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شهردار اصفهان:

مسایل فرهنگی را به رگ های 
شهر  پمپاژ  می كنیم
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استاندار اصفهان گفت: شهرداری های استان اصفهان 
موظفند برای ارایه خدمات بهتر و بیشتر به مردم به 

سمت و سوی پروژه های مشارکتی حرکت کنند...
 شــهردار اصفهان با بیان اینكه ازســال آینده تمام مســایل 
فرهنگــی را به رگ های شــهر اصفهــان پمپــاژ می کنیم، 
گفت:تالش داریــم رویدادهای فرهنگی را از درون ســالن ها 
به شــهر و کف خیابان ها منتقل کنیم. مهدی جمالی نژاد در 

حاشیه افتتاحیه...
»محمد جواد ظریف« وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و »جان کری« همتای آمریكایی وی 

طی دیداری در مونیخ آلمان...

تیم فوتبال ذوب آهن با تساوی مقابل استقالل اهواز 
نتوانســت دوباره خودش را به پله های سه گانه لیگ 

برساند. تیم فوتبال ذوب آهن...

شهرداری های استان  به سمت 
پروژه های مشاركتی حركت كنند

ظریف و كری چگونگی اجرای 
برجام را بررسی كردند

ذوب آهـن از روی پـله 
افتاد

اکران فیلم های جشنواره در اصفهان؛

فجر مایه رونق سالن های سوت و كور شهر
2
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رییس جمهوری بانک ها را شریان حیات اقتصادی 
جامعه دانست و با یادآوری شــرایط سخت تحریم 
گفت: بداندیشانی به بهانه دور زدن تحریم ،پول ملت 

را غارت کردند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در پنجاه 
و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی افزود: صنعت 
بانكداری به قدری اهمیت دارد که در فشار تحریم به 
ملت ایران، شاید بدترین فشار به جامعه ما از همین 
طریق شروع شد. وی ادامه داد: در واقع بانک ها هم 
شریان حیات اقتصادی جامعه هستند و هم شریان 
ارتباطی بین کشور و سایر کشورها از لحاظ پولی مالی 
واقتصادی است. رییس جمهوری ادامه داد: بدترین 
تحریم تاریخی اقتصادی را بر مردم عزیز کشورمان 
تحمیل کردند از کشــتی رانی گرفته تا بیمه، بانک، 
تبادل اســكناس، فلزات گرانبها، صنعت پتروشیمی 
تا خودرو و تقریبا همه شریان های حیاتی توسعه ای 
یک کشور را با مشكل مواجه کردند. روحانی افزود: ما 
داشتیم به حدود 50-60 سال پیش برمی گشتیم، 
رفتیم به صراف و صرافی و به سراغ چمدان و پول در 
چمدان رفتیم. شرایط بسیار ســختی را بر کشور ما 
تحمیل کردند. وی ادامه داد: این نشان می دهد که 

ملت ما چه شرایط سختی را پشت سر گذراند.
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد...

معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه 
با تاکید بر اینكه نقطه ضعف جدی ایران رایزنی های 
اقتصادی اســت، گفت: از برجام نباید توقع معجره 

دومی داشت که اقتصاد ایران را شكوفا کند.
به گــزارش ایمنــا، عبــاس عراقچــی در دیداربا 
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانی اصفهــان، با 
اشــاره بــه اینكه اکنــون فضــای بازتــری برای 
بررســی مشــكالت اقتصــادی درکشــور فراهم 
 شــده اســت، اظهارکرد: پیش از ایــن در دوران 
تحریم ها فشارها بسیار بود و حسنی که برجام دارد، 
فضا بازشده تا مشكالت اصلی را بر روی میز گذاشته 
و یكی یكی آنها را بحث و بررسی کنیم. وی با تاکید 
بر اینكه برجام معجزه ای بود که کسی تصور آن را 

نمی کرد، بیان کرد: واقعیت این است ...

رییس  جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی؛
به بهانه دور زدن تحریم، 
 پول ملت را غارت كردند

عباس عراقچی دراصفهان:
توقع شکوفایی اقتصاد را 

از برجام نباید داشت
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ــت و با يادآورى  ــريان حيات اقتصادى جامعه دانس رييس جمهورى بانك ها را ش
ــانى به بهانه دور زدن تحريم ،پول ملت را  ــخت تحريم گفت: بدانديش ــرايط س ش

غارت كردند.
حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در پنجاه و پنجمين مجمع ساليانه بانك 
ــار تحريم به ملت  مركزى افزود: صنعت بانكدارى به قدرى اهميت دارد كه در فش

ايران، شايد بدترين فشار به جامعه ما از همين طريق شروع شد.
ــتند و هم  ــريان حيات اقتصادى جامعه هس وى ادامه داد: در واقع بانك ها هم ش

شريان ارتباطى بين كشور و ساير كشورها از لحاظ پولى مالى واقتصادى است.
ــر مردم عزيز  ــم تاريخى اقتصادى را ب ــه داد: بدترين تحري رييس جمهورى ادام
كشورمان تحميل كردند از كشتى رانى گرفته تا بيمه، بانك، تبادل اسكناس، فلزات 
ــيمى تا خودرو و تقريبا همه شريان هاى حياتى توسعه اى  گرانبها، صنعت پتروش

يك كشور را با مشكل مواجه كردند.
ــال پيش برمى گشتيم، رفتيم به  ــتيم به حدود 50-60 س روحانى افزود: ما داش
صراف و صرافى و به سراغ چمدان و پول در چمدان رفتيم. شرايط بسيار سختى را 

بر كشور ما تحميل كردند.
وى ادامه داد: اين نشان مى دهد كه ملت ما چه شرايط سختى را پشت سر گذراند.

ــان كرد: هيچ ترديد ندارم، تعارف نمى كنم و  رييس دولت تدبير و اميد خاطرنش
سخنى به اغراق نمى گويم، موفقيتى كه مردم ما به دست آوردند در سايه عنايت 

حق بود.
روحانى افزود: خداوند به خاطر دل پاك، دعاى خير و حضور اين مردم در صحنه ما 
را يارى كرد، چون حضور مردم نباشد خدا هم نيست، يداهللا مع الجماعه. وقتى همه 
آمدند، دست خدا هم مى آيد. پشت سر مردم، خدا يارى مى كند اما شرط كرده و 

گفته ان تنصراهللا ينصركم و يثبت اقدامكم.
ــما دين خدا، راه خدا، راه حق، راه صحيح  ــت: اگر ش رييس جمهورى اظهار داش
ــر آن، حمايت خداوند هم شامل حال  ــت را حمايت كرديد بدانيد پشت س و درس
شما خواهد شد، خدا ما را يارى كرد به خاطر دعاى مردم، موفقيت 23 تير، دعاى 

سحرخيزان و ماه رمضان بود كه به دست آمد.
ــت؛ در وقت ديگرى بايد گفته شود كه در  روحانى افزود: اين جلسه زمان آن نيس
ــكالتى بوديم و خداوند چگونه اين ملت را مثل هميشه در  چه پيچ و خم ها و مش
تاريخ جهان سرافراز كرد؛ يك كشور در دنيا نيست كه بگويد ايران در اين مذاكرات 

سرش كاله رفته است.
وى ادامه داد: يك كشور شما پيدا كنيد، يك صاحب نظر پيدا كنيد؛ يك نفر حتى 
آنهايى كه بدخواه ما هستند، حتى رژيم منفورى كه عليه ما كار مى كند، اينها تازه 

مى گويند ايران سر1+5كاله گذاشته است.
ــوراى عالى امنيت ملى اضافه كرد: آنهايى كه اين را با لحن ديگرى بيان  رييس ش
مى كنند، حتى آنهايى كه در آمريكا مخالف اين توافق بودند و هستند، نمى گويند 

ايران سرش كاله رفته، مى گويند آمريكا سرش كاله رفته است.
 بانك ها امروز بايد جبران كنند

ــدارد كه  ــعه وجود ن ــورهاى در حال توس ــخ ايران و كش ــت: در تاري روحانى گف
ديپلمات هاى آنها در برابر 6 قدرت جهانى بنشينند و به خوبى و به دقت از حقوق 

يك ملت دفاع كنند. اين براى ما افتخار است. 
ــحال نباشد، نمى دانم چه  ــى از رفع تحريم خوش رييس جمهورى افزود: اگر كس
ــك كنيم. مگر امكان  تعبيرى بايد به كار برد. بايد بگويم در ايرانى بودن آن بايد ش
دارد كه يك ايرانى وطن دوست، عاشق ملت و كشور خود باشد و از برداشته شدن 
ــد البته عده اى بودند كه از وجود تحريم ها نفع مادى  ــحال نباش تحريم ها خوش

مى بردند.
وى در ادامه تاكيد كرد: رفع تحريم نه تنها به نفع ملت ايران بلكه به نفع همسايگان، 

دوستان، مردم و همه طرف هاى تجارى ماست.

ــمن، به خوبى روشن شد كه نقش بانك تا چه حد  وى با اشاره به اينكه با فشار دش
ــار قرار دادند؛ زيرا تحريم  ــتم بانكى را تحت فش ــت، گفت: چرا آنها سيس مهم اس
ــكى به ما  ــا دارو و تجهيزات پزش ــت. آنه بانكى به يك معنا، تحريم همه چيز اس
ــير خودمان را ــتيم مس ــال توانس نمى دادند و ببينيد با چه ابزارى در اين چند س

 ادامه دهيم.
رييس شوراى اقتصاد تصريح كرد: اكنون كه تحريم ها برداشته شده بانك ها بايد 
ــئوليت خود  جبران كنند. ما به عنوان دولت و خادم مردم وظيفه داريم كه به مس
عمل كنيم. روحانى گفت: سر بر سجده مى گذارم و خدا را سپاس مى گويم. همواره 
ــا در كنار چرخش  ــه توانم را به كار مى گيرم ت نگران اين قول بودم كه گفتم هم
ــهادت مى دهم كه تيم مذاكره كننده  سانتريفيوژها اقتصاد مردم هم بچرخد. ش
ــب، نه تعطيالت، نه ماه رمضان  به صورت شبانه روزى در تالش بود. نه روز، نه ش
ــبانه روزى كار مى كردند و چه اضطراب ها،  ــت. همه به صورت ش و نه محرم داش

مشكالت، دلهره ها و فراز و نشيب هاى فراوانى داشتند.
وى ادامه داد: اگر روزى همه چيز براى مردم بازگو شود، خواهيد ديد در اين 30 ماه 

بر ما چه گذشت، اما من از ابتداى مذاكرات خوش بين بودم.
رييس جمهورى گفت: در مجمع عمومى سازمان ملل آنگاه كه براى نخستين بار 
ــطح وزيران خارجه ديدار كردند، دنيا به ملت  1+5 و ايران براى نخستين بار در س
ــار، زور و تحريم  ــيد كه ملت ايران را با فش و دولت ما اعتماد كرد و به اين باور رس
نمى توان تسليم كرد. مردم ايستادگى كردند و دنيا هم اين مقاومت را باور كرد و 

به حمداهللا بهترين سربازان نيز به صحنه رفتند و موفق شديم.

انتخابات ايران در منطقه و جهان اثر خواهد داشت
رييس جمهورى گفت: امروز روزى است كه وقتى وارد فضاى پسابرجام شديم بايد 

براى اجراى برجام 2 آماده شويم.
ــاء اهللا همه مردم پاى  ــات و رقابتى افزود: ان ش ــاره به فضاى انتخاب روحانى با اش
ــكوهمندى مى آفرينند. همه بايد  صندوق هاى راى مى آيند و انتخابات بسيار ش
ــروع شرايط بهتر براى  پاى صندوق هاى راى برويم؛ چرا كه در غير اين صورت ش

ما رقم نمى خورد. 
ــاره بر انتخاب اصلح در انتخابات گفت: اكنون در شرايطى كه در منطقه  وى با اش
جنگ، كشتار، ترور و خونريزى وجود دارد، انتخابات ايران بسيار تاثيرگذارتر است 

و در منطقه و جهان نيز اثر مثبت خواهد داشت. 
رييس جمهورى با يادآورى اين نكته كه اكنون نگاه دنيا نسبت به ايران تغيير كرده، 
ــور ببينند،  اضافه كرد: وقتى پس از برجام، صف هاى طوالنى راى گيرى را در كش
ــت و آينده خودمان راى مى دهيم و اين بسيار  ــت چون به سرنوش ــيار زيباس بس
ــى رقابت هاى انتخاباتى  ــت. روحانى گفت: در اين دو هفته به طور طبيع مهم اس
ــجام و اتحاد براى ساختن و توسعه ايران و جبران  وجود دارد، اما نكته اساسى انس
ــاره به يكى از وعده هاى انتخاباتى خود در  ــت. وى با اش ــته اس ــال هاى گذش س
ــاوره با كارشناسان و متخصصان  ــت: گفته بودم كه بدون مش سال 92 اظهار داش
تصميمى نمى گيرم، براى همه امور همواره افراد متخصص و كارشناس را دعوت و 
گفت وگو كرديم. اگر همه آنها يك نظر داشتند، نظر خود را كنار گذاشتم و تسليم 

شدم. 

مهم ترين عامل كنترل تورم، انضباط پولى و مالى است
رييس جمهورى در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه در آغاز دولت ثبات و آرامش 
ــيار بزرگى در اين دو سال و نيم  مهم ترين موضوع مورد نظر ما بود، گفت: كار بس
عمر دولت در زمينه ثبات انجام شده است. در اين دوران مى بينيد كه ديگر نوسان 

و دلهره در بازار اقتصادى وجود ندارد. 
ــه گونه اى تغيير  ــارت تورمى جامعه را ب ــت انتظ روحانى تاكيد كرد: مهم اين اس
ــارات جامعه قبل از ــورم كاهش مى يابد. انتظ ــه بدانند قدم به قدم اين ت دهيم ك

 دو سال و نيم اخير همواره معكوس بود، همه از جمله مردم عادى و كارآفرين، روند 
تورم افزايشى را در نظر مى گرفتند.

وى افزود: امروز  انتظارات تورمى تغيير كرده و بايد آن را حفظ كنيم كه كار بانك 
مركزى و ستاد اقتصاد مقاومتى ماست.

رييس جمهورى تصريح كرد: انضباط پولى و مالى طى دو سال و نيم گذشته مهم 
ترين عامل در كنترل و مهار تورم بوده است. بايد حواسمان به رشد پايه پولى باشد.

ــيار خوب، تركيب  روحانى ادامه داد: در گزارش رييس كل بانك مركزى نكته بس
درست رشد نقدينگى بود.

 مهارم تورم و كاهش مستمر آن، دستاورد مهم دولت
ــده دولت را به كمك تيم  رييس جمهورى يكى از دستاورد هاى مهم و محقق ش
اقتصادى و بانك مركزى در مهارم تورم و كاهش مستمر آن ذكر و اضافه كرد: اگر 
بدانيم سال به سال تورم كاهش مى يابد و به تك رقمى و عدد درست برسيم توليد 
كننده، مصرف كننده و سرمايه گذار هم مى داند كه چكار بايد انجام دهد و تقاضا 

شكل مى گيرد.
ــكل ــرمايه گذارى ش ــد، س ــد كرد: اگر آينده قابل پيش بينى نباش روحانى تاكي

 نمى گيرد كه يكى از پايه هاى آن مسئله تورم است.
سود بانكى باال به اقتصاد كشور لطمه مى زند

وى تصريح كرد: اگر تورم مهار شود ديگر سود بانكى باال معنا ندارد، نادرست است 
و به اقتصاد كشور لطمه مى زند.

رييس جمهورى در ادامه سخنان خود درباره سود بانكى گفت: اقتصاد با فرمان و 
دستور درست نمى شود و بايد بر مبناى روند اقتصادى شكل بگيرد. سود اقتصادى 

را نيز بايد با ابزار اقتصاد كاهش دهيم. 
ــت كه يكى دوسال قبل،  روحانى با بيان اينكه بازار غيربانكى يكى از اين ابزارهاس
حركت كندى داشت، اما اكنون روند خوبى دارد، خاطرنشان كرد: سود غيربانكى 
كه 29 درصد بود، به 19 درصد كاهش يافت و اكنون در حال رسيدن به 18 درصد 

است و ان شاءاهللا كمتر خواهد شد.
 دو تقاضاى رييس جمهور از نظام بانكى كشور

روحانى در ادامه دو تقاضا از بانك ها مطرح كرد و گفت: تقاضاى نخست اينكه همه 
ــند و تقاضاى دوم اين است كه بايد  بخش هاى اقتصادى و بانك ها بايد فعال باش
بانك ها خود را براى فضاى رقابتى آماده كنند. در شرايط جديد هم سرمايه خارجى 

و هم تكنولوژى وارد كشور خواهد شد. ما بايد خود را آماده كنيم.
وى اضافه كرد: البته مى دانم بانك هاى ما ضعيف هستند و در مطالبات بايد به آنها 
كمك كرد. براى بدهى دولت به بانك ها و بانك مركزى و همچنين بدهى بانك ها 
به بانك مركزى تدابيرى اتخاذ شده كه ان شاءاهللا از طريق اوراق مالى و بازار سرمايه 

كمك خواهد شد تا بتوانيم از مشكالت امروز عبور كنيم.
ــئوليت  ــاس مس رييس جمهورى خطاب به نظام بانكى گفت: بانك ها بايد احس
ــت به نحو احسن استفاده شود و  ــنگين كنند. از پول مردم كه در اختيار آنهاس س
به گونه اى نباشد كه خدايى نكرده بانكى نظر خاصى به فرد و سرمايه گذار بانكى 

داشته باشد يا شروط بنگاه دارى كند. 
روحانى تصريح كرد: بانك مركزى بايد به دقت نظارت كند. ما بايد بتوانيم مشكالت 

بانك ها را حل كنيم و زنجير طلب و بدهى هاى بانكى را بشكنيم.

