راز جاودانگى تختى چه بود؟

تيم هاى ايرانى حاضر در ليگ قهرمانان 
با تيم هاى شرق آسيا بازى كنند!

ــپاهان گفت: از فوتبال بازى كردن در اصفهان لذت مى برم و واقعا  مهاجم س
اين شهر را دوست دارم.

 سپاهان در فصل جارى نتوانست انتظارات را برآورده كند و نتايجى كه براى 
اين تيم به دست آمد گواه اين مدعاست.

از سوى ديگر سپاهان در فصل جارى با حسين فركى قطع همكارى كرده و
ــتيماچ را به جاى وى به خدمت گرفت اما روند نتيجه گيرى اين تيم  ايگور اس
در هفته هايى كه مربى كروات هم روى نيمكت اين تيم نشست، تغيير نكرده 

و همچنان روند ناكامى اين تيم ادامه پيدا كرد.
البته شايد اين نتايج به نوعى با عملكرد مهاجمان سپاهان نيز مرتبط باشد و 
چه بسا اگر خط آتش اين تيم عملكرد بهترى داشت، شايد امروز اين تيم در 

جدول رده بندى ليگ برتر، رده بهترى داشت.
بر همين اساس و به بهانه نتايج سپاهان در فصل جارى  فارس گفت و گويى 
ــيارى  را با محمدرضا خلعتبرى، مهاجم اين تيم انجام داده و در خصوص بس
ــده كه متن آن را  ــپاهان و تيم ملى با وى همكالم ش ــائل مربوط به س از مس

در زير مى خوانيد:
سپاهان چرا در نيم فصل دوم نتوانست توقعات را برآورده كند؟

ــان  از همان هفته هاى ابتدايى اميدوار بوديم دو بازيكن برزيلى تيم، مشكل ش
ــفانه هيچ گاه در نيم فصل اول اين  ــابقات برسند كه متاس ــده و به مس حل ش
ــط فصل  ــد و تا اواس ــاق نيفتاد. در همان ابتدا حاج صفى هم از ما جدا ش اتف
ــخت  ــتيم كه مجموعه اين موارد كار را براى ما س محرم نويدكيا را هم نداش
ــپاهان با چنين  ــا هيچ گاه در س ــا طورى بود كه م ــوى ديگر فض ــرد. از س ك
ــكر در نيم فصل دوم  ــدا را ش ــم. با اين حال خ ــده بودي ــرايطى مواجه نش ش
ــتفاده كنيم. در واقع با  ــيده اند و مى توانيم از وجود آنها اس همه بازيكنان رس
ــتن محرم و اضافه شدن ــيدن كارت بازى دو بازيكن برزيلى و حضور داش رس

     
ــد و  ــت كادر فنى براى نيم فصل دوم باز خواهد ش يك بازيــكن خارجى، دس

انشاءاهللا بتوانيم ناكامى نيم فصل دوم را جبران كنيم.
اما كار براى جبران سخت شده است؟

ــفانه مصدومان زيادى را در  بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه تيم ما متاس
ــوار كرده بود و از  ــت و همين موضوع كار را براى مان دش نيم فصل اول داش
سوى ديگر در هفته هاى پايانى نيز وجود چند محروم به واقع دست كادر فنى 

را براى چيدن تركيبى مناسب در زمين بسته بود.
ــختى داريم و شرايط براى مان دشوار است  مى دانيم در نيم فصل دوم كار س
ــت داديم را جبران  اما در هر صورت اميدوارم كه بتوانيم امتيازاتى كه از دس

كنيم. 
در فصل جارى كمى هم فراز و نشيب داشتى و در برخى مسابقات آن 

خلعتبرى هميشگى كه هواداران از تو انتظار داشتند، نبودى.
ــط نيم فصل اول  ــرايط طورى بود كه نويدكيا را تا اواس ــال ش ــفانه امس متاس
ــتيم، حاج صفى هم جدا شد و پريرا نيز به مسابقات نرسيد تا آن زوجى  نداش
ــتيم در رقابت هاى امسال شكل نگيرد. براى رقابت هاى  كه در خط حمله داش
ــريفى مهاجم بوديم و در برخى  ــال و در خط حمله فقط من و مهدى ش امس
ــر مى داديم و در يك بازى من  ــابقات مختلف حتى جاى مان را هم تغيي مس

ــت بازى مى كرد.  ــريفى در اين پس مهاجم هدف بودم و در يك بازى ديگر ش
ــت انتظارات را برآورده كند.  ــايد نتوانس در واقع كل تيم آن طور كه بايد و ش
ــرايط فوتبالى  ــر چند كه تمام تالش مان را براى موفقيت تيم كرديم اما ش ه
ــكر باز  به نحوى بود كه برخى اتفاقات ناگزير رخ مى داد. با اين حال خدا را ش
هم در همين نيم فصل اول 5 گل به ثمر رساندم و 5-6 پاس گل هم دادم كه 
به نظرم فكر نمى كنم عملكرد بدى بوده باشد. با اين حال اميدوارم بتوانم در 

نيم فصل دوم بهتر از اين هم براى سپاهان عمل كنم.
به شريفى اشاره كردى. از هم بازى بودن با مهدى در اين دوران بگو.

ــفانه مهدى از تيم ما جدا شد و براى خدمت سربازى قرار است به يكى  متاس
ــاى نظامى بپيوندد و جا دارد  همين جا براى او در تيم جديدش هم  از تيم ه
ــپاهان بود و همه هم  ــت كنم. مهدى يكى از بازيكنان خوب س آرزوى موفقي
ــت به تراكتورسازى برود و  ــنيده مى شود قرار اس اين را مى دانند. حاال هم ش
ــد و همان روندى كه در چند  ــير فوتبالى اش موفق باش اميدوارم در ادامه مس
سال اخير در سپاهان داشت را حفظ كند و در تيم جديدش نيز نمايش خوبى 

داشته باشد.
سپاهان فكر نمى كنى با جدا شدن  كار  شـريفى 

شود؟در ادامه فصل دشوارتر 
ــت باالخره همه مى دانند كه  مهدى فوتباليس
ــود و  ــى ب ــوب و قابل ــه با خ ــول دارم ك قب
ــت دادن بازيكنى  ــريفى از دس ش ــل  مث
ــخت  ــك مقدار س انشاءاهللا كار ي ــود.  مى ش
كه  جايگزينى  ــن  ــپاهان مى آيد بازيك به س

ــى جاى بتواند  ــه خوب ب

مهدى شريفى را پر كند.
پـس از اينكه در آسـتانه جام جهانى 2014 از تيـم ملى خط خوردى 

ديگر به اين تيم دعوت نشدى.
نمى خواهم ديگر در مورد تيم ملى صحبت كنم چون حرفى براى گفتن ندارم 
ــردن فايده اى ندارد. قبال صحبت هاى زيادى  ــر در اين زمينه صحبت ك و ديگ
در مورد تيم ملى انجام دادم. اينكه به تيم ملى دعوت نمى شوم نظر سرمربى 

تيم ملى است و اين نظر براى من قابل احترام به شمار مى رود.
يكـى از بازيكنانـى هسـتى كه همـواره در فصل نقـل و انتقاالت در 
چند سـال اخير صحبت هاى زيـادى در خصوص حضورت در تيم هاى 
مختلف به گوش مى رسد. در نيم فصل امسال هم حتى شايعاتى مطرح 

شده است كه گويا قرار است به تراكتورسازى بپيوندى.
ــوع صحت ندارد.  ــت و اين موض ــازى مطرح نيس ــر اصال بحث تراكتورس خي
ــمى از آنها نبردم اما  ــاى داخلى دارم كه اس ــنهاد هم از تيم ه ــا دو پيش اتفاق
ــازى پيشنهاد دارم اين طور نيست و نه كسى از  اينكه مى گويند از تراكتورس
مسووالن اين تيم با من صحبت كرده و نه پيشنهادى از اين تيم رسيده است. 

با اين حال پيشنهاداتى است و به من رسيده است.
مگر با سپاهان قرارداد ندارى؟

ــپاهان همچنان هستم و تا زمانى  چرا. با اين تيم قرارداد دارم و در خدمت س
هم كه اين باشگاه من را بخواهد در اين تيم مى مانم.

يعنى تا آخر فصل امسال در سپاهان خواهى ماند؟
ــهر  ــاءاهللا. من از فوتبال بازى كردن در اصفهان لذت مى برم و واقعا اين ش انش
ــت دارم ضمن اينكه زندگى كردن در اصفهان نيز برايم خيلى راحت  را دوس

است.
گويا مشكالت مالى هم در فصل جارى خيلى اذيت تان كرد.

ــت كه اگر هم چنين مشكالتى  ــود. سپاهان تيمى اس ــاءاهللا درست مى ش انش
داشته همواره اين گونه مشكالتش برطرف شده است. در واقع در سپاهان 
ــد دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.  ــكل مالى باش اگر هم مش
ــا مطمئنا حل  ــا به تعويق افتاد ام ــايد كمى پرداختى ه ش
ــان را مى كنيم تا  ــم تمام تالش م ــد و ما ه خواهد ش

تيم موفق شود.

پس از تعطيالت 
بايـد به مصـاف تيم سـابقت يعنى 

پرسپوليس بروى. به نظر مى رسد اين ديدار 
از اهميت خاصى براى تو برخوردار است.