ــالمى ايران و  ــه جمهورى اس ــر امور خارج ــواد ظريف» وزي «محمد ج
«جان كرى» همتاى آمريكايى وى طى ديدارى در مونيخ آلمان در رابطه 

با چگونگى اجراى برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) گفت وگو كردند.
ــيه كنفرانس امنيتى  ــخ،در اين ديدار كه در حاش به گزارش ايرنا از موني
ــد، دو طرف در مورد جزييات و اجراى بندهاى مختلف  مونيخ برگزار ش

برجام مذاكره كردند.
ــى را با برخى از  ــورمان در روزهاى اخير ديدارهاي وزير امور خارجه كش
ــاى چينى خود در بدو ورود  اعضاى گروه 1+5 از جمله «وانگ يى» همت

به مونيخ انجام داد.
ــش ايران در حل  ــن ديدار اعالم كرد كه نق وزير امور خارجه چين در اي
ــوى همه كشورها جدى  ــت و بايد از س ــوريه غيرقابل انكار اس بحران س

گرفته شود.
محمد جواد ظريف در نشست تماس سوريه در مونيخ كه منجر به حصول 

توافق براى توقف درگيرى ها در اين كشور شد، شركت كرد.
ــين اميرعبداللهيان  ــتگاه ديپلماسى ايران را در اين سفر حس رييس دس

معاون عربى و آفريقاى وزارت امور خارجه همراهى مى كند.
ــا 14 فوريه (23 تا 25  ــس امنيتى مونيخ از 12 ت پنجاه و دومين كنفران
ــران و مقامات ارشد كشورهاى مختلف از  بهمن) با شركت ده ها نفر از س
ــالمى ايران در مونيخ آلمان برگزار  جمله وزير امور خارجه جمهورى اس

مى شود.

رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در واكنش به تصميم عربستان براى ورود 
150 هزار نيرو به سوريه گفت: عربستان ابتدا اثبات كند چنين نيروهايى 

وجود دارد، بعدا اين صداهاى گنده را از خود دربياورد.
سرلشكر سيدحسن فيروزآبادى رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در پاسخ 
ــراى انتخابات مجلس  ــوالى مبنى بر اينكه چه توصيه اى به مردم ب به س
ــالمى خبرگان رهبرى داريد، اظهار كرد: من به دليل اينكه  ــوراى اس ش
ــا حرف بزنم و كار  ــتم نمى خواهم در مورد كانديداه يك فرد نظامى هس
تبليغاتى بكنم، اما توصيه ام به مردم اين است كه بايد به شاخصه هايى كه 
حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى براى افرادى كه مى توانند 

در جمهورى اسالمى مسئوليت بگيرند توجه كنند.
وى افزود: مهم ترين شاخصه اى كه مردم براى انتخاب كانديداها بايد در 
ــت كه يك نماينده مجلس هرگز نبايد عالقه داشته  نظر بگيرند، اين اس

باشد تا دست آمريكا و غرب در ايران باز شود.
رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه 
ــتان مبنى بر ورود 150 هزار نيرو به  واكنش شما نسبت به تصميم عربس
سوريه چيست؟، گفت: بايد به عربستان بگوييد ابتدا اين 150 هزار نيرو 
ــك رژه درنظر بگيرد و از اين نيروها  را يك جا جمع كند، دوم براى آنها ي
سان ببيند و سپس از آنها فيلمبردارى و براى همگان اثبات كند كه چنين 

نيروهايى وجود دارد، بعدا بيايد و اين صداهاى گنده را از خود دربياورد.

ظريف و كرى چگونگى اجراى برجام را 
بررسى كردند

فيروزآبادى: 

عربستان صداهاى گنده درنياورد

ــى برجام در مجلس، با انتقاد از  ــيون ويژه بررس رييس كميس
تركيب و خروجى هيئت نظارت بر برجام در شوراى عالى امنيت 
ملى گفت: اعضاى اين هيئت همان كسانى هستند كه برجام را 

دنبال و تدوين كردند.
ــكيل هيئت نظارت بر برجام در  عليرضا زاكانى با اشاره به تش
شوراى عالى امنيت ملى و با بيان اينكه تاكنون خروجى خاصى 
از اين هيئت بيرون نيامده است، اظهار داشت: علت اين مسئله 
ــن هيئت انتخاب  ــت كه افرادى را براى عضويت در اي آن اس
كرده اند كه خودشان برجام را دنبال و تدوين كردند و تنها يك 
يا دو نفر از آنها، افراد جديد هستند.وى افزود: در واقع اعضاى 
ــان ديكته نوشته  اين هيئت همان كسانى هستند كه خودش
ــان اين ديكته را تصحيح كنند و  اند و حاال مى خواهند خودش
عالقه مند هستند كه نمره 20 به خود بدهند. رييس كميسيون 
ويژه بررسى برجام در مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا وصف 
ــراى اين هيئت  ــمند» كه رهبرى ب «هيئت قوى، آگاه و هوش
ــت يا خير، تصريح كرد:  مورد تاكيد قرار دادند محقق شده اس
ــتند عمل كنند؛ چراكه  ــد بهتر از اين مى توانس به نظر مى رس
ــانى هستند  اعضاى اين هيئت غير از يك يا دو نفر، همان كس
كه برجام را دنبال كرده اند.زاكانى تاكيد كرد: بنابراين به نظر 
من اين هيئت ويژگى هايى را كه در حكم رهبر معظم انقالب 
مورد تاكيد قرار گرفت و بايد در شأن ملت ايران نيز باشد، ندارد.

ــراى برجام و ميزان  ــان كرد: در مجلس روند اج وى خاطرنش
ايفاى تعهدات طرف مقابل را در دست بررسى داريم تا بتوانيم 
ــود را انجام  ــم؛ چراكه ما تعهدات خ حقوق ملت را حفظ كني
داده ايم و حاال طرف مقابل است كه بايد تعهدات خود را به طور 
ــيون ويژه بررسى برجام اظهار  كامل انجام دهد.رييس كميس
ــير خود را ادامه  ــت: ما معتقديم كميسيون ويژه بايد مس داش
دهد و كسانى هم كه اصرار دارند اعالم كنند كه كار كميسيون 
برجام به اتمام رسيده است، نسبت به آيين نامه داخلى مجلس 

اطالعى ندارد.

سخنگوى شوراى ائتالف اصولگرايان با بيان اينكه يك 
ــين تخريب براى مقابله با اصولگرايان به راه افتاده  ماش
ــت، گفت: بايد با اتخاذ مواضع هماهنگ بهانه اى به  اس

طرف مقابل داده نشود.
ــوراى ائتالف  ــخنگوى ش ــادل س ــداد ع  غالمعلى ح
ــالف كه در  ــى ائت ــت هم انديش اصولگرايان، در نشس
ــالمى برگزار شد با اشاره  ــگاه گفتمان انقالب اس دانش
ــت: ما  به ضرورت حفظ وحدت اصوگرايان اظهار داش
ــوار پيش روى خودمان داريم و بايد از  كارى مهم و دش
خدا بخواهيم به ما عنايت كند تا از اين گردنه حساس 

عبور كنيم.
 حداد عادل با بيان اينكه احساس ما در راهپيمايى 22 
ــان  ــتند، خاطرنش بهمن اين بود كه مردم اميدوار هس
ــختى در  ــود و راه س ــرط الزم ب ــن وحدت ش كرد: اي
ــد برنامه هاى  ــن دو هفته همه ما باي پيش داريم. در اي
ــه برنامه هاى ديگر ترجيح  مربوط به انتخابات را به هم

بدهيم.
 سخنگوى شوراى ائتالف اصولگرايان تأكيد كرد: ما در 
اين شهر پهناور كه در حكم يك مملكت است احتياج 
به حضور در جاى جاى شهر داريم تا مردم حس و حال 
ــيم دشمن ما كه  انتخاباتى پيدا كنند و بايد مراقب باش

ــتباه ما استفاده ــته از كوچك ترين اش در كمين نشس
نكند.

ــت كه  ــوس اس ــادل با ابراز اينكه كامال محس  حداد ع
ــا اصولگرايان به راه  ــين تخريب براى مقابله ب يك ماش
افتاده است، تصريح كرد: بايد با حضورى كه در عرصه 
ــگ بهانه اى به  ــم و اتخاذ مواضع هماهن انتخابات داري

طرف مقابل داده نشود.
 وى در پايان تصريح كرد: قوت مواضع ما و هوشيارى ما 

در حفظ وحدت بسيار اهميت دارد.

ــيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اينكه  عضو فراكس
ــاد  ــاى ميلياردى درانتخابات زمينه بروز فس هزينه ه
ــى با اينگونه  اقتصادى وسياسى است، گفت: اگر كس
ــاد و رانت  ــود، آلوده به فس ــا وارد مجلس ش هزينه ه

خواهند شد.
ــى از وظايف اصلى  ــت: يك احمد اميرآبادى اظهارداش
ــم بايد بر  ــت.   نمايندگان ه ــث نظارت اس مجلس بح

عملكرد مجلس و عملكرد دولت نظارت كنند.
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى  رسيدگى 
ــازى  ــفاف س ــوال و دارايى هاى نمايندگان و ش به ام
هزينه  هاى انتخاباتى را دو اقدام مجلس براى نظارت 
بر عملكرد نمايندگان خواند و گفت: در همين راستا، 
سايت مجلس نما راه اندازى شد و ديده بان شفافيت و 

عدالت شروع به كار كرد.
ــت: نمايندگان فعلى مجلس بايد اموال  وى اظهارداش
خود را به اين سايت اعالم كرده و هزينه هاى انتخاباتى 

خودشان را شفاف سازى كنند.
ــاره به نظارت بر  عضو كميسيون برنامه و بودجه با اش

ــايت ديده بان  ــت:  از طريق س ــفرهاى خارجى گف س
ــفرهاى نمايندگان نيز نظارت  شفافيت و عدالت، بر س
داشتيم و از همين طريق دو سفر غير ضرورى نيز لغو 

شد.
ــارت بر دولت  ــدگان براى نظ ــح كرد: نماين وى تصري
ــتگاه هاى  وظيفه دارند كه بر كار وزارت خانه ها و دس
اجرايى در راستاى جلوگيرى از فساد نظارت كنند كه 
در همين راستا نمايندگان مجالس نهم گزارش نظارتى 

زيادى از عملكرد دولت قبل منتشر كردند.
ــس از نامه  ــه داد: بابك زنجانى هم پ امير آبادى ادام
نمايندگان اصولگرا به روساى سه قوه دستگير شده و 
پرونده اش در جريان بررسى در قوه قضاييه قرار گرفت.

وى گفت: در موضوع كرسنت هم مجموعه اصولگرايان 
ورود كردند و به همين دليل با راى اعتماد به وزير نفت 

مخالف بودند.
ــر اينكه با  ــيون برنامه و بودجه با تاكيد ب عضو كميس
ــه را پاك كرد، گفت:  دستمال كثيف نمى توان شيش
بايد نمايندگان درستكار و پاك دست باشند تا بتوانند 

بر دستگاه هاى اجرايى نظارت كنند.
وى با انتقاد از هزينه هاى ميلياردى برخى نامزدهاى 
ــت: حقوق نمايندگان در  انتخابات براى تبليغات گف
ــود و در آخر دوره به  اوايل دوره 3/5 ميليون تومان ب
ــت. پس نامزدهايى كه  ــيده اس 5 ميليون تومان رس
ميلياردى خرج مى كنند، از كجا هزينه هاى تبليغات 

خود را تامين مى كنند؟
امير آبادى با تاكيد بر اينكه هزينه هاى اين نامزدها با 
شعارهايشان مبنى بر ساده زيستى و مبارزه با فساد 
تطابق ندارد، گفت: برخى كانديداها براى كسب راى، 
شام و نهار مى دهند. آيا واقعا مى توان با دادن شام و 

نهار، راى كسب كرد؟
ــل گرايى  ــرافى گرى و تجم ــاد، اش وى مبارزه با فس
ــالمى خواند و  ــالب اس ــم انق ــتاوردهاى مه را از دس
ــد كه در  ــه نامزدهايى راى بدهن ــد ب گفت: مردم باي
ــاد و تجمل  ــرى، فس ــرافى گ ــارزه با اش ــتاى مب راس
ــانى  ــازه ندهند كس ــى كنند و اج ــى فعاليت م گراي
ــس  ــد وارد مجل ــاد ندارن ــول اعتق ــن اص ــه اي ــه ب ك

شوند.
وى با تاكيد بر اينكه هزينه هاى ميلياردى در انتخابات 
ــت، گفت:  ــى اس ــاد اقتصادى و سياس زمينه بروز فس
ــود،  ــا وارد مجلس ش ــا اينگونه هزينه ه ــى ب اگر كس
ــت اندازى  ــند كه به بيت المال دس مردم مطمئن باش
ــدرت و ثروت مرتبط  ــازى به مراكز ق كرده و با رانت ب

خواهد شد.

رييس كميسيون ويژه بررسى برجام:

هيئت نظارت بر« برجام» خروجى خاصى نداشته است
سخنگوى شوراى ائتالف اصولگرايان:

براى مقابله با اصول گرايان «ماشين تخريب» به راه افتاده است

اخبار كوتاه

رييس  جمهور در مجمع ساليانه بانك مركزى؛

به بهانه دور زدن تحريم،  پـول ملـت را غـارت كـردند

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد:

هزينه هاى ميلياردى تبليغات زمينه بروز فساد اقتصادى و سياسى است
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واردات نفت شــرکت هیوندای اویل کره جنوبی از ایران از 14/33 
میلیون بشکه در سال ۲۰14 به 1۵/49 میلیون بشکه در سال ۲۰1۵ 

رسید که بدین ترتیب رشد 8/1 درصدی داشته است.
 به گزارش پایگاه اینترنتی پلتز، در حالی که پاالیشگاه های کره ای 
در ســال ۲۰1۵ با کاهش وابســتگی خود به نفت خاورمیانه، اقدام 
 به خرید نفت بیشــتر از روســیه و مکزیــک کرده اند، امــا انتظار 
می رود افزایش خرید نفت این کشور از ایران روند کاهش سهم نفت 

خاورمیانه از مصرف نفت کره را در سال جاری متوقف کند.
 بر اســاس آمارهای شــرکت ملی نفت کره، 4 پاالیشگاه این کشور 
در سال ۲۰1۵، 741/78 میلیون بشکه نفت از خاورمیانه وارد کردند 

که  3/1 درصد باالتر از 719/3 میلیون بشکه سال ۲۰14 بود.
هرچند میزان واردات از خاورمیانه 3/1 درصد افزایش یافته، اما سهم 
نفت این منطقه از کل واردات نفت کره کاهش یافته است. کل واردات 
نفت کره جنوبی با شتابی ســریع تر یعنی ۵/8 درصد رشد کرد و از 
 8۲9/۲4 میلیون بشکه در ســال ۲۰14 به 877/19 میلیون بشکه 
در سال ۲۰1۵ رسید. در نتیجه سهم نفت خاورمیانه از مصرف نفت 
این کشــور از 86/7 درصد در ســال ۲۰14 به 84/6 درصد در سال 

۲۰1۵ کاهش یافته است.
یک مقام آگاه درشرکت ملی نفت کره گفت؛ با توجه به اینکه انتظار 
می رود خرید نفت پاالیشگاه های کره از ایران پس از لغو تحریم ها 
افزایش یابد، ســهم نفت خاورمیانه از مصرف نفت کره در سال های 

آتی نسبتا باال و بیش از 8۰ درصد باقی خواهد ماند.
 براســاس این گزارش، خرید نفت شــرکت اس کی انرژی از ایران 
در سال گذشته میالدی 38/4 درصد افت داشت و به 18/83 میلیون 
بشکه رســید، در حالی که این رقم در سال ۲۰14، 3۰/۵9 میلیون 
بشــکه بود. مقامات این شــرکت گفته اند اس کی انرژی به دنبال 

افزایش واردات از ایران پس از لغو تحریم هاست.
واردات نفت شــرکت هیوندای اویل بانک کره از ایــران از 14/33 
میلیون بشکه در سال ۲۰14، 8/1 درصد افزایش یافت و به 1۵/49 

میلیون بشکه در سال ۲۰1۵ رسید.

درحالی اوایل دیماه امسال معاون هوانوردی ســازمان هواپیمایی از توافق با 
 ایرالین ها برای اعمال نرخ های توافقی پروازهای نــوروزی خبر داده بود که 
چند هفته بعد رییس سازمان هواپیمایی نرخ توافقی برای بلیت پروازها در ایام 

نوروز 9۵ را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، اوایل دیماه امسال محمد خداکرمی معاون هوانوردی و امور 
بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به این که برای ایام نوروز تقاضا 
برای سفر افزایش قابل توجهی دارد، گفته بود: این افزایش تقاضا تحریک کننده 
افزایش نرخ است. سازمان هواپیمایی کشوری برای مدیریت این نرخ ها در حال 
برنامه ریزی است. وی اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی می توانند از هم اکنون 
نسبت به پیش فروش بلیت های نوروزی اقدام کنند ضمن این که بهتر است 
 ایرالین ها تا قبل از نزدیک شــدن به ایام نوروز بلیت های خود را عرضه کنند. 
وی با بیان این که مانعی برای پیش فروش بلیت هواپیما برای نوروز از هم اکنون 
وجود ندارد، افزود: طبیعتا کسانی که در روزهای پایانی نسبت به خرید اقدام 
می کنند ممکن است نرخ های باالتری نسبت به نرخ های فعلی دریافت کنند 

چراکه عرضه و تقاضا در اقتصاد تعیین کننده نرخ است.
معاون عملیات هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به این که البته مدیریت نرخ بلیت های نوروزی از اقدامات سازمان هواپیمایی 
کشوری است، ادامه داد: همان طور که برای اربعین و به منظور مدیریت بازار 
نرخ های مصوب اعالم شــد، برای بلیت پروازهای نوروزی نیز قرار است طی 
مذاکره و مشورت با شرکت های هواپیمایی نرخ های توافق شده اعالم شود که 
در حال انجام است. درحالی مردم در انتظار اعالم قیمت های توافقی برای بلیت 
پرووازهای نوروزی بودند که رییس ســازمان هواپیمایی کشوری آب پاکی را 
روی دست مصرف کنندگان این حوزه ریخت. علی عابدزاده حدود یک ماه و 
اندی پس از اظهارات معاونش با بیان این که نرخ توافقی برای بلیت پروازهای 
نوروزی نداریم، گفت:  آزادسازی نرخ ها انجام شده و قیمت توافقی در خصوص 
بلیت پروازها در سازمان هواپیمایی کشــوری نداریم. وی ادامه داد: در عین 
حال سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت مراقب است شرکت های 
هواپیمایی با افزایش قیمت به مســافران اجحاف نکننــد. وی با بیان این که 
سیســتم عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند، افزود:  همچنین سازمان 
 هواپیمایی به این مســئله که اگر ایرالین ها بخواهند با کاهش قیمت رقبا را 

از دور خارج کنند، وارد شده و از این کار جلوگیری می کند.
پیش از این و در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی، سازمان هواپیمایی کشوری 
برای جلوگیری از ایجاد بازار ســیاه بلیت پروازها به عتبات عالیات با موافقت 
شرکت های هواپیمایی ایده نرخ های توافقی را اجرایی کرد. در این زمینه قیمت 
 پرواز عتبات عالیات بین8۵۰ تا یک میلیون و۲۰۰هزار تومان تعیین شد، اما 
با شروع ســفر به عتبات عالیات به اســتثنای پروازهای ایران ایر کمتر کسی 

توانست با این قیمت ها بلیت تهیه کند.
از سوی دیگر گرچه معاون رییس سازمان هواپیمایی از توافق با ایرالین ها برای 
تعیین قیمت بلیت  پروازهای نوروزی خبر داده بود، اما رییس این ســازمان 
 این توافق را از اســاس تکذیب کرد. با این تفاســیربه نظر می رسد فعال دور، 

دور شرکت های هواپیمایی است.

درسال ۲۰۱۵ صورت گرفت؛

رشد ۸ درصدی خرید نفت ایران 
توسط پاالیشگاه کره ای

توافق نافرجام برای پروازهای
 نوروزی

3

معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با تاکید 
بر اینکه نقطه ضعف جدی ایران رایزنی های اقتصادی است، 
گفت: از برجام نباید توقع معجره دومی داشت که اقتصاد 

ایران را شکوفا کند.
به گــزارش ایمنــا، عباس عراقچــی در دیداربــا هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به اینکه اکنون 
فضای بازتری برای بررســی مشکالت اقتصادی درکشور 
 فراهم شــده اســت، اظهارکرد: پیش از ایــن در دوران 
تحریم ها فشارها بسیار بود و حسنی که برجام دارد، فضا 
بازشده تا مشــکالت اصلی را بر روی میز گذاشته و یکی 
یکی آنها را بحث و بررســی کنیم. وی بــا تاکید بر اینکه 
برجام معجزه ای بود که کسی تصور آن را نمی کرد، بیان 
کرد: واقعیت این اســت که هنوز خودم باورنمی کنم که 
6 قطعنامه ســازمان ملل یک جا لغو شــده است. معاون 
امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
معجزه برجام به طورقطع عنایــت خداوند بود، ادامه داد: 
رمز اینکه الیق لطف و عنایت خداوند شدیم توانایی هایی 
اســت که خودمان برای خودمان ایجاد کرده ایم و چون 
قوی و قدرتمند شدیم، آثار آن را مشاهده کردیم. معاون 
امور حقوقی و بین الملل وزارت امــور خارجه مذاکرات و 
دیپلماسی ایران را حاصل مقاومت 1۲ ساله مردم، نیروی 
دفاعی قدرتمند و توانایی علمی دانشمندان هسته ای عنوان 
کرد و افزود: آن قدر دانشمندان کشور به خوبی پیش رفتند 

که دشمن به سمت ترور و حذف فیزیکی آنها پیش رفت.
 تقویت توانایــی داخل با کار و کوشــش محقق 

می شود
وی با تاکید براینکــه اگربخواهیم الیــق معجرات الهی 
درعرصه اقتصادی باشیم باید توانایی های داخل را تقویت 
کنیم و این با کار و کوشش محقق می شود، تصریح کرد: 
اگر خواهان رشد گردشگری دراصفهان هستیم باید تالش 
کرد، اما اکنون دراین مسیر با یکدیگر پاس کاری می کنیم 
مثال عنوان می کنیم وزارت خارجه دیپلماسی گردشگری 
را رونق دهد، اما درعمل اگر حرکتی صورت نگیرد چیزی 

عاید کشور نمی شود.
نقطه ضعف اصلی ایران از نظراقتصادی است

به گفته عراقچی، کشــوری می تواند ادعای قدرتمندی 
 کند که ازنظراقتصادی قوی باشــد و تولیــد و صادرات 
داشته باشــد و ازمنابع خود اســتفاده کند که متاسفانه 
 نقطه ضعف اصلی و جدی ایران هم از نظراقتصادی است.  
وی گفت: موسســات غربی پیش بینی کرده اند، تا سال 
۲۰۲۵ ایران ظرفیت تبدیل شــدن به یکی از کشورهای 
ثروتمند دنیا را دارد و ســطح درآمد ایرانی ها تا چند هزار 

دالر باالتر می رود.
از برجام نباید توقع معجزه دوم را داشت

 معاون امــور حقوقی و بیــن الملل وزارت امــور خارجه 
با اشاره به اینکه برجام موانع را از سد راه کشور بر می دارد 
اما بقیه راه به دست خودمان اســت،  تاکید کرد: از برجام 
نباید توقع معجزه دومی داشت که اقتصاد ایران را شکوفا 
 کند و یاس و ناامیــدی که اکنون برخــی ادعا می کنند 
 به دلیــل فرصت هایی اســت کــه هنوزازآن اســتفاده 
نکرده ایم. وی همچنین با تاکید براینکه فرصت های ناشی 
از برجام خود را فوری نشان نمی دهد، بیان کرد: بسیاری 
از موانع که برداشــته شــده تا زمانی که دیگران اعتماد 
 کنند زمان بر خواهد بود. عراقچی تاکید کرد: اینکه هنوز 
بانک های بزرگ بین المللی سوئیفت خود را باز نکرده اند 
به دلیل احتیاط آنهاست تا زمانی که امنیت اقتصادی الزم 
را احساس کنند و ما نیز پیش از برجام، این موضوعات را 
گفته بودیم بنابراین باید با این شرایط مدارا کنیم تا اعتماد 

الزم به وجود آید.
رایزنان اقتصادی ما ضعیف هستند

عراقچی با تاکید براینکه برای استفاده از فرصت های موجود 
نباید معطل تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها باشیم، ادامه داد: 
رایزن های اقتصادی ما ضعیف اند و نباید معطل آنها شویم 
و باید به آنها کمک کرد تا فعال شوند. بحث اصلی امروز ما با 
سفرای ایران، مباحث اقتصادی است. به گفته معاون امور 
حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، رایزنان اقتصادی 
را باید آمورش داد ودراین مسیر، تفکر خود را تغییر دهیم و 
حتی می توان از نیروی های تربیت شده اتاق های بازرگانی 

به عنوان رایزنان اقتصادی درسفارتخانه ها بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه پیش از تحریم های هسته ای ریسک 

 اعتباری ایــران از مجموع رتبه شــش برابر بــا ۵ بود که 
با تالش های صورت گرفته به عدد 4 رسیده بود، بیان کرد: 
بعد از برجام اگر دوباره ایران وارد این رنکینگ شود به عدد 

4 می رسد با این حال باید رو به جلو حرکت کند.
بنیان های گردشگری دراصفهان باید تقویت شود

عراقچی در ادامه با اشاره به اینکه باید بنیان های گردشگری 
را در کشــور و اصفهان تقویت کنیم، افزود: گردشــگری 
نیازمند یک سری زیرســاخت ها از جمله هتل، پروازها 
و حمل و نقل و آژانس های توریســتی خوب اســت. وی 
با تاکیــد براینکه باید دید خود را نســبت به گردشــگر 
 عوض کنیم، گفت: متاســفانه آژانس های گردشــگری 

به توریست، به دید طعمه نگاه می کنند.
به گفتــه معاون امور حقوقــی و بین الملــل وزارت امور 
خارجه، آنچــه از وزارت امور خارجه  برمی آید تســهیل 
ویزا برای گردشــگران اســت و نمایندگی ما دراصفهان 
 ۲4ساعته درفرودگاه مستقراست و برای اتباع تمام کشورها 
به جز تعدادی، بالفاصله در فرودگاه ویزای3۰ روزه صادر 
می کند. وی ابراز امیدواری کرد: دولت درمســیر جدید 
اقتصادی حرکت معقول را با استفاده از اقتصاد مقاومتی 

در پیش گیرد.
اقتصاد مقاومتی ضرورت اقتصاد ماست

به گفته عراقچی، اقتصاد مقاومتی، ضرورت اقتصاد ماست 
به این معنا که در مقابل هر عامل خارجی همچون تحریم، 
تهدید و ... مقاوم باشد. وی با اشــاره به اینکه باید اقتصاد 
کشــوربه نقطه ای برســد که عامل بیرونی به آن صدمه 
ای وارد نکند، گفــت: نباید با باال و پاییــن رفتن قیمت 
نفت، اقتصاد ما دچار مشــکل شــود و اقتصاد مقاومتی 
 بدین معناســت که ظرفیت تولیــد نفت در ایــران باال

 برود.  
معاون امور حقوقی و بین الملــل وزارت امور خارجه بیان 
کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قراربود ظرفیت تولید نفت 
کشور۵/۵ میلیون بشکه افزایش پیدا کند که به ۲/۵ میلیون 
بشکه رسید و دراثرتحریم ها به یک میلیون بشکه کاهش 
پیدا کرد درحالی که حق ایــران تولید بیش از1۰میلیون 

بشکه است. 

ایران به عنوان یکی از معدود کشــورهای جهان و برای نخستین بار، تولید یک 
محصول استراتژیک و کمیاب گازی را آغاز کرده که ارزش هر بشکه این محصول 

جدید مایع گازی چندین برابر نفت خام دربازاراست.
به گزارش مهر، در آشــفته بازار گاز طبیعی و LNG که اکثر کشورهای بزرگ 
صادرکننده گاز همچون قطر دســت به ارزان فروشی و دامپینگ زده اند، ایران 

موفق به تولید یک محصول استراتژیک و کمیاب از گاز طبیعی شده است. 
براین اساس اگر در طول بیش از یکصد سال گذشته تاکنون محصوالتی همچون 
گاز اتان و متــان، میعانات گازی، گاز مایع و گوگرد در ســبد محصوالت گازی 
ایران قرار داشت، حاال ایران به عنوان نخستین کشور منطقه خاورمیانه و خلیج 
فارس موفق به جداسازی یک برش جدید هیدروکربوری از گازهای همراه نفت 

شده است.
برای نخستین بار درپاالیشگاه ان. جی. ال ســیری به همت متخصصان ایرانی 
امکان جداسازی محصول کمیاب و استراتژیک گازی »پنتان« فراهم شده و این 
محصول دارای کاربردهای متعددی در صنایــع تکمیلی جهان به ویژه صنعت 

شیمیایی و پتروشیمی است.
 یکی از مهم ترین ویژگی های این محصول جدید گازی، گران قیمت تر بودن آن 
در مقایسه با نفت خام و میعانات گازی است به طوری که در شرایط فعلی بازار، 
قیمت هر بشکه پنتان )این گاز پس از جداسازی از گاز به حالت مایع قرار دارد( 

چند برابر یک بشکه نفت خام و میعانات گازی ارزش دارد.
از سوی دیگر دیگر ویژگی این محصول گازی تولید انحصاری آن در صنعت نفت 

ایران است به طوری که برآوردها نشان می دهد تاکنون کشورهای بزرگ تولید و 
صادرکننده گاز در سطح منطقه خاورمیانه همچون قطر، ترکمنستان، جمهوری 

آذربایجان و الجزایر تاکنون موفق به تولید این محصول گازی نشده اند.
آغاز تولید کمیاب ترین محصول گازی جهان

محمدرضا صفری راد معاون پاالیشگاه ان جی ال سیری با اعالم اینکه محصول 
استراتژیک گازی پنتان برای تولید انواع حالل های گازی، صنایع پتروشیمی و 
شیمیایی، کالیبراسیون دارای کاربردهای متعددی است، اظهار داشت: در حال 
 حاضر امکان تولید روزانه3۰۰ بشــکه پنتان در پاالیشگاه سیری فراهم شده و 
در مجموع از بدو راه اندازی تاکنون بالغ بر۵۰ هزار بشکه محصول گران قیمت 

پنتان در پاالیشگاه ان. جی. ال سیری تولید شده است.
 صفری راد با بیــان اینکه به زودی اولیــن محموله گازی پنتان ایــران در بازار 
عرضه می شــود، تاکید کرد: از این رو ایران پس از تولیــد و عرضه محصوالت 
مختلف گازی همچون میعانات گازی، گاز مایع )پروپان و بوتان(، گوگرد و گاز 
طبیعی حاال به تولیدکننده و حتی صادرکننــده محصول کمیاب گازی پنتان 

هم تبدیل شده است.
معاون پاالیشگاه ان جی ال سیری در شــرکت نفت فالت قاره در پایان با اعالم 
اینکه ایران جزو معدود کشورهای جهان است که به فناوری تولید و جداسازی 
پنتان از گاز طبیعی دست پیدا کرده اســت، خاطرنشان کرد: تولید و نگهداری 
این محصول استراتژیک گازی در شرایط خاص و ویژه ای همچون دمای منفی 

4۰ درجه سانتیگراد فراهم می شود.

همزمان با انتشــار اخباری درباره احتمــال برگزاری نشســت میان اوپک و 
صادرکنندگان دیگر برای کاهش تولید نفت، ایران اعالم کرد قصد دارد تولید نفت 
خام خود را همچنان که وعده داده بود افزایش دهد. این درحالی بود که قبل ازاین 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان ادعا می کردند حتی با وجود 
بازگشت ایران به بازار پس از تحریم ها، به هیچ وجه حاضر به کاهش تولیدات خود 
و بالطبع از دست دادن سهم بازارخود نیستند. خبرهای تازه درحالی است که 
اوپک هم در گزارش روز چهارشنبه هفته گذشته خود، به کاهش تقاضای نفت 
در سال ۲۰16 اشاره کرده بود. براســاس گزارش این سازمان، تقاضا برای نفت 
در سال ۲۰16 میالدی 1/۲۵ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد که نسبت به 
پیش بینی رشد تقاضا در ۲۰1۵ میالدی )1/۵ میلیون بشکه در روز( کمتراست. 