قبـولى بازى سختى را در پيش داريم. امسال پرسپوليس نتـايج قـابـــل  
ــوارى را در پيش داريم اما  گرفته و به نظرم در تهران مقابل اين تيم كار دش
ــاءاهللا بتوانيم به اين هدف مهم  ــه امتياز مى آييم و انش ما هم براى گرفتن س
ــيم. اميدوارم بتوانيم از ديدار با پرسپوليس نتايج خوب مان را آغاز كنيم.  برس
ــختى داريم ولى  اميدوارم نتايج خوب مان از ديدار  هر چند كه مى دانم كار س

با پرسپوليس آغاز شود.

ــده كه متن آن را  ــپاهان و تيم ملى با وى همكالم ش ــائل مربوط به س از مس
در زير مى خوانيد:

سپاهان چرا در نيم فصل دوم نتوانست توقعات را برآورده كند؟
ــان  از همان هفته هاى ابتدايى اميدوار بوديم دو بازيكن برزيلى تيم، مشكل ش
ــفانه هيچ گاه در نيم فصل اول اين  ــابقات برسند كه متاس ــده و به مس حل ش
ــط فصل  ــد و تا اواس ــاق نيفتاد. در همان ابتدا حاج صفى هم از ما جدا ش اتف
ــخت  ــتيم كه مجموعه اين موارد كار را براى ما س محرم نويدكيا را هم نداش
ــپاهان با چنين  ــا هيچ گاه در س ــا طورى بود كه م ــوى ديگر فض ــرد. از س ك
ــكر در نيم فصل دوم  ــدا را ش ــم. با اين حال خ ــده بودي ــرايطى مواجه نش ش
ــتفاده كنيم. در واقع با  ــيده اند و مى توانيم از وجود آنها اس همه بازيكنان رس
ــتن محرم و اضافه شدن ــيدن كارت بازى دو بازيكن برزيلى و حضور داش رس

     
ــد و  ــت كادر فنى براى نيم فصل دوم باز خواهد ش يك بازيــكن خارجى، دس

انشاءاهللا بتوانيم ناكامى نيم فصل دوم را جبران كنيم.
اما كار براى جبران سخت شده است؟

ــفانه مصدومان زيادى را در  بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه تيم ما متاس
ــوار كرده بود و از  ــت و همين موضوع كار را براى مان دش نيم فصل اول داش
سوى ديگر در هفته هاى پايانى نيز وجود چند محروم به واقع دست كادر فنى 

را براى چيدن تركيبى مناسب در زمين بسته بود.
ــختى داريم و شرايط براى مان دشوار است  مى دانيم در نيم فصل دوم كار س
ــت داديم را جبران  اما در هر صورت اميدوارم كه بتوانيم امتيازاتى كه از دس

كنيم. 
در فصل جارى كمى هم فراز و نشيب داشتى و در برخى مسابقات آن 

خلعتبرى هميشگى كه هواداران از تو انتظار داشتند، نبودى.
ــط نيم فصل اول  ــرايط طورى بود كه نويدكيا را تا اواس ــال ش ــفانه امس متاس
ــتيم، حاج صفى هم جدا شد و پريرا نيز به مسابقات نرسيد تا آن زوجى  نداش
ــتيم در رقابت هاى امسال شكل نگيرد. براى رقابت هاى  كه در خط حمله داش
ــريفى مهاجم بوديم و در برخى  ــال و در خط حمله فقط من و مهدى ش امس
ــر مى داديم و در يك بازى من  ــابقات مختلف حتى جاى مان را هم تغيي مس

سال اخير در سپاهان داشت را حفظ كند و در تيم جديدش نيز نمايش خوبى 
داشته باشد.

سپاهان فكر نمى كنى با جدا شدن  كار  شـريفى 
شود؟در ادامه فصل دشوارتر 
ــت باالخره همه مى دانند كه  مهدى فوتباليس
ــود و  ــى ب ــوب و قابل ــه با خ ــول دارم ك قب
ــت دادن بازيكنى  ــريفى از دس ش ــل  مث
ــخت  ــك مقدار س انشاءاهللا كار ي ــود.  مى ش
كه  جايگزينى  ــن  ــپاهان مى آيد بازيك به س

ــى جاى بتواند  ــه خوب ب

ــازى پيشنهاد دارم اين طور نيست و نه كسى از  اينكه مى گويند از تراكتورس
مسووالن اين تيم با من صحبت كرده و نه پيشنهادى از اين تيم رسيده است. 

با اين حال پيشنهاداتى است و به من رسيده است.
مگر با سپاهان قرارداد ندارى؟

ــپاهان همچنان هستم و تا زمانى  چرا. با اين تيم قرارداد دارم و در خدمت س
هم كه اين باشگاه من را بخواهد در اين تيم مى مانم.

يعنى تا آخر فصل امسال در سپاهان خواهى ماند؟
ــهر  ــاءاهللا. من از فوتبال بازى كردن در اصفهان لذت مى برم و واقعا اين ش انش
ــت دارم ضمن اينكه زندگى كردن در اصفهان نيز برايم خيلى راحت  را دوس

است.
گويا مشكالت مالى هم در فصل جارى خيلى اذيت تان كرد.

ــت كه اگر هم چنين مشكالتى  ــود. سپاهان تيمى اس ــاءاهللا درست مى ش انش
داشته همواره اين گونه مشكالتش برطرف شده است. در واقع در سپاهان 
ــد دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.  ــكل مالى باش اگر هم مش
ــا مطمئنا حل  ــا به تعويق افتاد ام ــايد كمى پرداختى ه ش
ــان را مى كنيم تا  ــم تمام تالش م ــد و ما ه خواهد ش

تيم موفق شود.

پس از تعطيالت 
بايـد به مصـاف تيم سـابقت يعنى 

پرسپوليس بروى. به نظر مى رسد اين ديدار 
از اهميت خاصى براى تو برخوردار است.

قبـولى بازى سختى را در پيش داريم. امسال پرسپوليس نتـايج قـابـــل  
ــوارى را در پيش داريم اما  گرفته و به نظرم در تهران مقابل اين تيم كار دش
ــاءاهللا بتوانيم به اين هدف مهم  ــه امتياز مى آييم و انش ما هم براى گرفتن س
ــيم. اميدوارم بتوانيم از ديدار با پرسپوليس نتايج خوب مان را آغاز كنيم.  برس
ــختى داريم ولى  اميدوارم نتايج خوب مان از ديدار  هر چند كه مى دانم كار س

با پرسپوليس آغاز شود.

مهدى طارمى، مهاجم بوشهرى تيم پرسپوليس كه براى تعطيالت به زادگاهش رفته، 
فرصتى پيدا كرد تا با دوستانش به ورزش محبوب بسكتبال بپردازد.

لنز دوربين

مهدى طارمى بسكتباليست شد

خلعتبرى:

 از زندگى در اصفهان لذت مى برم
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ــپوليس كه حاال همه لب به تحسين عملكرد  ــرمربى تيم فوتبال پرس  س
ــا آنگوال  ــد از ديدار ب ــردى بود كه بع ــوده اند همان ف ــن تيم گش او در اي
ــد  ــه اش را ببينن ــتند قياف ــا نمى خواس ــى 2006 خيلى ه در جام جهان

اما حاال..
همين برانكو ايوانكويچ ملقب به پرفسور را بد بدرقه كرديم و چنان كرديم 
كه او تا سال ها به ايران نيامد. در قراردادش نوشته بوديم كه ماليات برعهده 
ــت يا غلط اين ماجرا به اين كروات مربوط نبود اما بدهى  ايران است، درس
ــورود كه نه، ممنوع الخروج  مالياتى وى را پرداخت نكرديم تا او ممنوع ال

باشد.
صرف نظر از بندهاى قرارداد، حتى پيش از  تصميم مسووالنى كه استعفا 
ــايد هم در پى اختالف رييس فدراسيون و وزارت ورزش،  داده بودند و ش
ــده بودند، خيلى از ما ايرانى ها حتى شخص عادل فردوسى پور  بركنار ش
ــگر ديدار آخر ايران در جام جهانى به نمايندگى از  بسيارى مردم  گزارش

ايران فرياد زد: «خداحافظ برانكو، خداحافظ جام جهانى».
همين برانكو كه خيلى از ايرانى ها دوست نداشتند قيافه او را ببينند اما چند 
سال بعد شد بهترين مربى خارجى تيم ملى در نظر سنجى هاى مردم. حاال 
همان مربى شده محبوب و مقبول همه مردم ايران كه كارش را قبول دارند.

آيا دوباره روزى مى رسد كه بگويند برانكو بايد برود؟ آينده را نمى دانيم اما 
گذشته ما مملو از اين تغييرات سريع است. برانكو امروز ميليون ها تبريك 

و احسنت دارد، اما نمى داند كه سال آينده هم چنين شرايطى دارد؟

او در جام جهانى هم بد كار نكرده بود. نتايج او با وجود مصدوميت جبارى، 
مهدوى كيا، كريمى و ... بد كه نبود هيچ، خوب هم بود. 