این گزارش در کنارانتشار سخنان المزروعی تاثیری مثبت بربازار نفت داشت.
افزایش ٦۰ هزار بشکه ای ظرفیت انتقال نفت خام ایران

با وجود افزایش قیمت نفت و احتمال نشست میان تولیدکنندگان، هنوز ایران 
راه زیادی تا بازپس گرفتن سهم خود دارد. گزارش ماهانه اوپک نشان می دهد 
درماه ژانویه و پس از لغو تحریم ها تولید نفت ایران 38 هزار و1۰۰ بشکه افزایش 
پیدا کرده و به ۲/9۲۵ میلیون بشکه رسیده است. این درحالی است که حسن 
روحانی، رییس جمهوری ایران در سخنان خود در ۲۲ بهمن ماه اعالم کرد که 
تولید نفت خام ایران تا پایان امسال به۲3۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. به 
هرحال کارشناسان معتقدند افزایش تولید اوپک حاکی از عدم تمایل اوپک به 
بازپس دادن سهم ایران است. براساس این گزارش، از 13 کشور عضو اوپک 7 

کشور دراین ماه بیش از11۰ هزار بشکه تولید نفت خود را کاهش داده اند. از سوی 
دیگر روز گذشته مدیرعامل شرکت نفت و گاز کارون از افزایش6۰ هزار بشکه ای 
ظرفیت انتقال نفت خام ایران خبر داد. این مقام مسئول با تاکید براین که درحال 
حاضر درمجموع به طور متوســط روزانه بیش از۵۰۰ هزار بشکه نفت میادین 
منطقه عملیاتی کارون به پاالیشگاه های داخلی ارسال می شود، اظهار داشت: 
با انجام این اصالحیه امکان هدایت نفت آســماری تولیدی واحد بهره برداری 

منصوری به خط لوله ۲4 اینچ سراسری نفت آسماری اهواز فراهم شده است.
پاالیشگران برزیلی و آلمانی درپی نفت ایران

برنامه ایران برای بازگشت به بازار فقط به تولید نفت خام و بازپس گرفتن سهم 
خود از آن منتهی نمی شود. در همین راســتا یک منبع آگاه از مذاکره ایران و 
برزیل در مورد احتمال سرمایه گذاری ایران در پروژه  پاالیشگاهی تحت کنترل 
شرکت دولتی »پترولئو برازیلیرو« خبر داده است. او دراین باره گفت: مذاکرات 
در مرحله ابتدایی قرار دارد. ایران تمایل دارد بــه برزیل نفت صادر کند و این 
نفت را در پاالیشگاه های منطقه شمال شــرق برزیل فرآوری کند و سپس آن 
را در بازار برزیل بفروشد. از سوی دیگر مرضیه شــاهدایی، معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی از سرمایه گذاری 4 میلیارد دالری 
شرکت آلمانی BASF، بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی جهان درایران خبر 
داده است. به گفته مسئوالن امر دراین سرمایه گذاری قرار است شرکت آلمانی 
با سهم6۰  درصدی 4 میلیارد دالر سرمایه وارد این پروژه کند و4۰ درصد نیز از 

طرف ایران تامین شود.

برگ برنده جدید ایران دربازار 

۲۰ میلیارد دالر فاینانس جدید چینی 
گشایش پیدا می کند

بانک مرکزی کارت اعتباری خرید کاال را 
هنوز اجرا نکرده است

 نشست مجمع عمومی بانک مرکزی 
با حضور روحانی تشکیل شد

ایـران از هنـد
 موز وارد کرد

تغییرجریان نفت به نفع ایران

رییس اتاق مشــترک ایران و چین از ورود۲۰میلیارد دالر فاینانس چینی 
جدید به ایران خبرداد و گفت: با توجه به پیوســتن یوان به سبد ارزی دنیا، 

می توانیم از میزان زیاد ذخایر یوان خود در چین استفاده کنیم. 
 اسداله عســگراوالدی گفت: رفت و آمدهای سیاسی و تجاری ایران و چین 
در ماه های گذشــته منجر به رقم خوردن اتفاقات مبارکی در اقتصاد ایران 
شده است؛ بر این اساس قرار اســت۲۰ میلیارد دالر فاینانس چینی جدید 

برای ایران گشایش شود.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: این۲۰ میلیارد دالر قرار 
است ظرف ســال های آینده و در طول برنامه ششم توسعه در اختیار ایران 
قرار گیرد، این در شرایطی است که از گذشته نیز ایران می توانست دو برابر 
آنچه را که در چین به صورت ذخیره داشت، فاینانس چینی دریافت کند که 

این موضوع در حال انجام است. 
وی تصریح کرد: اواخر هفته ای که گذشت، هیاتی از چین به ایران سفر کرد 
و هیات تجار ایرانی نیز 1۵ فروردین به چین می رود، چراکه اکنون سال نو 

چینی ها است و تعطیالت نوروز ایرانی هم در پیش است.
به گفته عسگراوالدی، ورود یوان به ســبد ارزهای بین المللی تاثیر مثبتی 
برای ایــران دارد، چرا که مــا میزان زیــادی ارز به یــوآن در چین داریم 
 و اگر مبــادالت را به یــوآن انجام دهیم شــرایط بهتری بــرای فاینانس  

به وجود می آید.

رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیان اینکه درحال حاضرهیچ 
 کاالی لــوازم خانگــی در طــرح کارت اعتبــاری خرید کاال بــه فروش 
 نرسیده است، گفت: بانک مرکزی هنوز کارت اعتباری خرید کاال را اجرایی 

نکرده است.
گفتنی است دولت در اجرای بخش دوم طرح خروج از رکود قرار بود مرحله 
اول صدور کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی  را از 19 آذرماه امســال 
اجرایی کند. اما با گذشت بیش از دو ماه ازاعالم این طرح تعلل دستگاه های 
مختلف به ویژه بانک مرکزی باعث شده تا هنوز این طرح به مرحله اجرایی 

نرسد. 
محمد طحان پوردرهمین ارتباط، اظهار داشت: با وجود تمام صحبت ها از 
سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت هنوز کارت اعتباری خرید کاال اجرایی 
نشده است. وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال سیستم بانکی قادر به 
ارائه تسهیالت نیســت، افزود: در هیچ کدام از فروشگاه های لوازم خانگی 
اقدامی از سوی بانک مرکزی برای بروز رسانی دستگاه های پوز برای فروش 

کاال در قالب کارت اعتباری خرید کاال انجام نشده است.
رییس اتحادیه فروشــندگان لــوزام خانگی تصریح کــرد: در حال حاضر 
 هیچ کاالی لــوازم خانگی در طــرح کارت اعتباری خریــد کاال به فروش 
نرسیده است، بنده هم کسی را ندیده ام که این کارت ها را دریافت و اقدام 

به خرید محصوالت مورد نیاز خود کرده باشد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع 
عمومی بانک مرکزی که صبح شــنبه با حضور روحانی برگزار شد، رییس 

بانک مرکزی گزارشی را درباره عملکرد این بانک ارائه کرد.
در ادامه این جلسه، پس از اســتماع گزارش هیات نظارت بانک، ترازنامه و 
 صورت های مالی سال 93 بانک مرکزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری

 می شــود. تصویب صورت های مالی بــا توجه به گــزارش هیات نظارت، 
اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و افزایش سرمایه از دیگر مواردی است 

که در دستور کار این نشست مجمع قرار دارد.

 یک شــرکت هندی بــرای نخســتین بار یــک کانتینــر موز بــه ایران 
 صادر کرده و اعالم کرد انتظــار دارد۵۰ کانتینر دیگر مــوز به ایران صادر 

کند.
به گزارش پایگاه خبــری ایندیا تایمز، شــرکت مرچندایز ونچور هند یک 
کانتینر موز به ایران صادر کرده اســت. این شــرکت ادعا کرده این اولین 
محموله میوه ای بوده که به یک کشور خارجی صادر کرده است. این کانتینر 

از بندر ناوا شوای هند ارسال شده است.
دارمنــدرا شــارما، مدیرعامــل شــرکت مرچندایــز ونچــور گفــت، 
 این یــک کانتینــر نمونــه بــود و انتظــار مــی رود۵۰ کانتینــر دیگر 

صادر شود. 
»موزها بر اســاس اســتانداردهای بین المللی پرورش پیدا کرده و به یک 

شرکت مهم توزیع کننده میوه در ایران فروخته شده است.«
 وی از افشــای نــام این شــرکت بــه دلیل مســائل تجاری خــودداری 

کرد.
شــارما افزود: »در نهایت تکنولوژی پــرورش موز با اســتانداردهای الزم 
به صورت مجانــی در اختیار کشــاورزان قرار خواهد گرفــت و مرچندایز 
ونچور یا به صورت مســتقیم محصوالت کشــاورزان را خواهد خرید و یا از 
 کشاورزان حمایت خواهد کرد تا به صورت مستقل در بازار جهانی به معامله 

بپردازند.«
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عكس روز  

خبر

ــدارد؛  ــازى تمامى ن ــور در فضاى مج ــش كش ــراج حيات وح ح
گردانندگان ده ها وب سايت، صفحه و كانال در شبكه هاى مجازى 
مانند اينستاگرام، تلگرام و فيسبوك به حيات وحش كشور چوب 
حراج زده اند و در بساطشان انواع گونه هاى جانورى پيدا مى شود؛ از 
گونه هايى مانند يوز و سمندر لرستانى كه سايه انقراض برسرشان 
ــنجاب زاگرس يا پرندگان  سنگينى مى كند تا گونه هايى مانند س
شكارى كه روياى پرواز از آنها گرفته شده و مرگشان در شبكه هاى 

مجازى به اشتراك گذاشته مى شود.
ــده باشد، اما اين روزها  كوچه مرغى خيابان مولوى شايد جمع ش
هزار و يك كوچه مرغى در فضاى مجازى باز شده كه در پيچ و خم 
ــور را به تماشا نشست. ديگر  آنها مى توان مرگ حيات وحش كش
حتى الزم نيست خريداران و فروشندگان رنج رفت و آمد به جنوب 
تهران را بر خود هموار كنند؛ زيرا نبود نظارت بر فضاى مجازى براى 
ــودجو كه كمر به قاچاق و خريد و فروش حيات  فعاليت عده اى س
وحش بسته اند بسترى مناسب را به وجود آورده؛ بسترى كه در آن 
ــكارچيان بر پيكر شكار،  كليك هاى مشتريان حكم تير خالص ش

نفس بريده اى را دارد.
ــنجاب را در  ــت خريد آنالين گونه اى مانند س اين روزها كافى اس
فضاى مجازى جست و جو كنيد تا با سيل صفحاتى كه دراين حوزه 
فعاليت مى كنند رو به رو شويد. شرايط براى فعاليت قاچاقچيان و 
فروشندگان گونه هاى جانورى در دنياى مجازى آنقدر فراهم است 
كه آنها بدون هيچ ترس و دلهره اى شماره تماس خود را نيز ضميمه 
آگهى هاى فروش حيوانات مى كنند و كافى است خريدارى با آنها 
تماس بگيرد و سر قيمت به توافق برسد تا گونه جانورى را هرجا كه 

خواست تحويل بگيرد.
اين درحالى است كه براساس قانون شكار و صيد كه يكى از قوانين 
ــازمان حفاظت محيط زيست است؛ شكار، صيد،  اصلى كشور و س
ــوب مى شود. نگهدارى و خريد و فروش حيات وحش جرم محس

ــز تبليغ چنين  ــيدگى به جرايم اينترنتى ني ــاس قوانين رس براس
ــازمان هاى مسئول بايد با آن  جرم هايى تخلف ديگرى است كه س

برخورد كنند.
كد گذارى براى گونه هاى ناياب

خريد و فروش گونه اى مانند سنجاب يا سمندر لرستانى به آسانى در 
فضاى مجازى صورت مى گيرد، اما براى خريد گونه هاى كمياب ترى 
ــتر  ــكارى يا حتى يوزپلنگ بايد كمى بيش مانند انواع پرندگان ش
جست و جو كرد يا از طريق يك واسطه با كد رمزهايى كه قاچاقچيان 
حيات وحش براى خود در نظر گرفته اند، آشنا شد و به چت روم هايى 
ــر كشيد.  كه قاچاقچيان حيات وحش براى خود راه انداخته اند س
براى نمونه برخى متخلفان با انتشار تصوير گربه و تهيه آگهى فروش 
چنين گونه هايى، جهت خريد و فروش پرندگان شكارى استفاده 
مى كنند يا آگهى واگذارى گربه مادر به همراه سه بچه رايگان، كد 
رمزى است كه قاچاقچيان براى خريد و فروش گونه هاى محافظت 

شده يا كمياب به كار مى برند.
ــريفى، عضو هيئت مديره انجمن ديده بان حقوق  شهرام اميرى ش
حيوانات در اين باره به جام جم مى گويد: با اينكه ما تا به حال بسيارى 
از اين وب سايت ها را شناسايى كرده و مشخصات آنها را در اختيار 

سازمان حفاظت محيط زيست يا پليس فتا گذاشته ايم، اما تاكنون 
برخورد جدى با آنها نشده يعنى حتى محدود هم نشده اند.

او پرده از فعاليت وب سايتى بر مى دارد كه گزارش عملكرد خالف 
ــت كه به حدود 300 صفحه مى رسد، اما با  قانونش آنقدر قطور اس
اينكه تمام اين اطالعات در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست 
ــبى با گردانندگان آن نشده و آنها  قرار گرفته، هنوز برخورد مناس
تحت پوشش خريد و فروش گونه هايى مانند گربه يا سگ، دست به 

فروش حيات وحش و گونه هاى در معرض خطر انقراض مى زنند.
محيط زيست و پليس فتا جدى باشند

كارشناسان حوزه محيط زيست و حيات وحش معتقدند محدود 
ــش در فضاى مجازى در گرو  كردن فعاليت قاچاقچيان حيات وح
ــت و پليس فتا ست؛  ــازمان حفاظت محيط زيس مداخله جدى س
ــان پليس فتا هركجا ضرورى بوده  زيرا تجربه نشان داده كارشناس
متخلفان را در فضاى مجازى تعقيب و دستگير كرده اند به همين 
دليل به نظر مى رسد برخورد با قاچاقچيان حيات وحش در فضاى 
مجازى هنوز در دستور كار پليس فتا قرار نگرفته و جزو اولويت هاى 

كارشناسان اين مركز نيست.
ــاورى فعاليت  ــرفت فن ــد: با پيش ــريفى تصريح مى كن اميرى ش
قاچاقچيان حيات وحش بيشتر در فضاى مجازى به چشم مى آيد 
ــد به وظايف  ــت باي ــازمان حفاظت محيط زيس به همين دليل س
ــا و قوه قضاييه  ــراى برخورد با آنها از پليس فت خود عمل كرده و ب
تقاضاى رسيدگى و كمك كند؛ زيرا قوانين و ضوابط براى برخورد با 

قانون شكنان مشخص است اما اجرا نشدن آنها سبب آسيب جدى 
به محيط زيست كشور شده است. به گفته او برخورد دستگاه هاى 
مسئول با متخلفان در فضاى مجازى متناسب با حجم فعاليت اين 

افراد نيست.
سوء استفاده از نمادهاى قانونى

نكته تاسف بار ديگرى كه عضو هيئت مديره انجمن ديده بان حقوق 
ــايت هاى خريد و  ــر مى دارد، فعاليت وب س حيوانات از آن پرده ب
فروش حيات وحش با استفاده از نماد و نشان هاى پليس فتا و نماد 
اعتماد الكترونيك است. او دراين باره توضيح مى دهد: افراد متخلف 
براى اينكه فعاليت خود را قانونى نشان دهند از اين نماد و نشان ها 
ــتريان خود القا كنند كارى خالف  سوء استفاده مى كنند تا به مش

قانون انجام نمى دهند.
او يادآور مى شود: از چند سال پيش فعاليت يكى از وب سايت هاى 
اصلى خريد و فروش حيات وحش را زير نظر گرفته ايم و مدتى قبل 
ــه اى را كه در خصوص فعاليت اين  گزارش و پرونده اى 300 صفح
وب سايت گردآورى كرده بوديم، در اختيار سازمان حفاظت محيط 
زيست قرار داديم و رييس سازمان دستور رسيدگى به آن را صادر 

كرد، اما به نظر مى رسد هنوز برخورد مناسبى با آنها نشده است.
ــيارى از وب سايت ها، وبالگ ها، صفحات  اميرى شريفى گفت: بس
اينستاگرام و تلگرام هايى كه در حوزه خريد و فروش حيات وحش 
ــا در اختيار  ــده اند و گزارش فعاليت غيرقانونى آنه ــايى ش شناس
سازمان هاى مسئول قرار گرفته، اما برخورد مناسبى با هيچ كدام از 

گردانندگان آنها نشده و اين درحالى است كه برخى متخلفان پا را 
ــته و با تهديد افراد و انجمن هايى كه براى حفظ  از اين فراتر گذاش
حيات وحش كشور تالش مى كنند، دست به قدرت نمايى مى زنند.

در دادسراى ويژه تهران چه مى گذرد؟
ــتر گردانندگان وب سايت هايى كه در  كارشناسان معتقدند بيش
ــهر  زمينه خريد و فروش حيات وحش فعاليت مى كنند در كالنش
تهران فعال هستند. بنابراين به نظر مى رسد وظيفه اداره حفاظت 
ــهرهاى كشور است.  ــنگين تر از ديگر ش ــت تهران س محيط زيس
محمدحسين بازگير، رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران 
با تاييد اين نظر در گفت وگو با جام جم مى افزايد: ما نيز به اين نتيجه 
رسيده ايم كه آى پى خيلى از وب سايت هايى كه در زمينه خريد و 
ــت. بنابراين قصد  فروش حيات وحش فعالند مربوط به تهران اس
داريم با شناسايى آنها برايشان پرونده تشكيل داده و گردانندگانشان 

را به مراجع قضايى معرفى كنيم.
اين در حالى است كه مسئوالن خبر مى دهند چنانچه مشخص شد 
ــايت ها در جايى خارج از تهران اداره مى شوند، رسيدگى به  وب س

پرونده متخلفان به مراجع قضايى ذى صالح سپرده شود.
ــوه قضاييه  ــورد با متخلفان با ق ــد: براى برخ بازگير تاكيد مى كن
ــتان تهران قرار شد دادسراى  ــتيم و به دستور دادس جلساتى داش
ــت با سازمان  ــيدگى به جرايم اينترتى اس ناحيه 31 كه ويژه رس

حفاظت محيط زيست همكارى كند.
نقش گزارش هاى مردمى در كشف يك جرم عجيب

ــهروندان به خوبى مى دانند كه فعاليت قاچاقچيان  ــيارى از ش بس
حيات وحش در فضاى مجازى لطمه بزرگى به محيط زيست كشور 
ــبب آسيب ديدن خزانه  مى زند؛ زيرا فعاليت اين افراد در نهايت س
ژنتيكى كشور مى شود. بنابراين چنانچه شهروندان هنگام استفاده از 
فضاى مجازى با چنين وب سايت هايى برخورد كردند، بايد سازمان 

حفاظت محيط زيست را در جريان بگذارند.
رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران در اين باره مى افزايد: 
ــد تا بهتر  ــى به ما كنن ــك قابل توجه ــهروندان مى توانند كم ش
ــراى نمونه آنها با تهيه يك  بتوانيم با افراد متخلف برخورد كنيم. ب
ــال آن به ايميل اداره  ــكرين از سايت هاى متخلف و ارس پرينت اس
محيط زيست محل زندگيشان كه در وب سايت اين ادارات وجود 
دارد، مى توانند به وظيفه شهروندى خود براى حفظ محيط زيست 

عمل كنند.
ــهروندان مى توانند چنين تخلف هايى را از طريق  افزون بر اين، ش
شماره تلفن چهار رقمى 1540 نيز در اختيار كارشناسان سازمان 

حفاظت محيط زيست قرار دهند.
آن طور كه رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران مى گويد، 
ــايت هايى كه در زمينه قاچاق و خريد و  برخورد با گردانندگان س
فروش حيات وحش فعالند، شروع شده و حتى از برخى متخلفان 
ــان هنوز سازمان هاى  تعهداتى نيز گرفته اند، اما به گفته كارشناس
ــكل به درستى  ــت را نيز براى حل اين مش مسئول گام هاى نخس
برنداشته اند، زيرا بايد فضاى مجازى براى قاچاقچيان حيات وحش 
به قدرى ناامن شود كه آنها نتوانند به راحتى به خزانه ژنتيكى كشور 

آسيب بزنند.

پس از خبرهاى نگران كننده از وضع تاالب ها و آمارهايى كه مى گفتند، وضع 
ــور بحرانى است يا در معرض خطر قرار دارد،  70 تا 75 درصد تاالب هاى كش
حاال نوبت به سفره هاى آب زمينى رسيده تا خطوط قرمز را رد كرده و بحران را 
به نمايش بگذارند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست كه پيش از اين بارها 
اعالم كرده بود كه «درخصوص سفره هاى آب زيرزمينى دچار مشكل هستيم 
ــت كرده ايم» حاال خبر ديگرى  ــفره هاى زيرزمينى برداش و از 85 درصد س
مى دهد، «165 دشت شامل سفره آب زيرزمينى در معرض تهديد قرار دارد و 
اگر به وضع آنها رسيدگى نشود، به سرنوشت درياچه اروميه گرفتار مى شوند.»
معصومه ابتكار در مراسم درختكارى با شعار آموزش عالى و توسعه پايدار در 
پارك علم و فناورى دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: «قطعا با علم و فناورى 
مى توان به محيط زيست و منابع آبى كشور كمك كرد، در غيراين صورت آينده 

ايران دچار تهديد خواهد شد.»
ــتى به معضلى تبديل شده اند  او با اشاره به اينكه امروزه مسايل محيط زيس
ــرد كه اين امر در  ــت، يادآورى ك و برون رفت از آن نيازمند علم و فناورى اس

دانشگاه ها و مراكز پژوهشى ميسر خواهد شد.
معاون رييس جمهورى با اشاره به بحث تغيير اقليم گفت: «اين بحث موافقان 
و مخالفان خود را داشت. از اين رو جامعه جهانى در راستاى يك بحث علمى 
كه دودهه طول كشيد، با 95 درصد اطمينان اعالم كرد كه تغيير اقليم درحال 
رخ دادن است و آثار و عوارض زيادى مانند آب شدن يخچال ها، تغيير جريان 

اقيانوس ها، خشكسالى ها و باال آمدن سطح درياها را به دنبال دارد.»
به گزارش ايرنا، ابتكار با تأكيد بر اينكه دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر 

زمين بيشتر از دو درجه گرم تر شود، عوارض جبران ناپذيرى به همراه خواهد 
داشت، ادامه داد: « از اين رو بسيارى از كشورها تأكيد كردند كه زمين بيشتر 
ــود در غيراين صورت جزايرى مانند مالديو به زير آب  از 1/5درجه گرم تر نش
خواهند رفت. اكنون 75 درجه سيلسيوس زمين گرم تر شده و در ايران طى 
ــته ايم. براين اساس، در نشست  ــال اخير گرما تا 1/5 درجه را نيز داش 30س
پاريس كه 195 كشور گرد هم آمده بودند، به اين توافق رسيدند كه بايد مانع 
ــد كه در اين راستا كاهش انتشار گازهاى  گرم ترشدن زمين و تغيير اقليم ش
گلخانه اى در دستور كار دولت ها قرار گرفت.» به گفته او، ايران تصويب كرد 
كه انتشار 4 درصد غيرمشروط و 8 درصد مشروط به برداشتن تحريم ها انتشار 

گازهاى گلخانه اى خود را تا 2030 كاهش دهد.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست يادآورى كرد كه «اگر ايران بخواهد به 
سمت توسعه پايدار حركت كند، بايد به شكنندگى زيستى و توان اكولوژيك 
ــبت به بازتوانى خود عقب است؛  زمين توجه كند، كره زمين اكنون 6ماه نس
يعنى به ازاى هر يك سال زندگى بشر براى بازسازى به يك سال ونيم زمان نياز 
دارد. در ايران به دليل شرايط خاص اقليمى، توسعه، جنگ، افزايش جمعيت 
ــهر، مشكالت  ــتا به ش و مهاجرت بيش از 24 ميليون نفر طى دودهه از روس
بيشترى را براى محيط زيست به وجود آورده و ما را با چالش هاى زيادى مواجه 
كرده است.» ابتكار همچنين با اشاره به اين كه در موضوع ردپاى اكولوژيك، 
ــت و اين زنگ خطرى براى  ــيار بدتر اس وضع كشور از متوسط جهانى، بس
طبيعت ايران به شمار مى رود، گفت: «در زمينه مصرف انرژى نيز از الگوهاى 
استاندارد جهانى تبعيت نمى كنيم و در خوش بينانه ترين حالت، 4برابر اروپا 

انرژى مصرف مى كنيم كه با حمايت از نوآورى ها و شركت هاى دانش بنيان 
مى توان اين روند را كنترل كرد.»

معاون رييس جمهورى ادامه داد: «موتورخانه هاى زيادى در شهرهاى بزرگ 
ازجمله تهران وجود دارد كه بدون كنترل و معاينه فنى كار مى كنند، از اين رو 
ــى موتورخانه ها يكى از  ــزايى در آلودگى هوا دارند كه معاينه فن نقش به س
برنامه هاى سازمان حفاظت محيط زيست است كه با همكارى معاونت علمى 

و فناورى رياست جمهورى آغاز شده است.»
ابتكار گفت: «سال گذشته اهداف توسعه پايدار جهانى براى سال هاى 2015 
ــت. از  ــد كه يكى از محورهاى مهم آن آموزش عالى اس تا 2030 تصويب ش
ــئله تغيير اقليم و حفظ  ــگاه ها و مراكز آموزشى به مس اين رو پرداختن دانش

محيط زيست مى تواند بسيار تاثيرگذار باشد.»
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تأكيد بر داشتن ارزيابى زيست محيطى 
پروژه ها به سد گتوند و تبعات آن اشاره كرد و گفت: «برخى از پروژه ها مانند سد 
گتوند ارزيابى محيط زيستى داشتند اما از نظر علمى بسيار ضعيف بود، از اين رو 
امروز مشكالت عديده اى را به وجود آورده است. توانمندسازى و توان افزايى 
ــود تا توسعه سازگار با  ــت محيطى بايد جدى گرفته ش در ارزيابى هاى زيس

محيط زيست پيش رود كه اين جزو وظايف دانشگاه هاست.»
او گفت: «ايران سه نوع جنگل شامل جنگل هاى هيركانى با قدمت چند ميليون 
ــال، بلوط هاى زاگرس و مانگرو دارد كه طبيعت زيبايى را به وجود آورده  س
است اما توسعه ناپايدار و مديريت غلط موجب نابودى و آسيب رسانى به اين 

جنگل ها شده است كه نيازمند بيدارى دانشگاه ها در اين زمينه است.»

حكايت رييس سـازمان حفاظت محيط زيست از وضع بحرانى 
دشت ها و منابع زيرزمينى آب؛
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در حال انقراض

ــواحل جزيره هنگام با هدف  ــت مرجان در س طرح پايلوت كاش
ايجاد و گسترش زيستگاه مرجان ها و افزايش رونق گردشگرى و 
اكوتوريسم در سواحل اين جزيره با حضور معاون زيست دريايى 

سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شد.
ــت: اين طرح  ــان در جزيره هنگام، گف ــت مرج مدير طرح كاش
ــط بخش خصوصى و با صرف اعتبارى افزون بر 17 ميليارد  توس

ريال اجرا مى شود.
ــين آقاخانى با بيان اينكه طرح مطالعاتى كاشت مرجان در  حس
ــازمان حفاظت محيط  ــال 89 و زير نظر س سواحل هنگام از س
ــت اين طرح شامل كاشت  ــد، افزود: مرحله نخس زيست آغاز ش

مرجان در دو هكتار از مناطق دريايى هنگام است.
وى گرمايش زمين، حركت كشتى ها، فعاليت آب شيرين كن و 
ــتگاه هاى  افزايش آلودگى ها را از مهم ترين عوامل تخريب زيس
ــمرد و يادآورى كرد: كاهش مرجان ها در نهايت به  مرجانى برش
ــذارى آنان منجر  ــتگاه ماهيان و محل تخم گ از بين رفتن زيس

مى شود.
ــت  آقاخانى اظهار اميدوارى كرد كه با اجراى موفق مرحله نخس
ــواحل جزيره هنگام، مرحله دوم اين  طرح كاشت مرجان در س

طرح در منطقه اى به وسعت 60 هكتار آغاز شود.
ــت: با اجرايى  ــره هنگام، گف ــت مرجان در جزي مدير طرح كاش
شدن اين طرح مى توان عالوه بر توسعه غواصى، زيرساخت هاى 
ــگرى به ويژه اكوتوريسم را  الزم به منظور توسعه صنعت گردش
فراهم كرد. وى ادامه داد: هم اينك سه گونه مرجان شاخ گوزنى، 
ــراى تكثير و ــتند ب نقره اى و مغزى كه بومى جزيره هنگام هس
ــده اند و با افزايش مرجان ها   قلمه زنى در اين منطقه انتخاب ش
ــبيه به جنگل با هدف كاهش شدت امواج  ــترى ش مى توان بس

ساحلى تا 90 درصد را نيز ايجاد كرد.
آقاخانى ايجاد اشتغال براى 60 تن در مرحله نخست طرح كاشت 
مرجان در سواحل جزيره هنگام را از ويژگى هاى مثبت اين طرح 
عنوان و اضافه كرد: در مجموعه سه مرحله اين طرح، براى 800 
ــتقيم و براى حدود پنج هزار تن به صورت غير  تن به صورت مس

مستقيم اشتغالزايى مى شود.
ــاحت حدود هزار و 725 كيلومتر مربع،  ــم به مس شهرستان قش
ــى از بهترين و  ــگام و الرك، يك ــم، هن ــامل جزاير هرمز، قش ش

ارزشمندترين ذخاير مرجانى كشور را دارد.
در سال هاى اخير افزايش گرماى زمين به عنوان تهديدى جدى، 
باعث سفيد شدن مرجان هاى خليج فارس شده است و به اعتقاد 
كارشناسان اين روند مى تواند موجب از بين رفتن زيستگاه هاى 

دريايى منطقه شود.

كاشت مرجان درسواحل
 جزيره هنگام آغازشد

كليك كليك به محيط زيست شليك مى شود؛

خريد و فروش غير قانونى گونه هاى 
ناياب جانورى در فضاى مجازى



خبرديدگاه

ــرتان به چه كسى  ــتيد، همس ــما نيس ــيده ايد وقتى ش آيا هرگزازخود پرس
ــى چت  ــاى اجتماعى نظير تلگرام با چه كس ــبكه ه پيامك مى دهد يا در ش
ــام وجود از آن  ــه همه جا مى برد و با تم ــا او موبايلش را با خود ب مى كند؟  آي
مراقبت مى كند؟ آيا همسرتان درحال خيانت است يا شما دچار شك و ترديد 

شده ايد؟ بهترين كارى كه در چنين مواقعى مى توان انجام داد، چيست؟ 
ــناس بهبود روابط درون خانوادگى به شفاف نيوز گفت :  حميد ايروانى كارش
بهترين كار، كمك گرفتن از يك مشاور يا مربى خانواده است. زيرا يك حركت 
ــى مواجه سازد. ــترك زوجين را با خطر فروپاش اشتباه مى تواند زندگى مش
ــيم  ــان از نظر نوع عكس العمل به دو گروه تقس درچنين مواقعى مردان و زن

مى شوند:
ــت تالش مى كنند به تلفن همراه همسرشان دسترسى پيدا كرده  گروه نخس
ــى كنند تا اگر به خيال خود به اين نتيجه رسيدند كه  و محتويات آن را بررس
ــخصا وارد عمل شده و با  ــت، به احتمال زياد ش او با فرد ديگرى درارتباط اس
ــديدى به او مى دهند. نتيجه اين اقدام  آن شخص تماس گرفته و تذكرات ش
احساسى وعجوالنه دراغلب موارد باعث حمايت همسر از آن فرد دوم و گرايش 
ــود و يا باعث شده همسر با توجيه رفتار خود و يا  بيشتر او به آن شخص مى ش
ــه بعد تالش كند تا رابطه دوم خود را با  انكار آن به روش هاى مختلف، از اين ب

وسواس بيشترى مخفى كرده و به پيش ببرد. 
ــت كه مورد بى وفايى و  ــخصى اس در واقع درهردو صورت بازنده اصلى آن ش
خيانت همسر خود قرار گرفته است. بعضا اتفاق مى افتد كه حتى فرد خيانت 
ديده نيز ترغيب مى شود تا به اصطالح خود تالفى كرده و به همسرش خيانت 

كند.
ايروانى در ادامه افزود : گروه دوم مردان و زنانى هستند كه هنوز از بى وفايى و 
خيانت همسرشان اطمينان ندارند، اما بالفاصله و با ديدن چند نشانه غيرقابل 
اعتماد، موضوع را به همسر خود گفته و حس بدبينى و عدم اعتماد متقابل را در 
روابط خود ايجاد كرده و يا تشديد مى كنند، كه درچنين حالتى يا همسرشان 
ــت و به تدريج از او فاصله خواهد  ديگرمثل سابق به ايشان عالقه نخواهد داش
ــده، درصدد بى وفايى و  ــه انجام نداده و متهم ش گرفت و يا به تالفى عملى ك
ــاور يا  ــرايطى، مراجعه به يك مش خيانت برمى آيد. بهترين اقدام درچنين ش
مربى خانواده بى طرف است، اما متاسفانه اغلب افراد به جاى اين كار  موضوع 
را با دوستان يا افرادى ازخانواده خود درميان مى گذارند كه نمى توانند نقش 
بى طرف را ايفا كنند و با جانبدارى عمدى يا سهوى خود به فروپاشى زندگى 

مشترك زوجين كمك مى كنند. 
ــور مى كنند  ــردان كه تص ــته از زنان و م ــه آن دس ــد ايروانى خطاب ب حمي
زندگيشان درنهايت خوشبختى و به خوبى پيش مى رود، گفت: نمى خواهم 
ــان داده كه چنين خانواده هاى  اين دسته را نگران كنم، اما تجربيات من نش
به ظاهرخوشبخت هم از اين آسيب ها درامان نبوده اند. متأسفانه بسيارى از 
زنان و مردان شهامت رويارويى با حقيقت را ندارند و ترجيح مى دهند نسبت 
ــند. بنابراين زمانى متوجه  ــر خود بى تفاوت باش به رفتارهاى مشكوك همس
ــازى زندگى  ــوند كه كار ترميم و بازس ــى يا عاطفى او مى ش بى وفايى جنس

مشتركشان بسيار سخت مى شود.