ما سه بر يك به مكزيك باختيم و در نيمه اول اصال نشانى از ضعف نداشتيم، 
در نيمه دوم ما از نظر بدنى مقابل تيمى فوق العاده كم آورديم، تيمى كه 
چند ماه بعد با همه بزرگان مان با مربيگرى امير قلعه نويى چهارگل از آن 

دريافت كرديم بدون گل زده. 
ــه صحنه هاى به ياد ماندنى از آن به  به پرتغال هم دو بر صفر باختيم و البت

جا ماند و البته با آنگوال هم مساوى كرديم.
با اين وجود چنان توقع را برخى از مسووالن باال برده بودند كه اين به مثابه 
ــد. امروز برانكو هنوز صدرنشين نيست، هنوز  ــت بزرگى قلمداد ش شكس
قهرمان ليگ نيست و البته كه تيمش عالى بازى مى كند اما همين برانكو 

اگر قهرمان نشود دوباره با تغيير فاز مواجه مى شود.
به نظر مى رسد براى تاييد يا تكذيب يك مربى بايد آرام تر و كارشناسانه تر 
ــت  ــادگى از دس ــت به س ــم تا دوباره مربى را كه خوب هم هس عمل كني

ندهيم.
ــت كه برانكو با خود حمل مى كند و آن را تا آخرين روز در  اين مشكلى اس
ايران با خود خواهد داشت. مشكلى منشعب از احساساتى بودن كه متر و 

معيار ما را تبديل كرده به سفيد و سياه.
رنگ خاكسترى نداريم، حاال برانكو سفيد شده و قهرمان، فردا اما ممكن 

است سياه شود و ضد قهرمان؛ با همين سرعت.

فوتباليست هاى سرباز درتيم ملى بازى نمى كنند
ــتاد كل نيروهاى مسلح گفت: به كفاشيان تاكيد   جانشين سرمايه انسانى س

ــور در تيم هاى ملى را  ــرباز به هيچ وجه حق حض ــت هاى س كرديم فوتباليس
ــرتيپ دوم  ــد. س ــته باش ــيون هم با آنها برخورد قاطعى داش ندارند و فدراس

پاسدار موسى كمالى در خصوص نشست اخير خود با على كفاشيان، خاطرنشان 
كرد: بنابر درخواست رييس فدراسيون فوتبال، با وى تشكيل جلسه داديم كه 

در اين نشست در خصوص چند محور بحث هاى خوبى صورت گرفت. قرار شد 
ــود. آنچه بين ما َحَكم  ــطح هاى تخصصى تر پى گرفته ش اين موضوعات در س

ــد.وى اضافه  ــوارد قانونى حركت كن ــت، قانون بوده و بايد در چارچوب م اس
ــهيالت سرباز – قهرمان استفاده  كرد: هم اكنون 55 فدراسيون ورزشى از تس

ــيون فوتبال هم گفته ايم مى توانند از اين شرايط استفاده  مى كنند و به فدراس
ــيان عنوان كرد باشگاه ها  ــكالت خود را رفع كنند كه البته كفاش كنند تا مش

ــت نقطه نظرات  ــد و بهتر اس ــرمايه گذارى مى كنن ــوص بازيكنان س در خص
ــانى  ــرمايه انس ــين س ــود. جانش ــنيده ش ــز ش ــگاه ها ني ــران باش مدي

ــكالت ايجاد شده در سال 93 توسط  ستاد كل نيروهاى مسلح با اشاره به مش
فوتباليست ها، گفت: ما در اين باره تاكيد كرديم مجرى قانون هستيم و فرقى 

بين فوتباليست ها و ساير مردم قائل نيستيم.

عاشورزاده: دليل انتقادها را نمى فهمم
ــاد را نمى داند مى گويد برخى  ــورزاده با بيان اينكه دليل اين همه انتق فرزان عاش
كارشناسان دل شان از جاى ديگر پر بوده و انتقادهاى بى موقعى را مطرح كرده اند.

ــورزاده ،ملى پوش المپيكى ايران كه ماه ها در جايگاه يك رنكينگ قرار  فرزان عاش
داشت و سهميه خود را مدت ها قطعى كرده بود، حال براى رسيدن به مدال المپيك 

تالش مى كند. او كه سونامى تكواندوى جهان لقب گرفته با تنها 19 سال سن تمامى 
افتخارات تكواندو را كسب كرده و تنها مدال المپيك را در كارنامه ندارد.

ــم ملى گفت:  ــاى آمادگى تي ــوص اردوه ــوش وزن -58 كيلوگرم درخص ملى پ
تمرين هايم را به خوبى پشت سر مى گذاريم و در شرايط ايده آلى هستم. مدت زمانى 

كه براى ريكاورى خواهيم داشت تا با استراحت بتوانيم اردوها را پرقدرت آغاز كنيم. 
اردوى مشتركى با تكواندوكاران فرانسه و برزيل داشتيم البته تمرين هاى بيشتر به نفع 

آن ها بوده تكواندو ايران به حدى پيشرفت كرده است كه كشورهاى ديگر متقاضى 
حضور در ايران هستند تا از تكواندو ايران بهره ببرند.وى درخصوص انتقادها و حواشى 

اخير تكواندو اظهار كرد: ما در بيشتر رويدادهايى كه شركت كرديم عنوان نخست را 
از آن خود كرديم و بهترين عملكردها را داشته ايم. قهرمانى جهان، قهرمانى آسيا و 

كسب چهار مدال طال در بازى هايى آسيايى نشان از عملكرد درخشان تكواندو ايران 
است. تنها ايران و كره توانسته اند 3 سهميه بگيرند كه البته اگر بهنام دچار مصدوميت 
نمى شد مطمئنا او هم به سهميه رسيده بود. من دليل انتقادهاى اخير را نمى فهمم.
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بازی  های محلیدریچه

دو موش سر تقس��یم پنیری دچار اختالف ش��دند و نزد گربه ای  رفتند تا 
با استفاده از ترازوی که داشت،  پنیر را به طور مس��اوی بین آن ها تقسیم 
کند. گربه پنیر را به نحوی تقسیم کرد که یک تکه سنگین تر از تکه بعدی 
شد. پس از تکه سنگین مقداری جدا کرد و خورد. این بار تکه بعدی سنگین 
گردید .گربه دوباره از آن مقداری جداکرد و خورد. ب��از هم یکی از دو تکه 
 پنیر از دیگری س��نگین ترش��د .گربه آنقدر این عمل را تک��رار کرد تا تنها 
تکه ای کوچکی باقی ماند . پس گربه آخرین تکه را به موش ها نش��ان داد 
وگفت: این هم مزد کارم  اس��ت وآن را بر دهان گذاشت و خورد و دو موش 

گرسنه با شکم گرسنه باز گشتند.

روزی، آدم نادانی که صورت زیبایی داشت، به »افالطون« که مردی دانشمند 
بود، گفت: ای افالطون، تو مرد زشتی هستی. افالطون گفت: » عیبی که بود 
گفتی و آن را به همه نش��ان دادی، اما آنچه که دارم، همه هنر است، ولی تو 
نمی توانی آن را ببینی. هنر تو، تنها همین حرفی بود که گفتی، بقیه وجود تو 
سراسر عیب است و زشتی. بدان که قبل از گفتن تو، خود را در آینه دیده بودم 
و به زش��تی صورت خودم پی برده بودم. بعد از آن سعی کردم وجودم را پر از 
خوبی و دانش کنم تا دو زشتی در یک جا جمع نشود. تو مردی زیبارو هستی، 
اما سعی کن با رفتار و کارهای زشت خود، این زیبایی رابه زشتی تبدیل نکنی.

 بزرگوار مردی آورده اند که روزی مردی به خدمت فیلسوف بزرگ افالطون 
آمد و نشست و از هر نوع سخن می گفت. در میان سخن گفت: »امروز فالن 
مرد از تو بسیار خوب می گفت که افالطون عجب بزرگوار مردی است و هرگز 
کسی چون او نبوده اس��ت.« افالطون چون این سخن بش��نید سر فرود برد 
و سخت دلتنگ ش��د. آن مرد گفت:» ای حکیم! از من تو را چه رنج آمد که 
چنین دلتنگ شدی؟« افالطون پاسخ داد:» ای خواجه! مرا از تو رنجی نرسید. 
ولی مصیبت باالتر از این چه باشد که جاهلی مرا ستایش کند و کار من او را 
پس��ندیده آید؟ ندانم کدام کار جاهالنه کرده ام که او خوشش آمده و مرا به 

خاطر آن ستوده است.

شعرحکایت

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید

قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید

شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
سوختم، سوختم، این راز نهفتن تا کی
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربده جویی بودیم
عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم
بسته سلسله سلسله مویی بودیم

کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت
سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت
اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
اول آنکس که خریدار شدش من بودم

باعث گرمی بازار شدش من بودم
عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او

داد رسوایی من شهرت زیبایی او
بس که دادم همه جا شرح دل آرایی او

شهر پر گشت ز غوغای تماشایی او
این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد
کی سر و برگ من بی سر و سامان دارد
چاره این است و ندارم به از این رای دگر

که دهم جای دگر دل به دل آرای دگر   
                                                                                                                      ادامه دارد...

کاریکاتور )بیکاری(

جواب سودوکو  شماره 1770سودوکو  شماره 1771 

جواب معما 1770 معما 1771
یعنی تا این بال سرت نیاید نمی فهمی. تا دچار 

این درد یا این وضع نشوی درک نمی کنی.
 حلوا خوردن معموال آدمی را به یاد مراسم ختم 
کسی می اندازد و حلوای کسی را خوردن یعنی 
م��ردن او. از آنجا که مردم خوان��دن واژه ی لَن 
تَرانی را درس��ت در نیافته بودند؛ هرکس��ی آن 
را به گون��ه ای  خوانش می کرد. یک��ی تَنَتنانی 
دیگری به گون��ه ای دگر . اّما لن ترانی درس��ت 

است . 
 ل��ن تران��ی اش��اره ب��ه داس��تان موس��ی و 
قوم��ش در ق��رآن اس��ت که ق��وم موس��ی از 
او م��ی خواهن��د خ��دا را ب��ه ایش��ان بنمایاند 

و هرچه موس��ی بدیش��ان م��ی گوید ش��دنی 
 نیس��ت ؛  همچن��ان م��ردم وی پافش��اری 
می کردن��د و آیه » ل��ن ترانی یعن��ی هرگز مرا 

نخواهی دید « فرود می آید . 
م��ردم هم��راه موس��ی )ع( ب��رای دی��دن 
خ��دا ب��ه س��وی ک��وه راه م��ی افتن��د ک��ه با 
 جل��وه گر ش��دن خ��دای به ک��وه آذرخش��ی 
می آید و جز موس��ی همگان نابود می ش��وند 
و موس��ی به درگاه خ��دا ناله می کن��د که من 
چگونه ن��زد قوم برگ��ردم  و چ��ه بگوی��م . آیا 
 بگویم همه کشته ش��دند؟ و ... پس این زبان زد 

) ضرب المثل( ریشه از این داستان دارد .