ــبكه  ــانى تبيان از راه اندازى ش ــه فرهنگى و اطالع رس مدير موسس
ــر داد و گفت: در  ــاه آينده خب ــه م اجتماعى ويژه دانش آموزان تا س
ــوزان را  ــش آم ــژه دان ــت وي ــن تبل ــك خيري ــا كم ــا ب ــيم ت تالش

تهيه كنيم.
ــلمين محمد رضا آقامير درباره ايجاد شبكه  ــالم و المس حجت االس
ــرورش 40 ميليون  ــت: آموزش و پ ــژه دانش آموزان گف اجتماعى وي
ــود در اختيار  ــب دارد و محتوايى كه در تبيان آماده مى ش نفر مخاط

فرهنگيان و اصحاب دانش قرارمى گيرد.
ــى كنند، اما  ــتفاده م ــايت تبيان اس ــوزان از س ــزود: دانش آم وى اف
ــت. رويكرد جديدى كه وزير آموزش و پرورش و  ــازمان يافته نيس س
ــى و فرهنگى اين وزارت خانه دارند با بستر اختصاصى  معاون پرورش
كه براى دانش آموزان فراهم مى شود محتوا را به صورت نظام مند در 

اختيار دانش آموزان قرار مى دهيم.
ــانى تبيان تصريح كرد: بيش  مديرعامل موسسه فرهنگى و اطالع رس
از 50 هزار بسته ويژه دانش آموزان در حوزه هاى مختلف همانند هنر، 

خوشنويسى، فيزيك، قرآن و غيره آماده كرده ايم.
ــبكه هاى اجتماعى تلفن همراه و تبلت است. در  وى ادامه داد: ابزار ش
ــوزان تهيه كنيم و  ــيم تا با كمك اهل خير، تبلت ويژه دانش آم تالش
محتوايى كه آموزش و پرورش و تبيان تهيه كرده اند در اين تبلت قرار 

گيرد و در اختيار دانش آموزان بگذاريم.
ــلمين آقا ميرى بيان كرد: اگرشبكه اجتماعى  حجت االسالم و المس
ــايت تبيان  ــود درصد قابل توجه كاربر را در س دانش آموزان ايجاد ش

خواهيم داشت.
ــان تصريح كرد: ــانى تبي ــه فرهنگى و اطالع رس ــر عامل موسس مدي
ــاه  ــه م ــرف س ــوزان ظ ــش آم ــژه دان ــى وي ــاى اجتماع ــبكه ه ش
ــرار ــرورش ق ــوزش و پ ــار آم ــود و در اختي ــى ش ــدازى م راه ان

 خواهد گرفت.

كيش و مات فورى همسرى كه متهم 
به خيانت است

مدير موسسه فرهنگى و اطالع رسانى تبيان:

راه اندازى شبكه  اجتماعى
 ويژه دانش آموزان تا سه ماه آينده

ــطح جهان رو به افزايش است  امروزه سقط جنين د  رس
ــان اين كار به د  اليل مختلفي انجام  و به گفته كارشناس
ــگاه اول ناراحت كنند  ه و  ــن د  ر ن ــقط جني ــود  . س مى ش
غيرقانونى است. از نظرد  ين مبين اسالم اين كارقتل نفس 
بوده و اكثريت افراد   هم با اين مسئله كامال مخالفند   و آن 
را غيرقانونى و حتى خالف شرع مى د  انند   و سقط جنين 
عمد  ى را يك گناه بزرگ د  انسته و تحت هرشرايطى آن را 
ناد  رست مى د  انند  . اد  يان مختلف نيزسقط جنين را به جز 
ــد   و بايد   گفت  ــتثنايى ممنوع اعالم كرد  ه ان د  ر موارد   اس
ــررات را تحت تاثير قرار  ــاد  ات مذهبى، قوانين و مق اعتق
ــورهاى مختلف  د  اده  ، به همين د  ليل قانون گذاران كش
ــازات نيزتعيين  ــراى آن مج ــقط  جنين را ممنوع و ب س
كرد  ه اند  .بهتراست بد  انيم موارد   و مواقعى وجود   د  ارد   كه 
سقط جنين به صورت كامال قانونى مى تواند   انجام بگيرد،   
ــقط جنين ازهمان مراحل  اما طبق قوانين كشور ما، س
ــت و ضوابط آن  ــل مجازات اس ــتقرارنطفه، قاب اوليه اس
ــالمى و همچنين  د  رمواد   487 تا 493 قانون مجازات اس
ــالمي پيش بينى  د  رمواد   623 و 624 قانون مجازات اس
ــت كه آيا قانون گذار  شد  ه، اما حال اين سوال مطرح اس
افراد  ي كه زن حامله را به سقط جنين راهنمايى مى  كنند   
(چه پزشك باشد   چه فرد   عاد  ى)، قابل تعقيب و مجازات 
ــور د  ر موارد  ي كه جان ماد  ر  مى  د  اند  ؟ آيا د  ر قوانين كش
ــقط قانوني د  رنظرگرفته شد  ه  يا كود  ك د  رخطر باشد   س
ــقط جنين عمد  ي ، قتل محسوب  ــت؟و اينكه آيا س اس
ــت كه د   راين زمان ذهن  ــواالتي اس ــود  ؟ اينها س مي ش

بسياري از مرد   م را به خود    جلب كرد   ه است. 

د   ر اين زمينه گفت وگويي انجام شده با د          كترعباس تد          ين، 
ــگاه و حقوقد          ان و د   كتر زينب اصغري، وكيل  استاد           د          انش
د   اد   گستري و عضو هيئت علمي د   انشگاه كه بخش نخست 

آن دراين شماره از نظرتان مي گذرد   .
ــود   د  ر  ــا قوانين موج ــه ب ــن، د  ر رابط ــاس تد          ي د          كترعب
ــقط جنين د  ر  ــقط جنين به «قانون» گفت: س مورد   س
ــد  ه است. يعني  ــالمي جرم انگاري ش قانون مجازات اس
ــته و براي آن مجازات  قانون گذار اين عمل را جرم انگاش
د  ر نظر گرفته است. البته د  ر قانون هيچ تعريفي از سقط 
جنين وجود   ند  ارد، اما سقط جنين را مي توانيم اين گونه 
ــم ماد  ر به  ــروج اراد  ي جنين از رح ــم كه خ تعريف كني
ــته باشد   يعني  ــت و حيات ند  اش گونه اي كه قابليت زيس
ــاد  ر پايان پذيرد  ، وگرنه  حيات به محض خروج از رحم م
اگر جنيني به د  نيا بيايد   و با د  ستگاه اد  امه حيات پيد  ا كند   

اين مصد  اق سقط جنين نيست .
ــقط عمد  ي  اين حقوقد  ان اد  امه د  اد  : قانون گذار براي س
ــم پرد  اخت د  يه د  ر نظر  جنين، هم مجازات تعزيري و ه
ــي باعث سقط جنين د  يگري  گرفته است. يعني اگر كس
شود   عالوه بر مجازات تعزيري كه د  ر قانون آمد  ه موظف 

به پرد  اخت د  يه هم هست.
مشـاركت د  ر سـقط جنين به عنوان معـاون جرم 

سقط جنين است
ــاني كه د  ر ارتكاب اين جرم مساعد  ت  وي اد  امه د  اد  : كس
يا مشاركت مي كنند   حال پزشك، ماما يا اشخاص عاد  ي 
ــقط جنين  فرقي ند  ارد  قانون گذار آنها را معاون جرم س
ــتند  . به عبارت د  يگر  مي د  اند   و آنها نيز قابل مجازات هس

افراد  ي كه به هر طريقي سقط جنين را تسهيل كنند   چه 
با آموزش د  اد  ن، چه با د  ارو د  اد  ن و چه با اقد  امي كه باعث 
ــخص د  يگري جنين را سقط كند   د  ر همه  شود   ماد  ر يا ش
ــاون جرم قابل مجازات  اين موارد   آن افراد  ، به عنوان مع
هستند  .تد  ين تصريح كرد  : گاهي ماد  ر خود   اقد  ام به سقط 
جنين مي كند   يعني ماد  ر وسايلي را تهيه كرد  ه و    مباد  رت 
ــالمي د  ر  ــقط جنين مي كند  . د  ر قانون مجازات اس به س
بحث د  يات يك اختالفي وجود   د  اشت كه آيا بعد   از د  ميد  ه 
شد  ن روح (ولوج روح) كه ماد  ر يا شخص ثالثي اين كار را 
انجام د  هد   آيا اين مصد  اق قتل عمد   هست يا خير؟ يعني 
آيا مي توان او را قصاص كرد   يا خير؟ كه بايد   گفت، رويكرد   
قانون مجازات اسالمي اين گونه است كه اين امر را بعد   از 
د  ميد  ه شد  ن روح (ولوج روح ) قتل عمد   نمي د  اند   و اصال 
ــذار تغيير كرد  ه و باوجود    قتل نمي د  اند، اما رويه قانون گ
ــت د  ر د  يد  گاه  فقهي بعد   از د  ميد  ه شد  ن  اينكه ممكن اس
ــد،   اما قانون گذار از  روح ،سقط جنين مي تواند   قتل باش
اين موضوع پيروي نكرد  ه است. سقط جنين بعد   يا قبل 
از د  ميد  ه شد  ن روح تفاوتي ند  ارد   به هر حال مجازات خود   

را خواهد   د  اشت.
اجازه سقط جنين بنابر چند   شرط

اين استاد   د  انشگاه خاطر نشان كرد  : موارد  ي وجود   د  ارد   
كه گاه ماد  ر به بيمارى مبتالست كه اد  امه بارد  ارى براى 
سالمتى وي بسيار خطرناك و مهلك است يا اينكه جنين 
ــد   كه با حيات  موجود   د  ر رحم د  چار ناهنجارى هايى باش
جنين منافات د  اشته و جنين بعد   از زايمان قاد  ر به حيات 
نباشد  .د  ر اين موارد  ، قانون گذار با چند   شرط اجازه سقط 
جنين را صاد  ر كرد  ه است. به عبارت د  يگر با توجه به قانون 
سقط د  رمانى، صد  ور مجوز سقط د  رمانى منوط به وجود   
ــت:1- بيمارى جنين كه به علت عقب  ــرايط ذيل اس ش
ــت يا  افتاد  گى يا ناقص الخلقه بود  ن موجب حرج ماد  ر اس
بيمارى ماد  ركه با تهد  يد   جانى ماد  ر توأم باشد  ؛ احراز اين 
شرط با تشخيص سه پزشك متخصص و معتمد   و با تأييد   
ــد  ه  ــكى قانونى خواهد   بود  . 2- هنوز روح د  ميد  ه نش پزش
باشد   يعني قرار د  اشتن جنين د  ر مرحله پيش از ولوج روح 
(چهارماهگى)؛ احراز اين شرط بر اساس سونوگرافى هاى 
معتبر د  وره اى صورت خواهد   گرفت. 3- رضايت زن، زن 
بايد   با حضور د  ر پزشكى قانونى و تكميل فرم د  رخواست 
ــقط  اعالم رضايت كند  . (حضور پد  ر براي صد  ور مجوز س

د  رمانى، ضرورتى نخواهد   د  اشت)
قانون گذار بعد از   ولوج روح اجازه سـقط جنين را 

نمي د  هد  
وي د  ر پايان خاطر نشان كرد  : قانون گذاربعداز   ولوج روح 
ــقط جنين را نمي د  هد  . به اعتقاد   بند  ه د  ر قانون  اجازه س
مجازات جد  يد   د  ر سقط عمد  ي جنين تفاوتي د  ر د  ميد  ن 
روح يا ند  ميد  ن روح نگذاشته و رويكرد   خود   را تغيير د  اد  ه 
ــقط د  رماني را هم به نحوي  ــت ما مي توانيم قانون س اس

اصالح كنيم تا اين موارد   كاهش پيد  ا كند  .
ادامه دارد...
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بيشتر بدانيم

اخبار كوتاه

ثبت نام از تاكسى هاى فرسوده 
تا آخر بهمن تمديد شد

فعاليت خودروهاى 
دوربين  دارپليس آغازشد

هشدار رييس پليس آگاهى
 نسبت به سوءاستفاده اقتصادى از روستاييان

ــه وجود  ــاره ب ــا با اش ــى ناج ــس آگاه رييس پلي
ــركت هاى  ــتفاده برخى از ش پرونده هايى از سوءاس
بازرگانى از روستاييان، نسبت به اينگونه اقدامات و 

ثبت شركت به نام اين افراد هشدار داد.
ــاره به سوء استفاده  سردار محمدرضا مقيمى، با اش
ــراى ثبت  ــتايى ب ــراد روس ــركت ها از اف برخى ش

ــام آنها در  ــه ن ــى ب ــركت هاى بازرگان ش
ــت: در حال  قبال مبالغ ناچيز اظهار داش
ــى وجود دارد كه در آن  حاضر پرونده هاي
شركت ها يا موسساتى، به نام افرادى در 
حال فعاليت هستند كه هويت اصلى آن با 
هويت فردى كه شركت به نام آن در حال 
انجام فعاليت است تفاوت دارد؛ به عنوان 
ــودجويان،  ــن مواردى، س مثال در چني
ــتان و  ــرادى را در يك شهرس ــا اف فرد ي
ــرده و با  ــتاهاى دورافتاده پيدا ك يا روس
سوءاستفاده از نام آنها و در قبال مبالغى 
ــيس  ــه اى بازرگانى را تاس ناچيز، موسس

مى كنند.
رييس پليس آگاهى ناجا ادامه داد: نكته حائز اهميت 
در چنين مواردى آن است كه در صورت بروز هرگونه 
ــركت ها، منتفعين اصلى اين  تخلف از سوى اين ش
شركت در حاشيه امن قرار گرفته و آن فرد روستايى 
ــه به نامش تاسيس شده  ــركت يا موسس كه اين ش

است، مسئول تخلفات رخ داده خواهد بود.
ــفانه اين موضوع يكى از مشكالت  وى گفت: متاس
ــه بعضا  ــت ك ــود در ثبت شركت هاس ــى موج فعل
ــركت هاى اينچنينى  ــا ش ــركت هاى كاغذى و ي ش
ــيارى  ــد و از اين رو بايد مردم هوش به وجود مى آي

بيشترى نسبت به چنين مواردى داشته باشند.
ــركل فناورى اطالعات و  پيش ازاين مدي
ارتباطات گمرك، از واردات 700 دستگاه 
پورشه به نام يك زن روستايى خبر داده 
ــف  ــاس اطالعات كش ــه بود: براس و گفت
ــده از گمرك، يك زن كه در روستاى  ش
ــا حداقل  ــن آباد زندگى مى كند، ب حس
100 هزارتومان سرمايه نزديك به 700 
دستگاه خودروى پورشه وارد كشور كرده، 
كه قابل باور نيست، اما يك واقعيت است 
ــتايى هيچ  ــن زن روس ــب اينكه اي و جال
ــوزه تجارت و  ــى در ح ــى و فعاليت اصالت

واردات ندارد.

سخنگوى طرح نوسازى ناوگان تاكسيرانى گفت: مالكان تاكسى هاى فرسوده 
ــركت نكرده اند تا پايان وقت ادارى روز 29  كه تاكنون در طرح جايگزينى ش

بهمن ماه مى توانند از طريق پيشخوان دولت ثبت نام كنند.
مهران كفاش گفت: با هماهنگى هاى به عمل آمده و به منظور مشاركت بهتر 
ــيرانى، تمامى مالكان تاكسى هاى فرسوده اى  در طرح نوسازى ناوگان تاكس
ــت نام كنند، تا  ــته اند ثب كه در روزهاى 12 تا 21 بهمن به هر دليلى نتوانس
روز پنجشنبه 29 بهمن ماه براى ثبت نام مى توانند به دفاتر پيشخوان دولت 

مراجعه كنند.
وى افزود: در اين طرح به خودروهايى تاكسى فرسوده اطالق مى شود كه عمر 
آنها بيش از 10 سال باشد. كفاش مدارك الزم براى ثبت نام را شامل اصل سند 
ــبز)، اصل كارت خودرو، اصل كارت ملى مالك خودرو، اصل  خودرو (برگ س

پروانه بهره بردارى، اصل پروانه فعاليت ذكر كرد.
وى افزود: چنانچه مدت اعتبار هريك از موارد فوق به پايان رسيده باشد مراتب 
در مرحله تاييد توسط سازمان هاى ذى ربط، براى تمديد به اطالع تاكسيران 
خواهد رسيد. كفاش يادآور شد: خودروهاى جايگزين شامل سمند EF7 و پژو 
GLX 405 مجهز به مخزن CNG با امكان پيمايش حداقل 300 كيلومتر در 
هر بار سوخت گيرى، GPS براى اندازه گيرى پيمايش تاكسى و تاكسيمتر 

براى اعالم كرايه جا به جايى مسافران است.

ــمى خودروهاى  ــى و رانندگى تهران بزرگ از آغاز فعاليت رس رييس پليس راهنماي
ــيد تيمورحسينى درباره خودروهاى دوربين دار  دوربين دار پليس خبر داد. سردار س
پليس راهنمايى و رانندگى كه چندى پيش با حضور فرمانده ناجا رسما از آن رونمايى 
شد، گفت: اين خودروها كه به سيستم ثبت تخلف ساكن مجهز هستند از مدتى پيش 
راه اندازى شده و حدود سه ماه به شكل آزمايشى فعاليت كردند.وى با بيان اينكه در 
ــى اين خودروها به شكل رسمى فعاليت  حال حاضر پس از گذراندن مراحل آزمايش
خود را آغاز خواهند كرد، اظهار كرد: طى چند روز آينده كار عملياتى اين خودروها آغاز 
خواهد شد و با حركت در سطح معابر پايتخت با تخلفات ساكن ناشى از توقف غيرمجاز 
همچون پارك دوبله، توقف در ايستگاه هاى تاكسى و اتوبوس، توقف در حريم تقاطع ها 

و ميادين، توقف در پياده رو، توقف مقابل در پاركينگ ها و ... برخورد خواهند كرد.
وى با بيان اينكه ثبت اين تخلفات به وسيله دوربين و با امكاناتى كه اين خودروها در 
اختيار دارند انجام خواهد شد گفت:  با توجه به كدهاى مختلف جرايم، مبلغ جرايم نيز 
متفاوت خواهد بود.حسينى درباره اينكه چه تعداد از اين خودروها درسطح معابرتهران 
به كارگرفته خواهند شد گفت:  درنظر داريم كه براى هر يك از مناطق 22 گانه پليس 

راهنمايى و رانندگى در تهران بزرگ يك خودرو را اختصاص دهيم.
ــيه اى با استفاده از خودرو،  ــتم كنترل مكانيزه پارك حاش حسينى تاكيد كرد: سيس
ــده روى اين  ــده وتنها برخى امكانات نصب ش ــاى جهان اجرا نش تاكنون در هيچ ج

خودروها در بعضى از كشورها استفاده شده است.

وقتى به شكل خوابيدن افراد نگاه مى كنيم، متوجه مى شويم 
كه هر يك به گونه متفاوتى مى خوابند؛ يكى به پشت، يكى به 
روى شكم، يكى به سمت راست و ديگرى به سمت چپ و يكى 
هم كامال جمع شده مى خوابد. همه اينها شايد به ظاهر خيلى 
ساده به نظر برسند و هيچ اهميتى نداشته باشد كه يك نفربه 
چه شكلى مى خوابد، اما محققان به همين سادگى از كنارآن 
ــه انتخاب نحوه خوابيدن ما،  عبور نمى كنند. آنها معتقدند ك
به طور مستقيم روى نحوه سالمت ما تأثير مى گذارد و حتى 
مى تواند باعث بهبود برخى بيمارى ها شود و از بروز برخى ديگر 

از مشكالت جلوگيرى كند.
خوابيدن به سمت چپ

افرادى كه از سوزش مداوم معده رنج مى برند معموال معتقدند 
كه با خوابيدن به سمت چپ، شدت اين حالت در آنها كاهش 
مى يابد.حدود 20 درصد انگليسى ها اعالم كرده اند كه وقتى 
به سمت چپ مى خوابند كمتر دچار سوزش معده مى شوند. 

عاليم سوزش معده معموال شب ها تشديد مى شود.
ــراى آن نيافته اند ولى براين   محققان تاكنون علت خاصى ب
ــمت چپ دراز مى كشد، اندام هاى  باورند كه وقتى فرد به س
ــن حالت به  ــرار مى گيرند كه همي ــتا ق ــى در يك راس داخل
ــده به داخل  ــيد مع ــح اس طور قابل توجهى به كاهش ترش
ــوزش معده ــيد معده علت اصلى س مرى كمك مى كند. اس

 به شمار مى رود.

به پشت خوابيدن
خوابيدن به پشت، با قرار دادن ستون مهره  دريك رديف، باعث 
كاهش كمردرد مى شود. پزشكان توصيه مى كنند افرادى كه 
ــت درحالتى به پشت بخوابند كه يك  كمردرد دارند، بهتراس
بالشت هم به عنوان حمايت زير سر و زانو قرار دهند تا به رديف 
قرار گرفتن ستون مهره كمك كند و ازاين طريق، كمردرد را 
كاهش دهد. ازسوى ديگر، خوابيدن به پشت ازجنبه زيبايى 
ــورى كه با توجه به جاذبه اى كه  صورت نيز اهميت دارد به ط
ــود، مانع ازايجاد  ــوى زمين به پوست صورت وارد مى ش ازس
ــدن به روى  ــود. با خوابي ــروك روى صورت مى ش چين و چ
ــاعت ها روى بالش قرار مى گيرد و با توجه به  شكم، صورت س
تعريقى كه روى ناحيه ايجاد مى شود، منافذ پوست صورت را 
مسدود مى كند.برخى تحقيقات نشان مى دهد كه خوابيدن به 
پشت احتمال خروپف و بروز وقفه تنفسى در خواب را افزايش 
مى دهد.همچنين، اين شكل خوابيدن ساييدگى دندان ها و به 

نوعى دندان قروچه را تشديد مى كند.
مدل جنينى

ــكم  ــكل جنينى به صورتى كه پاها داخل ش خوابيدن به ش
جمع شده باشد، مى تواند استرس را كاهش دهد و به نوعى، 
ــه دنبال آرامش  ــكل ب افراد ناخودآگاه با خوابيدن به اين ش
ــتند. خميده خوابيدن انعطاف الزم  دوران كودكى خود هس
ــورت غلت زدن درطول  ــتون مهره ها مى دهد تا درص را به س

ــود. البته خم شدن زياد بدن  ــب، بدن راحت تر جابه جا ش ش
به داخل شكم ممكن است تنفس را دشوار كند. متخصصان 
ــكل جنينى مى خوابند،  خواب، بر اين باورند افرادى كه به ش
ــته از آرامش  ــتند و به طور ناخواس افراد وظيفه شناسى هس
ــترس و نگرانى هاى  ــد تا اس ــى كمك مى گيرن دوران كودك
شبانه را كاهش دهند. اغلب كسانى كه شب ها را به اين شكل 
مى خوابند اعالم مى كنند كه صبح ها شاداب تر از رختخواب 
خارج مى شوند و آمادگى بيشترى براى شروع روز جديد دارند.
از سوى ديگر، اگر از كمردرد رنج مى بريد، خوابيدن به شكل 
جنينى مى تواند روى مفاصل  پايين جمجمه فشار وارد كرده 
و درد را تشديد كند. البته براى جلوگيرى از بروز درد گردن و 
شانه ها، زير سرتان بالشت بگذاريد تا از گردن و ستون مهره ها 
حمايت كند و آنها را در يك راستا قرار دهد و بهترين حالت قرار 
گرفتن بالشت به گونه اى است كه فاصله بين گوش و گردن را 
پر كند. سر بايد در راستاى ستون مهره و شانه ها قرار گيرد. اگر 
از كمردرد رنج مى بريد، قرار دادن يك بالشت بين زانوها هنگام 

خواب مى تواند درد را كاهش دهد.
خوابيدن به شانه راست

اين حالت خوابيدن، فشارخون باال را كاهش مى دهد و فضاى 
بيشترى براى فعاليت قلب در داخل قفسه سينه باز مى كند و 
از اين طريق مى تواند فشارخون را پايين بياورد و ضربان قلب 
نيز كم مى شود؛ هر دوى اين موارد براى بيماران قلبى مفيد 

است. خوابيدن به سمت راست يا چپ باعث پاكسازى مغزشده 
و طناب نخاعى و سيستم عصبى را بهبود مى بخشد كه از اين 
طريق مى تواند احتمال بروز آلزايمر و ديگر بيمارى هاى عصبى 

را كاهش دهد.
ــمت  برخى محققان نيوزيلندى معتقدند كه خوابيدن به س
ــت براى زنان بارداراحتمال تولد نوزادان مرده را افزايش  راس
مى دهد. به گفته آنها، محدود شدن جريان خونى كه به جنين 

مى رسد، يكى از داليل آن به شمار مى رود.
خوابيدن به روى شكم

ــترخواب هاى مهيج و  ــكم مى خوابند بيش ــه به ش افرادى ك
ــوار  عجيب وغريب مى بينند. دراين حالت، تنفس كمى دش
است. محققان براين باورند كه خوابيدن به شكم به طورى كه 
ــند، اندام هاى داخلى را دربهترين  دست ها كناربدن دراز باش
ــژه بعد ازصرف  ــتم هاضمه به وي حالت براى كمك به سيس
يك وعده سنگين غذا، قرار مى دهد. با اين اوصاف، اين حالت 
خوابيدن، نامناسب ترين شكل ازنقطه نظرماهيچه اى اسكلتى 
ــت به طورى كه براى راحت نفس كشيدن بهتراست  بدن اس
سربه يكى از جهات خم باشد. ازسوى ديگر، اين مدل خوابيدن 
همچنين كشيدگى و گرفتگى ماهيچه ها و اعصاب گردن را 
به دنبال دارد كه درنهايت به سردرد، سفتى ماهيچه گردن و 
گرفتگى شانه ها منجر شده و در برخى موارد، اين درد تا بازوها 

كشيده مى شود.

چه شكلى بخوابيم تا سالم باشيم؟

سقط كـد      ام جنيـن قصـاص د      ارد      ؟
قسمت اول ...
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ــتره   ــام خمينى (ره) ، با ابعاد و گس ــالمى به رهبرى حضرت ام جريان انقالب اس
فراوانش ،چشم انداز جديدى پيش روى داستان نويسى گشوده است و هر گوشه از 
آن ويژگى هايى در خود دارد كه مى تواند دست مايه  بديعى براى رمان و داستان هاى 
كوتاه و بلند باشد. كما اينكه در سال هاى اخير نيز اين گونه بوده و آثار متفاوتى در 

داستان نويسى با موضوع انقالب اسالمى داشته ايم. 
مفتون و فيروزه - سعيد تشكرى

با انتشار اين رمان، ادبيات داستانى انقالب اسالمى شاهد انتشار يكى از شاهكارهاى 
خود درسى سال اخيرشد. شاهكارى كه هم در مضمون و شيوه روايت و قصه پردازى 
و هم در محتوا به ساختار و شيوه اى نوين دست پيداكرده است و بدون شك مخاطب 
خود را شگفت زده خواهد كرد. مفتون و فيروزه رمانى دوجلدى است و داستان آن 
در حال و هواى سال هاى پيش از پيروزى انقالب اسالمى در شهر مشهد مى گذرد، 
براى نخستين باربه شرح داستانى فعاليت هاى گروه هاى فعال هنرى درشهر مشهد 
كه فعاليت آنها مورد تاييد مقام معظم رهبرى نيزبوده است درقالب يك درام بلند 
مى پردازد. دراين رمان و براى نخستين بار كاراكتر مقام معظم رهبرى به عنوان يك 

شخصيت داستانى و براساس استنادات تاريخى حضورى ويژه و قابل توجه دارد.
اسماعيل - اميرحسين فردى

ــكل مى گيرد. با  ــهر و زيرخط راه آهن ش ــت كه درجنوب ش ــماعيل؛ رمانى اس اس
قهوه خانه اى كه ازاتفاقات جدانشدنى از منطقه جنوب شهراست. اسماعيل رمانى 
ــماعيل متكى است. جوانى محجوب  است درباره انقالب كه برشخصيتى به نام اس

و ساده دل، اما حساس نسبت به شرايطى كه رژيم پهلوى بر او و مردم جنوب شهر 
تحميل كرده است. 

برج قحطى - هادى حكيميان

اين رمان كه روايتگر فضاى بومى شهر يزد است خرده روايت هايى از عصر قاجار تا 
ــالمى را براى خواننده روايت مى كند. تمام اتفاقات  سال هاى منتهى به انقالب اس
ــان ابتدا تكليف خود را  ــتان يزد روى مى دهد و خواننده از هم اين رمان در شهرس
ــت وجوى ساير گره هاى موجود در اين  با مكان داستان مى داند و پس ازآن درجس
ــنده از يزد به خواننده مى دهد اطالعاتى دقيق  داستان مى رود. اطالعاتى كه نويس
است و خواننده اگر اندك اطالعى از پيشينه يزد داشته باشد تصاوير شهر را مجسم 

خواهد كرد. 
هزار و يك جشن - محمد محمودى نورآبادى

رمان زبانى ساده و روايتى خوش خوان دارد كه از نظرگاه اول شخص مفرد، از زبان 
معلم روستاى چشمه سيب كه خود نيز براى اين جشن دعوت شده روايت مى شود. 

سال گرگ - جواد افهمى

ــتانى، به تغيير  ــال گرگ» تازه ترين اثر جواد افهمى است كه با پرداخت داس «س
ايدئولوژيك گروهك منحوس مجاهدين خلق مى پردازد. اين رمان برخالف اينكه 
جايزه داستان انقالب را نيز از آن خود كرد، مدت زيادى در اداره كتاب وزارت ارشاد 
در رفت وبرگشت و منتظر دريافت مجوز بود و حتى يك بار به صورت كامل توقيف 
ــتانى دارد كه به سازمان مجاهدين خلق از  شد.  رمان «سال گرگ» پرداختى داس

پيدايى تا پيروزى انقالب اسالمى پرداخته است.
كلت 45 - حسام الدين مطهرى

براى اينكه خواندن رمان «كلت 45» را در ايام دهه فجر و به مناسبت سالروز انقالب 
اسالمى پيشنهاد كنيم بايد از يك چيز بگذريم و آن نيت و قصد نويسنده از نگارش 
اين رمان است. آن طور كه خود حسام الدين مطهرى درچند جا گفته است، اين رمان 
ــت چه باليى سرزندگى آدم ها مى آورد.  براى آن نوشته شده كه نشان بدهد سياس
اين يك جمله، باكمى حواشى مى شود ترجيع بند نوشته ها و سخنان نويسنده درباره 
انگيزه نوشتن كتاب. مطهرى به دنبال نوشتن رمانى درباره انقالب و رويدادهاى آن 

ــال ها و اتفاقاتش را بسترى مناسب براى بيانش  نبوده بلكه حرفى داشته كه آن س
ديده است و اين اتفاقا چيز بدى هم نيست.

تاالر پذيرايى پايتخت - محمد على گودينى

نويسنده دراين اثر به وضعيت خانواده هاى روستايى بعد ازانقالب سفيد و مهاجرت 
ــاى فرهنگى و اجتماعى  ــت و تضاده ــهرهاى ديگر پرداخته اس آنان به تهران و ش
ــى و تحليل قرار داده و همچنين به نحوه  ــهرها را موردبررس روستاييان و اهالى ش
ورود آنان به واقعه 15 خرداد سال 1342 اشاره مى كند. ازآنجاكه تاكنون به بحث 
شرايط سياسى و خاطرات افراد در حوادث انقالب اسالمى پرداخته شده در كتاب 
ــده و  تاالر پذيرايى پايتخت، وضعيت افراد جامعه به صورت جزيى  نگرانه بررسى ش
ــاه مخلوع از ديد يك سرباز آن روز  ــاله ش همچنين ماجراى جشن هاى 2500 س

روايت شده است كه تا حدود سال 1355 را شامل مى شود.
زغال سرخ - سيد حسن حسينى ارسنجانى

موضوع رمان روايت ظلم خوانين قبل از انقالب است. زورگويانى كه دسترنج اهالى 
ــلم خود مى دانند. داستانى خواندنى  ــتا را تصاحب مى كنند و آن را حق مس روس
راجع به مرگ مشكوك يكى از اهالى روستاى سرخ آباد به نام اسماعيل كه پسرش 
«شجاع» شخصيت اصلى ماجراست.شجاع درصدد شناخت قاتل او برمى آيد و در 
ــلطنت و نقش آن در قتل پدرش،  ــتگاه س اين ميان، با جريانات انقالب و ظلم دس
آشنا مى شود. در زغال سرخ به راستى مى توان روح عدالت خواهى و مبارزه با دولت 

خودكامه را در چهره شجاع مشاهده كرد.
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بازاركتاب فراخوان

مجموعه «چه حرف ها» غزل هاى عاشقانه رضا احسان پور به چاپ 
سوم رسيد.

ــعر «چه حرف ها» سروده  به گزارش فارس، چاپ سوم مجموعه ش
رضا احسان پور به بازار نشر رسيد.

ــامل 47 غزل عاشقانه است،  انتشارات فصل پنجم اين اثر را كه ش
روانه ويترين كتابفروشى ها كرده است.