مجموع سه عدد فرد متوالي 63 است.
عدد کوچک تر، چه عددي است؟

در یک انبار، تعدادي کیس��ه حبوب��ات داریم 
 ک��ه در درون آنها نخ��ود، لوبیا، ع��دس ، ماش 
و ... وج��ود دارد. در صورتي که ن��ام هیچ یک 
از حبوبات روي کیس��ه ها نوش��ته نشده باشد 
 و عالمت مش��خصه ی��ا نمون��ه آنها ه��م روي 
کیسه ها نباشد و هیچکدام را در جاي مشخصي 
نگذاشته باشیم تا جاي آنها پیدا باشد. اما هرگاه 
اراده کنیم ، مي توانیم کیسه محتوي حبوبات 
مورد نظر خود را از میان کیسه هاي دیگر جدا 

کنیم !...
چطور چنین چیزي ممکن است؟

از بین اعداد 1 تا 40 ، نمي ت��وان 7 عدد فرد پیدا کرد که مجموع 
آنها بشود 40 

من که نتونستم پیدا کنم ! ، اگه شما پیدا کردید ، حتما به من هم 
خبر بدید !! نخست حلقه سوم را پاره مي کند و شب اول آن را به 
هتلدار مي دهد.  شب دوم حلقه اول و دوم را که بهم پیوسته بود 
به او مي دهد و حلقه سوم را مي گیرد.  شب سوم ، حلقه سوم را که 
ابتدا جدا کرده بود به هتلدار مي دهد که جمعاً سه حلقه مي شود.  
شب چهارم ، چهار حلقه بهم پیوسته را در اختیار صاحب هتل مي 
گذارد و دو حلقه بهم پیوسته و یک حلقه جدا ) حلقه سوم ( را مي 
گیرد.  شب پنجم ، حلقه س��وم را به هتلدار مي دهد.  شب ششم 
حلقه سومي را مي گیرد و حلقه هاي دوتایي را به او مي دهد. شب 
هفتم ، حلقه تکي را هم به او تحویل مي دهد و به این ترتیب ، تنها 

با یک بار گسستن حلقه ها ، کار را به نتیجه مي رساند.

معما
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حلوای لَن تَرانی تا نخوری ندانی

داستان

آتدرمای معمولی )مرند( رازهای موفقیت در ورزش 

قدر داشته هایت را بدان

سنگ کرنو

لنگران

داوری گربه !

افالطون

شرح پریشانی من 

ایستگاه ضرب المثل

یکی از بازیکنان داوطلب می ش��ود که به حالت دوال به ایس��تد. به این 
بازیکن قلدان قس��یر می گویند. در نزدیکی او کپ��ه ای خاک می ریزند. 
ابتدا سردسته روی کپه خاک جفت زده و از روی قلدان قسیر می پرد و 
در آن طرف فرود می آید. پس از آنکه همه بازیکنان پریدند، قلدان قسیر 
جای خود را تغییر می دهد و به محلی می رود که سردسته در پرش خود 

فرود آمده است.
 به همین ترتیب بازی ادامه پیدا می کند و در هربار، قلدان قس��یر جای 
خود را عوض می کند. این روال تا زمانی که یکی از بازیکنان نتواند از روی 
قلدان قسیر بپرد ادامه می یابد . وقتی کسی از پریدن بازماند او باید جای 
قلدان قسیر خم شود و قلدان قس��یر به بازی برگردد. به خاطر داوطلب 
ش��دن به او این امتیاز داده می ش��ود که تا آخر بازی بپرد، حتی اگر در 

بعضی از پرش های خود موفق نشود .

۸- با حرفه ای ها در تماس باشید
الزم است یک ارزیاب یا بهتر اس��ت بگویم یک مربی حرفه ای در کنار 
شما باشید تا بتواند نقاط ضعف ش��ما را پیدا کند و برای رفع آن به شما 

کمک کند. 
۹- الهام بگیرید

مربی حرفه ای فیتنس، آالن فاین از کانادا می گوید: تناسب اندام یک 
کیفیت ذهنی اس��ت.  یکی از ترفندهای خوب ب��رای دریافت و حفظ 
انگیزه، پیگیری وبالگ ها یا س��ایت های اینترنتی است که راه و روش 

افراد موفق را معرفی می کند.
10- صبور باشید

در نهایت، به یاد داش��ته باش��ید که حتی اگر این نکات را دنبال کنید، 
فراز و نشیب ها، شکس��ت و پیروزی، حضورشان اجتناب ناپذیر خواهد 
بود. فقط صبور باشید و تسلیم نشوید. هر هدفی که دارید،  به آن چنگ 

بزنید، در نتیجه شما به آن خواهید رسید.

 برای این ب��ازی به یک تکه س��نگ به ان��دازه یک گ��ردو و کمی ب��زرگ تر یا 
کوچک تر از گردو نیاز اس��ت در این ب��ازی دو نفر که از همه بزرگتر هس��تند 

یارگیری می کنند و یک نفر را نیز به عنوان داور  اوستا انتخاب می نمایند.
 افراد در گروه به صورت یکی در میان در ی��ک صف قرار می گیرند و هر بازیکن 
بین و بازیکن حریف ق��رار می گیرد به ط��ور مثال: آبی قرم��ز، قرمز آبی همه 
بازیکنان شرکت کننده به جز بازیکن اول و آخر صف دست های خود را به پشت 
کمر برده و قالب می کنند به طوری که س��نگ داخل دس��ت های شان جای 
بگیرد، پس داور در طول صف ش��روع به حرکت کردن می کند و س��نگ را در 
دست یکی از بازیکنان قرار می دهد اما رها نمی کند تا زمانی که بگویید: سنگ 
کرنو وردار در رو پس از گفتن این جمله سنگ در دست بازیکن قرار می گیرد و 
او باید تالش کند طوری از صف به سمت بیرون فرار کند تا بازیکنان حریف که 

آماده هستند با ضربه ی پا وی را بزنند، نتوانند ضربه ای به او وارد کنند.
 چنانچه بازیکن با موفقیت از صف خارج شود گروه او به عنوان گروه برنده انتخاب 
می شوند و گروه بازنده باید بازیکنان گروه برنده را کول کرده و تا جایی که داور 
مشخص نموده اس��ت برده و دوباره به محل بازی باز گردانند بازی طبق همین 

روال تا زمان توافق گروه ها ادامه می یابد.

آب جوشی که سیب زمینی را نرم می کند.
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند.

مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست.
مهم این است درون خود چه داری...!!!!

مردم موهای صاف شان را فر میزنند.
و آنها که موی فرفری دارند موی شان را صاف می کنند.

عده ای جالی وطن کرده به خارج می روند.
و آنها که خارج هس��تند و نمی توانند بازگردند برای وطن دل ش��ان لک زده و 

ترانه ها می ُسرایند.
مجردها می خواهند ازدواج کنند.

متأهل ها می خواهند طالق بگیرند.
عده ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می کنند.

و عده ای دیگر با دارو و درمان به دنبال فرزنددار ش����دن هستند.
الغرها آرزو دارند کمی چاق بشوند.

و چاق ها با مصرف قرص و دارو هر روز سعی در الغر نمودن خود دارند و همواره 
حسرت الغری را می کشند.

شاغالن از شغل شان می نالند.
بیکارها دنبال شغلند.

فقرا حسرت ثروتمندان را می خورند.
ثروتمندان از دغدغهی نداشتن صفا و خونگرمِی فقرا می نالند.

افراد مشهور از چشم مردم قایم می شوند.
مردم عادی می خواهند مشهور شوند.

سیاه پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند.
سفید پوستان خود را برنزه می کنند.

هیچکس نمی داند تنها فرمول خوشحالی این است:
»قدر داشته هایت را بدان«

 از جمله بازي هاي مهیج بومی ایالم ، بازي لنگران است که هنگام تجمع 
چند خانواده براي تنوع و شادابي جمع آن را برگزار مي کنند. این بازي 
سرعت، دقت و تیزهوشي و هوش��یاري خاصي را مي طلبد که معموال 

بازیکنان زبده این بازي را انجام مي دهند .
در این رشته از بازي هاي سنتي بازیکنان به دو گروه تقسیم مي شوند 
و در زمیني که قبال خط کش��ي نموده اند، این بازي را انجام مي دهند. 
مقررات و ظرافت هاي خاصي در این بازي وجود دارد که بیان و ذکر آن 

از حوصله این مقاله خارج است.

مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزهای 
شکایت می کرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش، در مزرعه 
شخم می زد. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر 
را به زیر سایه ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بالفاصله همسر نق نقو 

مثل همیشه شکایت را آغاز کرد.
 ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی محکم به پش��ت سر زن زد و او در 
دم، کشته ش��د. در مراسم تش��ییع جنازه چند روز بعد، کشیش متوجه چیز 

عجیبی شد. 
 هر وقت یک زن عزادار برای تس��لیت گویی به مرد کش��اورز نزدیک می شد، 

مرد گوش می داد و به نش��انه ی تصدیق س��ر خود را باال و پایین می کرد، اما 
هنگامی که یک مرد عزادار به او نزدیک می ش��د، او بعد از یک دقیقه گوش 
کردن س��ر خود را به نش��انه ی مخالفت تکان می داد. پس از مراسم تدفین، 

کشیش از کشاورز قضیه را پرسید.
 کش��اورز گفت: »خوب، این زنان می آمدند چیز خوبی در مورد همس��ر من 
می گفتند، که چقدر خوب بود، یا چه قدر خوشگل یا خوش لباس بود، بنابراین 

من هم تصدیق می کردم.«
کشیش پرسید: »پس مردها چه می گفتند؟«

کشاورز گفت: »آنها می خواستند بدانند که آیا قاطر را حاضرم بفروشم یا نه!؟«.

عاقبت زن نق نقو !

هر وقت پدرم این ترانه را می خواند که »وقتی بچه بودی، 
عادت داشتی روی دوشم بنشینی، پدر نردبان بچه هایش 

است...« دلم می گرفت و برای پدرم غصه می خوردم.
پدر به چش��م پس��رش، بزرگ ترین و ق��وی ترین مرد 
دنیا اس��ت. پدر من یک س��رباز ب��ود. او در زندگی اش 
هم مثل یک س��رباز قوی و ب��ا اراده بود. او ش��خصیتی 
نیرومند داشت و سختی های روزگار موهایش را سفید 
کرده ب��ود. از نوجوانی برای تامین زندگ��ی خانواده اش 
دوندگی و کار و کس��ب درآمد را ش��روع کرد. همیشه 
 تا دی��ر وق��ت کار می ک��رد، اما هرگ��ز گله نم��ی کرد. 
علی رغم س��ختی هایی که در بی��رون تحمل می کرد، 
در خانه همیش��ه چهره ای خندان داش��ت.با وجود آن 
 که پدرم هر روز از صبح زود تا دیر وقت ش��ب دوندگی 
می کرد، ام��ا تحصیل من و برادرم در مدرس��ه، فش��ار 
 مالی خانواده را سنگین کرده بود و خانواده ام زندگی را 

به س��ختی می گذراند. پدرم برای بهبود دادن به معاش 
و درآم��د خانواده، ی��ک حوضچۀ پ��رورش ماهی کرایه 
کرد. پولش را قرض گرفت؛ بچه ماه��ی خرید و هر روز 
به تغذیه ی آنها مش��غول ش��د. چشم گذاش��ته بود که 
بچه ماهی ها زود رش��د کنند. چادری کن��ار حوضچه 
زد و هر روز از صبح تا ش��ب به آن، که امید خانواده شده 
بود، رس��یدگی کرد. مادر مترصد بود که بعد از فروختن 
محصول، چند اس��باب جدید به خانه اضافه کند. من و 
برادرم هم امی��دوار بودیم کتاب ه��ای جدیدی بخریم.

 اما یک روز ب��ا خبر غیرمنتظ��ره ای که پدر ب��ه ما داد، 
همه ی رؤیاه��ای مان رن��گ باخت. هم��ه ی ماهی ها 
مرده بودند. س��کوت مرگباری خانه را فراگرفت. صدای 
 گریه ی مادرم را از اتاق می ش��نیدم که با خودش نجوا 
می کرد: »همه چیز تمام ش��د! این همه پول از دیگران 
قرض گرفته بودی��م.« در این هنگام پ��درم لبخندی به 

مادرم زد و گفت: »عیبی ندارد! موفقیت که قرار نیست 
 به آس��انی به دس��ت بیاید! این شکس��ت برای ما درس 

می شود.«
بعدا از پدرم پرس��یدم: وقتی ماهی ها مردند، همه ی  ما 

گریه می کردیم. چرا شما گریه نکردید؟
پدرم جواب داد: »مردها نبای��د گریه کنند، فوق فوقش 
باید از اول ش��روع کنند.«پدرم برای جبران زیان مالی 
که بر خانواده وارد ش��ده ب��ود، خود را روزانه بیس��ت و 
چهار س��اعت وقف کار در کنار حوضچه کرد. دیگر کم 
پیش می آمد که او را ببینی��م. چین های روی صورتش 
عمیق تر ش��د، موهایش س��فیدتر ش��د و خیلی پیرتر 
 از س��نش به نظر می رس��ید. ط��وری ک��ه گاه از خودم 
می پرس��یدم آی این مرد که می بینم، پدر من اس��ت؟ 
 آیا او واقع��ا کمتر از 50 س��ال دارد؟کم ک��م که بزرگ 
 می ش��دم، عزم��م را ج��زم ک��ردم ک��ه ب��رای بهتر و 
آسان تر ش��دن زندگی برای پدرم تالش بیشتری بکنم 
و در زندگی موفق باش��م.در پایان س��ال 1998خدمت 
سربازی را تمام کردم و وارد دانشگاه ارتش شدم. حوضچه 
ی پرورش ماهی پدرم هم چند س��ال متوالی محصول 
خوبی داد. در تعطیالت زمس��تانی بعد از نیم س��ال اول 
تحصیلم در دانش��گاه، با حقوقی که گرفت��ه بودم، یک 
ریش تراش برقی برای پدرم هدیه خریدم. وقتی آن را به 
او دادم، پدرم ریش تراش را در دو دستش گرفت و مدتی 
طوالنی به آن خیره ش��د. متوجه شدم که چشم هایش 
پر از اشک شد.پدرم که مردی دارای شخصیت محکم و 
قوی، با هدیه ی کم ارزشی که از پسرش گرفته بود، متأثر 
ش��د و اولین بار گریه کرد. عشق پدر به فرزندان، عشقی 
عمیق و بزرگ است. من هرگز اش��ک پدرم را فراموش 

نخواهم کرد.

اشک پـــدر



15 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1771  پنجشنبه 17 دی 1394  26 ربیع االول 1437

ابالغ وقت رسیدگی 
10/342 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350511363 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350501007 ش��ماره بایگانی شعبه:941119 خواهان/شاکی 
موسس��ه مالی و اعتباری عس��کریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم کوروش کوکنانی و ولی اله درویشی 
به خواس��ته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالس��ه 9409980350501007 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/12/22 و س��اعت 10:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ولی اله درویشی فرزند مرادحسین و کوروش کوکنانی 
فرزند محمود و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28012 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/343 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350511339 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350501058 ش��ماره بایگانی شعبه:941175 خواهان/شاکی 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دادخواس��تی به طرفیت خوانده/

متهم پروانه عزیزی و بدری بنایی و بهستی بنایی و شقایق بنایی و زرین 
دخت بنایی و مهین بنایی و بیژن بنایی و یاس��مین بنای��ی و بهمن بنایی و 
مهری بنایی و کهین بنایی به خواس��ته الزام به ایف��ای تعهد)مالی( تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه یک 
اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350501058 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/12/22 و س��اعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوان��دگان 1- پروانه عزیزی فرزند قدرت اله و 
2- یاسمین و 3- شقایق و 4- بهس��تی همگی بنایی فرزندان محمدباقر و 
5- بیژن و 7- بدری و 8- مهری و 9- مهین و 10- زرین دخت و 11- کهین 
همگی بنایی فرزندان حس��ین و درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28013 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/344 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350511411 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500864 ش��ماره بایگانی شعبه:940952 خواهان/شاکی 
افروز خدائی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم حس��ین صالحی به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالس��ه 9409980350500864 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/12/24 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28011 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ش��ماره   9410100361708845 ابالغی��ه: ش��ماره   10 /345
پرونده:9409980361700884 شماره بایگانی شعبه:940966 خواهان/

ش��اکی فریده دیانی و زهرا علیرضائی و محمدرضا علیرضائی و اعظم 
علیرضائی علویجه و اک��رم علیرضائی علویجه دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده/متهم علیرضا علیرضائی و بتول علیرضائی به خواس��ته تقسیم 
ترک��ه تقدیم دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700884 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/16 و ساعت 10:00 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/

ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:28020 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/346 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350611078 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600976 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941092 خواهان آقای 
فرشاد آزادپرور دادخواس��تی به طرفیت خواندگان زهرا محمدی جاری 
و مجید گمرکچی به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و تامین خواس��ته تقدی��م دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شماره 430 ارجاع و به کالس��ه 9409980350600976 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1395/01/18 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده زهرا محمدی و درخواس��ت خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28129 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
10/347 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350611119 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600555 ش��ماره بایگانی شعبه:940626 خواهان/شاکی 
تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی 
و مس��عود مهردادی با وکالت خان��م زهرا نای صادقی دادخواس��تی به 
طرفیت خواندگان سامره کیانی گندمانی و زهرا ملک محمدی و رحمت اله 
ابراهیم پور و جلیل نادی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خس��ارت دادرسی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شماره 430 ارجاع و به کالس��ه 9409980350600555 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/01/22 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس��ت وکیل خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28130 شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/348 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350309288 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350300648 ش��ماره بایگانی شعبه:940730 خواهان/شاکی 
حس��ینعلی اس��المی پور دادخواس��تی به طرفیت خواندگان احمد مانی 
و محمود مانی و محم��د مانی و زهره مانی به خواس��ته ال��زام به ایفای 
تعهد)مالی( مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 9409980350300648 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/23 و س��اعت 09:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28127 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/349 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350309292 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350300109 ش��ماره بایگانی شعبه:940136 خواهان/شاکی 
حسین علی محمدی رزوه دادخواستی به طرفیت خواندگان فریبا صفدریان 
و مجتبی آقاداودی به خواس��ته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت و 
مطالبه خسارت دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9409980350300109 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/23 
و ساعت 08:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:28126 ش��عبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/350 ش��ماره ابالغی��ه:9410100350309328 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350300378 ش��ماره بایگانی شعبه:940433 خواهان/شاکی 
محمدعلی فرازنده دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حمیدرضا صیادی 
به خواسته مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9409980350300378 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/23 و ساعت 09:30 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/

ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:28125 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/351 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352411675 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400504 شماره بایگانی شعبه:940562 خواهان بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محمد شفیعی و اس��کندر محسنی عسگرانی و حس��ین حیدری الوری به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400504 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/31 و س��اعت 09:00 تعیین 
شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین حیدری الوری و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده حسین حیدری الوری پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27989 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
10/352 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352411750 ش��ماره پرون��ده: 
 940572 ش��عبه: بایگان��ی  ش��ماره   9409980352400514 
خواهان سازمان نظام مهندسی به شماره ملی 14000261591 به نمایندگی 
علی پزشکی ریاست سازمان نظام مهندسی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجید رهنما به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9409980352400514 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/01 
و ساعت 08:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:27985 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/353 ش��ماره ابالغنام��ه:9410100350108454 ش��ماره پرونده: 
9409980350100826 شماره بایگانی شعبه:940968 مشخصات ابالغ 
ش��ونده حقیقی: عبدالمحمود منصوریان فر نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور:1395/02/01 چهارشنبه س��اعت:11:15 محل حضور: اصفهان 
–خ.چهارباغ باال – خ.ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه3- اتاق ش��ماره333. علت حض��ور: در خصوص دعوی 
محمد ساعدی مرغملکی به طرفیت شما مبنی بر تایید فسخ قرارداد در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:26718 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/354 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352411868 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400503 شماره بایگانی شعبه:940561 خواهان مصطفی 
موگوئی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان محمدرضا مدینی و حس��ین 
والیتی لیرک به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند خودرو و مطالبه خسارت 
دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400503 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/04 و ساعت 09:30 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:27987 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/355 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352411842 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400189 شماره بایگانی ش��عبه:940213 خواهان محمد 
هارونی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدحسین عباسی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و الزام به ایفای تعهد)مالی( و مطالبه خسارت 
دادرس��ی و مطالبه وجه بابت... تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
و به کالس��ه 9409980352400189 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/02/04 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد.م الف:27986 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

10/356 ش��ماره ابالغی��ه:9410100370102471 ش��ماره پرون��ده: 
9209980358100911 شماره بایگانی ش��عبه:920119 محاکم کیفری 
یک دادگس��تری شهرس��تان اصفهان ب��ه موجب کیفرخواس��ت مورخ 
92/11/15 در پرون��ده کالس��ه 9209980358100911)920119ت17( 
برای عبداله هاش��می به اتهام قتل عمدی مس��لمان و نگهداری مشروبات 
الکلی و حمل مشروبات الکلی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
و استماع گواهی گواهان به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/02/05 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  
بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی اس��ت در صورت ع��دم حضور مطابق مقررات رس��یدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:28136 ش��عبه 1 دادگاه کیفری یک شهر 

اصفهان)17 کیفری استان سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

10/357 ش��ماره ابالغی��ه:9410100352411936 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400860 شماره بایگانی شعبه:940948 خواهان تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه)ع( به نمایندگی محمدحس��ین نظری توکلی و مس��عود 
مهردادی با وکالت حسین کبیری دادخواستی به طرفیت خواندگان مسعود 
عربیون و وحید امینی و محمدجواد جهانبخش و سید فرهاد فضل الهی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400860 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/05 و ساعت 11:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده وحید امینی و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده وحید امینی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.

م الف:27988 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/358 ش��ماره ابالغنام��ه:9410100350108447 ش��ماره پرونده: 
9409980350100487 شماره بایگانی شعبه:940576 مشخصات ابالغ 
ش��ونده حقیقی: روح ا... نوروزی فرزند محمدعلی نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1395/02/07 س��ه ش��نبه س��اعت 12:00 محل حضور: 
اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان – طبقه3- اتاق ش��ماره333. علت حضور: در خصوص 
دعوی مهرداد امامی فروشانی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت به 
مبلغ 100/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:26720 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
احضار متهم

10/360 ش��ماره ابالغی��ه:9410100370102588 ش��ماره پرون��ده: 
8309980358000001 شماره بایگانی شعبه:900452 محاکم کیفری یک 
دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده کالسه 8309980358000001 
)900452ش1ک1( برای حسین عزیزی علویجه و اصغر یوسفی و وحید 
کتیرائی فرد و مجید عس��گری به اتهام قتل عمدی و تبان��ی در فرار متهم 
و مش��ارکت در نزاع دس��ته جمعی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/02/08 
ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:28137 شعبه اول دادگاه کیفری یک شهر اصفهان 

)17 کیفری استان سابق(
ابالغ 

10/360 ش��ماره ابالغنام��ه:9410100350108470 ش��ماره پرونده: 
9409980350100388 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940438 مش��خصات 
ابالغ ش��ونده حقیقی: اکبر نیرومند فرزند رضا کدپستی8158687391 . 
کدملی 1280287713 نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1395/02/08 
چهارشنبه ساعت 08:30 محل حضور: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خ.شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه3- اتاق 
شماره333. علت حضور: در خصوص دعوی معاذاهلل محمدیان به طرفیت 
شما مبنی بر مطالبه 150/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. م الف:26717 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
احضار متهم

10/361 ش��ماره ابالغی��ه:9410100370102486 ش��ماره پرون��ده: 
8509983725100002 شماره بایگانی شعبه:920036 محاکم کیفری یک 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست مورخ 92/5/2 در 
پرونده کالسه 8509983725100002 )920036ت17( برای شاه محمد 
موسوی به اتهام قتل عمدی مسلمان تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/02/21 
ساعت 11:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف:28135 شعبه 1 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان)17 

کیفری استان سابق(
تحدید حدود اختصاصی 

 10/362 ش��ماره:1394/03/158677-1394/10/13 نظ��ر ب��ه اینک��ه 
تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک ش��ماره 805 واقع در کوی محال 
 اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثب��ت اصفهان که 
طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمدرضا بدیعی فرزند صدر و 
غیره در جریان ثبت می باش��د و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامب��رده تحدید حدود پ��الک مرقوم در روز پنج ش��نبه مورخ 
1394/11/8 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاورین اخط��ار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابن��د و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف:862 تاریخ انتش��ار:1394/10/17 

رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/368 ش��ماره ابالغی��ه:9410100351009372 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000544 ش��ماره بایگانی شعبه:940611 خواهان/شاکی 
 سجاد سلطانی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم مسعود صنعت نما

 و هوش��نگ محمدی و هادی میرزاده گوهری به خواس��ته اعتراض ثالث 
اصلی تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 9409980351000544 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/21 و ساعت 12:30 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/

ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.حضور خوان��دگان جهت مطالعه اظهارات ش��هود معترض ثالث و 
رویت اس��ناد و مدارک وی ضرورت دارد.م الف:28915 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



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 :
سه خصلت است كه در هر كس باشد )آثارش( 
به خود او بر مى گردد: ظلم كردن، فريب دادن 

و تخلّف از وعده.
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آشپزی

گوناگون

    

 مواد الزم : 200 گرم ك��ره،80 گرم پودر قن��د،  1/2 ق چ وانيل،4 عدد
زرده تخم مرغ، 250 گرم آرد،50 گرم ش��كالت تخت��ه اي،50 گرم پودر 

نارگيل.

 طرز تهيه:كره را با پودر قند در كاسه اي ريخته و با همزن برقي به مدت 
هفت دقيقه هم بزنيد. در كاس��ه اي ديگر زرده ه��اي تخم مرغ را با وانيل 
مخلوط كرده و با همزن خوب هم بزنيد تا كرم رنگ و يك دست بشود.آرد 
را الك كرده و كناري بگذاريد. تخم مرغ زده شده را به كره و پودر قند اضافه 
كنيد و آنها را با ليسك )قاشق مخصوص ش��يريني پزي( خوب مخلوط 
 كنيد. حاال آرد را كم كم به مواد اضافه و خوب با آنها مخلوط كنيد تا خمير 
يك دستي داشته باش��يد.  فر را با درجه حرارت 125 درجه سانتي گراد 
روشن كنيد تا گرم شود. س��يني فر را آماده كنيد و شيريني ها را در آن 
بچينيد.   خمير آماده شده را در قيف با ماس��وره شكوفه ريخته و با فشار 
دست خمير را بيرون آوريد. اندازه هر شيريني به طول چهار سانتي متر 
مناسب اس��ت. البته شكل و فرم ش��يريني به دلخواه شماست. در اينجا 
شيريني با همان فرم شكوفه اي به صورت مستطيل است.  شيريني هاي 

كوچك انگشتي شكل را روي سيني فر با فاصله بچينيد.
  وقتي تمام خمير را به شكل شيريني روي س��يني گذاشتيد، سيني را 
در طبقه وس��ط فر قرار دهيد و 20 دقيقه صبر كنيد تا شيريني ها بپزند.  
بعد از پخت سيني را از فر درآوريد و صبر كنيد تا شيريني ها خنك شوند.  
در اين فاصله ش��كالت تخته اي را خرد كرده و روي حرارت غيرمستقيم 
)مانند بخار كتري( آب كنيد.  شيريني هاي آماده و خنك شده را برداشته 
و يك طرف آنها را در ش��كالت فرو ببريد تا شكالتي شوند، بعد روي آنها 

پودر نارگيل بپاشيد.

در س��ال 1۹05، خانمی به نام مری اندرسون، يك برف پاک كن برای خودروها 
 اختراع كرد ك��ه البته خ��ودكار نب��ود و ب��ا حرك��ت دادن غلطك هايی روی 

سطح شيشه، برف  و باران را پراكنده می كرد.
 جالب اس��ت كه يك خانم ديگر به نام ش��ارلوت بريجوود، در سال 1۹1۳ اين 
اختراع را تكميل كرد، برف پاک كن او خودكار و الكتريكی بود و به جای غلطك از 

تيغه های پالستيكی به سبك امروزی استفاده می كرد.
از سال 1۹2۳ اس��تفاده از برف پاک كن ها رايج شد، اما متأسفانه خانم بريجوود 
سود يا شهرت خاصی برای اختراع خود پيدا نكرد و از نظر تجاری، شكست خورد.

 همين خان��م ش��ارلوت بريجوود، دختری داش��ت ب��ه نام فلوران��س لورنس. 
اين دختر، بس��يار مش��هور بود، چون س��تاره فيلم های صامت آن روزگار بود. 
البته در آن روزگاران بيشتر ستاره های سينما، ش��هرت ستاره های امروزی را 
نداشتند و مردم با اينكه چهره ستاره های را می شناختند، در بسياری از موارد نام 
و مشخصات ستاره ها را پيگيری نمی كردند، به خصوص اينكه در عنوان بندی 
ابتدايی و انتهايی فيلم ها، مرسوم نبود كه نام تك تك هنرپيشه ها حتما به نمايش 

گذاشته شود.
خانم فلورانس لورنس، كه در سال 1۹0۷ وارد دنيای سينما شده بود، سه سال 
بعد، به كارهای هنری ديگر عالقه مند ش��د و با حقوق قابل توجه هزار دالر در 
هفته، به استخدام يك كارگاه هنری درآمد. او همچنين در آگهی های بازرگانی 
شركت می كرد. با حضورهای س��ينمايی و فعاليت های جنبی او ديگر توانسته 
 بود، يكی از نخستين ستاره های زن دنيای سينما ش��ود، طوری كه به او لقب 
»نخستين ستاره سينما« هم داده شده اس��ت. او از ثروت خود برای تهيه يك 
دستگاه خودرو استفاده كرد. اما ازآنجا كه ذهن خالقی داشت، خيلی زود متوجه 
يكی از مش��كالت رانندگی ش��د. جالب اس��ت بدانيد كه تا آن زمان، خبری از 
چراغ های راهنما نبود. به همين خاطر او در سال 1۹14، يك بازوی اخطاردهنده 
روی گلگير عقب خودرو طراحی و نصب كرد كه با فش��ار يك دكمه، جهتی را 

كه راننده قصد چرخش به آن سو را داشت، به راننده پشت سر، نشان می داد.

شيرینى نقلى 
خانگى اتریشى 

مادر و دختری كه مخترع برف پاک كن بودند

خانه داری
اگر دوست داريد طعم سيب زمينِی پخته چاشنی زده، با پوستی ترد را بچشيد يا 
اينكه برای درست كردن پوره سيب زمينی، سيب زمينی ها را با پوست بپزيد، بايد 
تميز كردن سيب زمينی ها را به خوبی انجام دهيد تا غذايی كه درست می كنيد 
طعم و مزه خاک ندهد. برای اين كار تنها چيزی كه نياز داريد يك برس ظرفشويی 

معمولی است.
  ابتدا س��يب زمينی ها را انتخ��اب كنيد. برای اين كار س��يب زمينی ش��ما بايد 
 كامال زرد باشد. س��بزرنگ بودن حتی قس��مت كوچكی از س��يب زمينی باعث 
تلخ شدن آن بعد از پخته شدن می شود كه اين به معنای هدر رفتن زحمات شما 
برای آب پز كردن يك سيب زمينی خوشمزه خواهد بود ، همچنين ممكن است 

برای معده تان ايجاد ناراحتی نمايد.
 همچنين برای گرفتن نتيجه ی بهتر ، س��يب زمينی نبايد پژمرده،خراب يا كرم 
خورده باشد. ابتدا خرابی های آن را گرفته و قبل از آب پز كردن آن را خوب بشوييد 
تا پوستش تميز ش��ود. برای اين كار يك برس تميز و اس��تفاده نشده مخصوص 
ظرفشويی برداريد. )می توانيد از يك برس معمولی پالستيكی يا سيم ظرفشويی 

هم استفاده كنيد(
 هر يك از سيب زمينی ها را زير آب سرد با برس تميز كنيد تا خاک و كثيفی هايی 

كه به پوست سيب زمينی چسبيده از آن جدا شود.
  اكنون می توانيد س��يب زمينی ها را خش��ك كني��د و برای اينكه وقت��ی آنها را

  می پزيد پوست تردی داشته باشند، روی آن كره و نمك بماليد يا اينكه برای بعضی 
 خوراک های خانگی آن ها را ريز خرد كنيد. اين يك روش عالی برای زمانی است كه 

می خواهيد سيب زمينی ها را دو بار بپزيد يا وقتی كه می خواهيد آنها را با پوست 
 بپزيد. ) نمك روی س��يب زمينی از ترک خ��وردن آن هن��گام پخت جلوگيری 

می كند. (

نحوه ی تميز كردن و آب پز كردن 
سيب زمينى

اينجا گوشه ای از شهر تهران اس��ت كه يكی از رزمندگان سال های جنگ در خانه 
 خود موزه ای از يادگارهای دفاع مقدس بنا كرده اس��ت. رواي��ت ما از عجيب ترين 

موزه خانگی ايران را از دست ندهيد:
ماجرای هدیه كتاب شاهرخ به رهبری

 اگ��ر ب��ه عك��س ه��ا و پوس��ترهای روی دي��وار دق��ت كن��ی، چند ج��ا عكس
 ش��اهرخ ضرغام به چش��م می آيد. چن��د دقيقه همنش��ينی با حاج قاس��م كافی 
 اس��ت ت��ا متوج��ه ش��وی او ه��م يك��ی از بچ��ه ه��ای قديم��ی ته��ران اس��ت. 
 » يكی از بهتري��ن كارهايی ك��ه مقام معظ��م رهبری ه��م روی آن تاكي��د دارند 
روايت گری دفاع مقدس اس��ت. مثال بگوييم فالن ش��هيد با بيس��ت و چندس��ال 
س��ن چگونه جنگ را مديريت می كردن��د. از نظر ايش��ان هرآنچه ك��ه آدم را ياد 
دفاع مقدس می اندازد بايد احيا ش��ود. حتی من كتاب ش��اهرخ را می خواستم به 
مقام معظم رهب��ری بدهم. خيلی ها مخالف بودند می گفتند اين ش��خصيت نبايد 
 مطرح ش��ود.«خيلی ها ش��اهرخ ضرغام يا همان ُحر انقالب را از كتاب خاطراتش 
شناخته اند. كتابی كه حس��ابی هم پرفروش بود. صادقی تالش زيادی هم برای به 
 ثمر نشستن اين كتاب انجام داده و ماجرای هديه كتاب به رهبری را برای مان بازگو 
می كند: » وقتی كتاب را تقديم حضرت آقا كردم فرمودند قبال اين كتاب به دست 

من رسيده است.
 بعد ادامه دادند بعضی ها ره صدس��اله را يك ش��به می روند راستش آنجا خجالت 
 كش��يدم حرفی بزنم ول��ی توی دلم گفت��م آقا جان بعض��ی ها هم ره صدس��اله را

يك شبه خراب می كنند. بله شاهرخ قبل انقالب خالف های خودش را داشته است. 
 انقالبی هم نبوده اس��ت. اما بعد از انقالب به جرگه انقالبيون م��ی پيوندد و انقالبی 
می شود. می گفتند عرق خوری كرده است. من می گفتم مال من را كه نخورده است 

مال خدا را خورده است. خودش به خدا جواب می دهد.«
ننه اگر خمينى نبود بچه ام را اعدام مى كردند!

حاج قاس��م حتی از واكنش های مردم عادی به ش��اهرخ و اث��رات كتاب هم حرف 
برای گفتن دارد. »يك خانم��ی از تبريز با من تماس گرفت و گف��ت آقای صادقی 
من كتاب را كه خواندم دوتا حاجت داش��تم از ش��اهرخ خواس��تم به من داد. شما 
وقتی توبه كنيد خدا م��ی پذيرد و چنين جايگاهی به ش��ما می ده��د. يك جايی 
 من از مادر ش��اهرخ می پرس��م ننه اگر خمينی نبود بچه تو چی می شد. می گويد 
 بچه ام ،ننه اعدام می ش��د. حاال همين ش��اهرخ شخصيتی اس��ت كه امام به دلش 
می نشيند. وقتی دانش��جوها برای مناظره به دانشگاه می رفتند شاهرخ را به عنوان 
يك انقالبی برای باديگارد بردند. آنجا می گويد ببينيد بچه ها من هيچی سواد ندارم 
اما می دانم اگر رگ دو دستم را بزنند خونم روی زمين می نويسد خمينی. اين يعنی 

ته واليت پذيری!« 
حاج قاسم وقتی می خواهد داستان آشنايی خود با ش��اهرخ ضرغام را روايت كند. 
همه چيز به گروه فداييان اس��الم ختم می ش��ود گروهی از جوانان باغيرت تهرانی 
كه قبل از خيلی از س��ازمان ه��ا و مس��وولين و در دومين روز جن��گ خودجوش 
 راهی جنگ می ش��وند. » م��ا جزء گ��روه فدايي��ان اس��الم بودي��م.  و فرمانده ما 
شهيد مجتبی هاشمی بود كه با آقای خلخالی بر س��ر جمع كردن خانه های فساد 
همكاری می كرد. وقتی جنگ شروع ش��د از جاهای مختلف اسم نويسی می كنند 
و می بينند اتوبوس ندارند. حدود ۹0 نفر ش��ده بودند. به آقای خلخالی می گويند 

 اتوبوس نداريم. يكی م��ی گويند كه دوتا اتوب��وس مواد مخدر توقي��ف كرديم كه 
 ماش��ين ها در پاركينگ هس��تند. راننده ه��ا را صدا م��ی كنند و م��ی گويند اين

اتوبوس ها را ببر خرمشهر تا آنجا كه رفتی توقيف خودت هم آزاد می شود. يعنی اولين 
گروه مردمی داوطلب بوديم كه به جنگ رفتيم.«

 بعد ه��ا خيلی از زندان��ی ها هم عاق��ب بخير می ش��وند و راه زندگی ش��ان عوض 
 می ش��ود. » يك روز آقای خلخالی می آيد ب��رای اعدام به زن��دان، آنها می گويند 
می خواهی يك گلوله ح��رام ما كنی اجازه بدهي��د ما برويم دف��اع از وطن بكنيم. 
برای همي��ن حركت م��ی كنند به س��مت جبه��ه تع��دادی زيادی از دش��منان 
را از بي��ن می برند و خودش��ان هم ش��هيد می ش��وند. جالب اينجاس��ت كه يكی 
 از آنه��ا در وصيت نام��ه اش می نويس��د خدايا اگر توبه م��را پذيرفتی جن��ازه ام را 

تيكه تيكه كن!«
از سردار همدانى نامه سفيدامضا گرفتم!

 گ��روه فداييان اس��الم بع��د از س��امان ده��ی جبهه ه��ای جنگ منحل ش��ده و 
بچه های گروه به كمك س��پاه و بس��يج می روند. همين حضور داوطلبانه س��بب 
می ش��ود بعدها خيل��ی از بچه ه��ای گ��روه نتوانند س��ابقه جبهه خ��ود را اثبات 
 كنند و س��ردار صادق��ی ماموري��ت صدور گواه��ی جبه��ه را بر عهده م��ی گيرد. 
» من تنها كس��ی هس��تم در ايران كه گواهينامه جبهه بچه ها را در گروه فداييان 
اسالم امضا می كنم. اين بچه هايی كه می آيند بايد يك سری اسناد مدارک بياورند 
كه من بفهمم اين ها با ما بودند. می آين��د و می گويند كه ما با فالنی و فالنی بوديم. 

 بعد من هم می روم بنياد شهيد درباره حرف های شان تحقيق و تفحص می كنم و
 اطالعات ش��ان را چك می كنم. بعد می چرخم و خانواده های شهدای آنجا را پيدا 

می كنم.«
تصویر نامه سردار فضلى و نامه سفيدامضای شهيد همدانى

 ماجرای ص��دور اي��ن گواهی ها ه��م برمی گ��ردد به حض��ور س��ردار همدانی در 
 موزه خانگی حاج قاسم. » وقتی ش��هيد همدانی به منزل ما آمد ماجرای مشكالت 
بچه های گروه فداييان را برای ايشان گفتم و همان جا در سربرگ خالی امضا زدند و 
گفتند خودت نامه اش را بنويس و ما به شما اعتماد داريم. بعد از آن، امضای سردار 
حاج علی فضلی را هم گرفتيم و من مسوول صدور سابقه جبهه بچه های گروه شدم.«

رفقای ما با چاقو و پنجه بوكس جلوی استکبار ایستادند
ما به اي��ن اتاق به چش��م موزه نگاه م��ی كنيم ولی برای حاج قاس��م اينجا عش��ق 
 اس��ت. ما نگرانيم بعد از حاج قاسم چه بر س��ر اين يادگاری ها می آيد او ولی خيال

آس��وده ای دارد. » اين ات��اق اتاق تذكر اس��ت. اگر ه��م بخواهم تعبي��ری برايش 
 بياورم. می گويم اتاق شهداس��ت. خرج خاصی هم برايش نك��ردم. خيلی از اين ها 
می خواس��تند برای اس��قاطی بروند. اگر اين ها را به مال خر بده��ی. چدن هايش 
 را ج��دا می فروش��د. مس هاي��ش را جدا. اي��ن كار همه اش عش��ق اس��ت. بعد از

 120 س��ال اين اتاق نمی دانم چه می ش��ود. اما به ما ياد داد دنب��ال انجام وظيفه 
باش��يد. دنب��ال خير باش��يد به نتيج��ه اش هم فك��ر نكني��د. ما با مط��رح كردن 
اين خاط��رات می خواهي��م بگويي��م آن زمان با دس��ت خالی با اس��تكبار جهانی 

 جنگيديم. اي��ن وس��ايل را نگاه كني��د. رفقای م��ا با قم��ه و چاقو، پنج��ه بوكس
آمده بودند تا در مقابل مجهز ترين سيس��تم های نظامی بجنگند. ما س��يم خاردار 

نداشتيم كه جلوی خودمان بكشيم.«
تصویر  نامه یکى از اعضای گروه فدائيان

 حاج قاس��م چش��مش به عك��س يك��ی از ش��هدا م��ی افت��د و ادامه م��ی دهد: 
»يكی از بچ��ه ها غالمحس��ين زنه��اری مرحل��ه اولی ك��ه به جنگ آمد دس��ت 
خالی ب��ود. مرحل��ه دوم كه آمد رفته ب��ود چاقو خري��ده بود و ب��ه خواهرش گفته 
 بود كه همچي��ن چيزهايی برای جن��گ نياز اس��ت. همين آدم در جنگ عاش��ق

 يك دختر خرمش��هری مبارز ش��د  ولی هيچ وقت جرات نكرد پا پيش بگذارد و به 
جای ازدواج به شهادت رسيد. در حقيقت ما در جنگ هم جنگ داشتيم هم زندگی 

داشتيم.«
این موزه از آمریکا و مدارس ابتدایى هم بازدید كننده دارد

موزه زمانی موزه اس��ت كه بازديد كننده هم داشته باش��د. وگرنه گنجينه ای بيش 
نيست. اين اتاق آنقدر جذاب است كه همه مهمان های خانه دوست دارند توی همين 
اتاق 12 متری بنشينند.البته بازديدكنندگان اين موزه خانگی محدود به دوست و 

آشنا نمی شود. »از خيلی شهرستان ها حتی برای ديدن اينجا می آيند. 

معرفی کتاب

كتاب »پويش پيامبر«، تازه ترين اثر از س��يد مجتبی حس��ينی محقق 
و پژوهش��گر درب��اره جاي��گاه معرفت��ی و خلقت��ی و س��لوک فردی و 
 رفتاری پيامبر اكرم )ص( اس��ت كه انتش��ارات كتاب نيس��تان منتشر 

 كرده است.
در بخش نخس��ت از اين كتاب با عنوان »معرفت و محبت« نويسنده با 
بهره گيری دقيق از آيات و روايت به معرفی وجوه متمايزكننده رفتاری 
پيامبر اكرم )ص( به نحوی می پردازد كه زمين��ه ايجاد معرفت به پيام 
و سيره ايش��ان و نيز جلب محبت بيشتر نسبت به ايشان در مخاطب به 
وجود آيد. نويس��نده در بخش دوم از كتاب با عنوان »خلقت تا بعثت« 
به بررسی روند تاريخی حركت بشر از خلقت تا بعثت رسول اكرم )ص( 
و آنچه كه زمينه ساز و بس��تر ظهور پيغام جهانی و جاويد ايشان شد را 

تشريح می كند.
 بخ��ش پايان��ی اين كت��اب ب��ا عن��وان »بعث��ت ت��ا رحلت« ني��ز در 
س��ه بخش كلی بعثت تا هجرت، هجرت و هجرت تا وفات به تش��ريح 
 و تفس��ير س��لوک فردی و اجتماعی زيس��ت آخرين پيامب��ر خداوند

 اهتمام می ورزد.
 پديده بعثت و داليل و بسترهای ش��كل گيری آن، شروع دعوت پيامبر 
اعم از دعوت مخفيانه و دعوت از خويش��اوندان و در نهايت علنی كردن 
رسالت و نيز در ادامه هجرت از مكه به مدينه و بسترهای آن  مورد توجه 

قرار گرفته است. 
در بخش دوم علت هجرت و ماجرای آن و نيز ش��رح ساختار اجتماعی 
مدينه در زمانه هجرت و در نهايت در بخش پايانی ماجرای رحلت ايشان 

و وصايا و سفارشات ايشان پس از رحلت مورد توجه قرار گرفته است.
 درس گفتارهای س��يد مجتبی حس��ينی ب��ه دليل تس��لط كافی وی 
بر كالم علم��ی به رواي��ت حوزه های علمي��ه و نيز دانش��گاه ها، دارای 
جذابيتی روزافزون اس��ت و همين مس��اله منجر به اين شده كه طيف 
 وس��يعی از مخاطبان و س��الئق بتوانند ح��ول آن جم��ع و از آن بهره 

ببرند. 

پویش پيامبر

روایت حاج قاسم صادقى از اتاقى كه یادآور شهداست؛

عجیب ترین موزه ایران در خانه سردار)2(
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