از رضا احسان پور تاكنون مجموعه شعر طنز «خنده  هاى امپراتور» 
با چاپ ششم از نشر آرما و مجموعه مناجات طنز «چوپان معاصر» 
ــتقبال قابل توجه مخاطبان  با چاپ ششم از انتشارات سروش با اس

روبه رو بوده است.
مجموعه نثر طنز «شعريكاتور» نيز به تازگى به قلم اين طنزپرداز از 

سوى نشر اقليما منتشر شده است.

سيزدهمين جشنواره شعر ادبى بهمن، برگزار شد و از دو پيشكسوت در حوزه شعر 
انقالب تجليل به عمل آمد.

مدير موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره) در سيزدهمين جلسه ادبى شعر 
بهمن اظهار كرد: وظيفه آحاد ملت اين است كه انديشه و گفتمان امام خمينى (ره) را 
ترويج دهند. انديشه و گفتمانى كه نشات گرفته از وحى و سنت نبوى و علوى است كه 
اگر اين مملكت امروز در عرصه جهانى شناخته مى شود، مديون صاحب اين گفتمان 
است.على كمسارى با بيان اينكه امام قطب نماى ملت و انقالب است، تصريح كرد: 
اگر راه امام (ره) را در پيش بگيريم، يقينا جامعه امروزى به سعادت مى رسد. بر همين 
ــت كه جشنواره ادبى و شعر برگزار  اساس موسسه تنظيم و نشر امام (ره) سال هاس
مى كند و در اين زمينه آثار متعددى از سراسر كشور گردآورى شده كه در همايش 
سال گذشته نيز موفق شديم، برخى اشعار را در كتابى با عنوان « به ساحت آفتاب» به 
چاپ برسانيم.وى با بيان اينكه جلد دوم اين كتاب نيز امسال به چاپ خواهد رسيد، 
تصريح كرد: شخصيت امام (ره) بر همه شئون بشرى در عصر ما تأثيرگذار است و ادب 
و فرهنگ نيز از اين قضيه مستثنى نبوده و تأثيرات حضور معنوى امام (ره) در ادب 
و شعر جايگاه بااليى دارد.به گزارش ايسنا، در اين مراسم ضمن تقديم چند شعر به 
امام خمينى (ره) از خسرو احتشامى و بهمن صالحى دو پيشكسوت در حوزه شعر 

انقالب تجليل به عمل آمد.

اصفهان همزمان با روز جهانى راهنمايان ميزبان 400 راهنما از سراسر ايران خواهد 
بود تا نهمين گردهمايى ملى راهنمايان گردشگرى برگزار شود.

ــط انجمن صنفى راهنمايان  گردهمايى امسال از 29 بهمن تا دوم اسفندماه توس
ــتان اصفهان به نمايندگى از كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان  ــگرى اس گردش
ــئوليت برگزارى گردهمايى ملى  ــور برگزار مى شود و مس گردشگرى سراسر كش
ــال به يكى از انجمن هاى صنفى فعال در  ــم اين كانون، هر س راهنمايان طبق رس
ــود.مريم هداييان، دبير نهمين گردهمايى ملى راهنمايان  ــتان ها واگذار مى ش اس
گردشگرى در اين باره گفت: در گردهمايى نهم ضمن آنكه بخش زيادى از برنامه به 
ــت، در روزهاى 30 بهمن و اول اسفندماه،  كارگاه هاى آموزشى اختصاص يافته اس
ــت تخصصى با رويكرد صنفى، گردشگرى خالق و  17 كارگاه آموزشى و سه نشس
گردشگرى پسابرجام برگزار مى شود. اين كارگاه هاى تخصصى با همكارى دانشگاه 

اصفهان و متخصصان هر بخش اجرا خواهد شد.
ــازى راهنمايان مهمان با قابليت هاى  هداييان ادامه داد: تورهايى به منظور آشناس
طبيعت گردى استان اصفهان در مسيرهاى زواره و ورزنه برگزار خواهد شد. همچنين 
ــهرى براى اصفهان در نظر گرفته شده است تا راهنمايان عالوه بر  تور پياده روى ش

سايت هاى تاريخى شناخته شده، با فضاى شهرى اصفهان بيشتر آشنا شوند.
ــگرى گفت: مطابق سنت هر سال،  دبير نهمين گردهمايى ملى راهنمايان گردش
ــاعت 9:57 در تاالر كوثر اصفهان  ــفندماه اختتاميه اين گردهمايى س روز دوم اس

آغاز مى شود.
پيش از آغاز اين گردهمايى، اصفهان ميزبان سه نفر از مدرسان فدراسيون جهانى 
راهنمايان گردشگرى (WFTGA) براى برگزارى دومين دوره آموزشى بين المللى 
ــى كه از 22 بهمن ماه آغاز شده تا 28 بهمن ماه با  راهنمايان است. اين دوره آموزش

حضور 36 راهنماى فراگير از استان هاى متفاوت ادامه دارد.

«دشنه اى از دوزخ» (نگاهى به زندگى و نقش سياسى نورى مالكى) 
ــت كه به زودى منتشر  ــى عرفان قانعى فرد اس عنوان كتاب پژوهش

مى شود.
ــنده، « دشنه اى از دوزخ» يك كتاب  به گزارش ايسنا، به گفته نويس
پژوهشى درباره تاريخ معاصر عراق است كه به زندگى و نقش سياسى 
ــگاه كتاب  ــن المالكى مى پردازد و تا نمايش نورى كامل محمد حس

تهران آماده توزيع مى شود.
ــت: فصل اول  ــامل پنج فصل اس او در توضيحى گفت: اين كتاب ش
مربوط به سال هاى 1950 تا 1970 است كه در اين سال ها مالكى به 

حزب الدعوه اسالمى عراق پيوست. 
ــت كه در اين سال ها  فصل دوم شامل سال هاى 1970 تا 1979 اس
ــد و پس از محكوميت به اعدام از  ــوى صدام بازداشت ش مدتى از س
ــال  1979   عراق را به سوى ايران ترك  سوى رژيم وقت حاكم، در س
ــال هاى 1980 تا 2003 را  ــوريه رفت. فصل سوم س كرد و بعد به س
ــرنگونى رژيم بعث عراق، المالكى در سوريه  روايت مى كند كه تا س
ــيون عراق بود. فصل چهارم  اقامت گزيد و يكى از چهره هاى اپوزيس
ــال هاى 2003 تا 2014 مى پردازد كه المالكى در هنگام  كتاب به س
تشكيل «شوراى انتقالى حكومت عراق» عضو اين شورا شد و پس از 
پيروزى در نخستين انتخابات پارلمانى آزاد در عراق، به عنوان نايب 

رييس مجلس ملى موقت اين كشور برگزيده شد. 
او به عنوان عضو سرشناس فهرست ائتالف يكپارچه عراق، در ماه مه 
ــكيل كابينه  دولت عراق شد، در سال 2014  سال  2006   مأمور تش

دوره نخست وزيرى اش در عراق به پايان رسيد و كنار رفت. 
ــال هاى بحران امنيتى عراق و ظهور گروه هاى  فصل پنجم كتاب س

تروريستى در عراق است.
از عرفان قانعى فرد قبال كتاب پس از شصت سال (زندگى و خاطرات 
ــارى مانند تندباد  ــر علم و آث ــط نش جالل طالبانى در دو جلد) توس
ــى پژمان) و در دامگه حادثه (گفت وگو با  حوادث (گفت وگو با عيس

پرويز ثابتى) منتشر شده است.

سيزدهمين جشنواره شعر ادبى
 بهمن، برگزار شد

غزل هاى عاشقانه احسان پور
 به چاپ سوم رسيد

گراميداشت روز جهانى راهنمايان 
در « نصف جهان»

انتشار كتابى درباره نورى مالكى
پرويز پرستويى درسال 1334 در نزديكى كبودرآهنگ در استان همدان به دنيا آمد. 
وى از هنرپيشه هاى معاصر سينماى ايران است كه جوايز بسيارى را در جشنواره ها 
به خود اختصاص داده، مدارك تحصيلى او ديپلم طبيعى و ليسانس هنرى از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى است.
پرويزپرستويى فعاليت هنرى خود را از سال 1348 با اجراى نمايش در مراكز رفاه، 
ــال 1353  كاخ جوانان و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان آغاز كرد. در س
براى بازى در نمايش دكه و يك سال بعد براى بازى درنمايش تسليم شدگان جايزه 

كاخ جوانان را گرفت.
ــال 1349 به گروه بهرام بيضايى پيوست و درهمان سال سرانجام اولين  وى در س
ــزاد فراهانى  ــنايى او با به ــش درتئاتر«ماجراى يك محل» را بازى كرد. آش نقش
ــد. اوج كارى وى در سال  ــب تجربه باش ــاند تا به دنبال كس او را به گروه كوچ كش

چشم، شبى در حلبى آباد، 1352 در نمايش هاى چشم برابر 
پتك و خانه روشن بود. بازى 
درنمايش پرطرفدارميالد در 

ــن خيلى زود  ــش دالل زمي نق
ــر  ــم او را دربين طرفداران تئاتر برس اس

زبان ها انداخت.
ــال 60، زمانى  پرويز پرستويى پس از انقالب و درس

ــى در دادگسترى تهران  كه 26ساله بود به عنوان منش
ــال 62 برادرش به شهادت رسيد و  مشغول به كارشد. در س
آنجا بود كه پيشنهاد «كار بخش» براى بازى درديارعاشقان را 
پذيرفت و راهى سرپل ذهاب شد. او با بازى دراين فيلم ديپلم 
افتخار نقش دوم را از دومين دوره جشنواره فجر دريافت كرد.

ــكيبايى هم بازى شد،  ــكار با خسرو ش درسال 1366 درفيلم ش
درهمان اوان بود كه كار در دادگسترى را به خاطر همخوانى نداشتن با روحيه اش 

رها كرد و به اداره تئاتر رفت و 12سال كارمند آنجا بود.
پرستويى براى نخستين فيلمش،به نام  ديارعاشقان ديپلم افتخار بازيگرنقش دوم 
ــنواره فجر دريافت كرد. او همچنين برنده ديپلم افتخار بهترين  را در دومين جش

بازيگرنقش اول مرد در چهاردهمين جشنواره فيلم فجر براى فيلم ليلى با من است 
و برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگرنقش اول مرد در شانزدهمين جشنواره فيلم 

فجر براى فيلم آژانس شيشه اى شد.
وى درسال 1382 با بازى در فيلم مارمولك؛ (كمال تبريزى) سيمرغ بلورين ويژه 
هيئت داوران جشنواره بيست و دوم فيلم فجر  و تنديس بهترين بازيگر نقش اول 

مرد هشتمين جشن خانه سينما را به خود اختصاص داد.
ــنواره فيلم فجر براى چندمين  ــى وچهارمين دوره جش ــم اختتاميه س درمراس

ــيمرغ بلورين  ــن بازيگرمرد را بار پرويزخان س بهتري
براى بازى درخشان درفيلم 

باديگارد از آن خود كرد.

ساالر عقيلى در جشنواره موسيقى فجر درخشيد

تاالر افتخار

آلبوم

ــن  ــى و يكمي ــب س ــومين ش س
ــيقى فجر، شامگاه  ــنواره موس جش
ــوم بهمن با اجراى  جمعه بيست وس
ــه  ــيد» ب ــروه «خورش ــرت گ كنس
سرپرستى مجيد درخشانى و گروه 
وزيرى به سرپرستى كيوان ساكت و 
ــدت  ــاالر وح ــى در ت ــاالر عقيل س
ــازهاى  ــد.گروه بزرگ س برگزار ش
ــال 1384،  ــيد، در س ايرانى خورش
ــتى مجيد درخشانى و با  به سرپرس
ــوان، كار خود  حضور هنرمندان ج

را  آغاز كرد. 
گروه خورشيد در سال اول فعاليت 
خود حدود 15 كنسرت برگزار كرد و 
به مدت 6 سال به فعاليت خود ادامه 
داد و در شهرهاى مختلف ايران و نيز 
فستيوال شانگ هاى چين و در كاخ 

ورساى پاريس اجراهايى داشت.
 از گروه خورشيد تا به حال سه آلبوم 
ــاران»، «مژده  ــاى «فصل ب به نام ه
ــرودن» منتشر  باران» و «بودن و س

شده است.

پرويز پرستويى؛ 

هنوزهمان حاج كاظم آژانس شيشه اى است 

همراه با بهترين رمان هاى انقالب اسالمى 

بود تا نهمين گردهمايى ملى راهنمايان گردشگرى برگزار شود.
گردهمايى امسال از 

ــتان اصفهان به نمايندگى از كانون انجمن هاى صنفى راهنمايان  ــگرى اس گردش
ــئوليت برگزارى گردهمايى ملى  ــور برگزار مى شود و مس گردشگرى سراسر كش

گردشگرى در اين باره گفت: در گردهمايى نهم ضمن آنكه بخش زيادى از برنامه به 
ــت، در روزهاى  كارگاه هاى آموزشى اختصاص يافته اس

گردشگرى پسابرجام برگزار مى شود. اين كارگاه هاى تخصصى با همكارى دانشگاه 

ــازى راهنمايان مهمان با قابليت هاى  هداييان ادامه داد: تورهايى به منظور آشناس
طبيعت گردى استان اصفهان در مسيرهاى زواره و ورزنه برگزار خواهد شد. همچنين 
ــهرى براى اصفهان در نظر گرفته شده است تا راهنمايان عالوه بر  تور پياده روى ش

آغاز مى شود.

حضور 

فرهنگ و ارشاد اسالمى است.
1348پرويزپرستويى فعاليت هنرى خود را از سال 1348پرويزپرستويى فعاليت هنرى خود را از سال 1348 با اجراى نمايش در مراكز رفاه، 
ــال 1353 ــال 1353كاخ جوانان و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان آغاز كرد. در س 1353كاخ جوانان و كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان آغاز كرد. در س

براى بازى در نمايش دكه و يك سال بعد براى بازى درنمايش تسليم شدگان جايزه 
كاخ جوانان را گرفت.

ــال 1349 به گروه بهرام بيضايى پيوست و درهمان سال سرانجام اولين  ــال 1349وى در س 1349وى در س
ــزاد فراهانى  ــنايى او با به ــش درتئاتر«ماجراى يك محل» را بازى كرد. آش نقش
ــد. اوج كارى وى در سال  ــب تجربه باش ــاند تا به دنبال كس او را به گروه كوچ كش

چشم، شبى در حلبى آباد،  در نمايش هاى چشم برابر 
پتك و خانه روشن بود. بازى 
درنمايش پرطرفدارميالد در 

ــن خيلى زود  ــش دالل زمي نق
ــر  ــم او را دربين طرفداران تئاتر برس اس

زبان ها انداخت.
ــال 60، زمانى  پرويز پرستويى پس از انقالب و درس

ــى در دادگسترى تهران  ساله بود به عنوان منش
ــال 62 برادرش به شهادت رسيد و  ــال 62مشغول به كارشد. در س 62مشغول به كارشد. در س
آنجا بود كه پيشنهاد «كار بخش» براى بازى درديارعاشقان را 
پذيرفت و راهى سرپل ذهاب شد. او با بازى دراين فيلم ديپلم 
افتخار نقش دوم را از دومين دوره جشنواره فجر دريافت كرد.

ــكيبايى هم بازى شد،  ــكار با خسرو ش 1366 درفيلم ش
درهمان اوان بود كه كار در دادگسترى را به خاطر همخوانى نداشتن با روحيه اش 

12رها كرد و به اداره تئاتر رفت و 12رها كرد و به اداره تئاتر رفت و 12سال كارمند آنجا بود.
پرستويى براى نخستين فيلمش،به نام  ديارعاشقان ديپلم افتخار بازيگرنقش دوم 
ــنواره فجر دريافت كرد. او همچنين برنده ديپلم افتخار بهترين  را در دومين جش

1382وى درسال 1382وى درسال 1382 با بازى در فيلم مارمولك؛ (كمال تبريزى) سيمرغ بلورين ويژه 
هيئت داوران جشنواره بيست و دوم فيلم فجر  و تنديس بهترين بازيگر نقش اول 

مرد هشتمين جشن خانه سينما را به خود اختصاص داد.
ــنواره فيلم فجر براى چندمين  ــى وچهارمين دوره جش ــم اختتاميه س درمراس

ــيمرغ بلورين  ــن بازيگرمرد را بار پرويزخان س بهتري
براى بازى درخشان درفيلم 

باديگارد از آن خود كرد.
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خبر

خطیب جمعه شــهرکرد تأکید کرد: باید انقالبی بــودن مردم به یک 
فرهنگ اصلی تبدیل شــود و برخی افراد از امتیاز دادن به دشــمن و 

تخریب این نظام جلوگیری کنند.
حجت االســالم والمســلمین محمدعلی نکونــام در خطبه های نماز 
جمعه این هفته اظهار داشت: برخی افراد از امتیاز دادن به دشمن در 
بســیاری از مســایل و بد جلوه دادن فرهنگ انقالب در برابر دشمنان 
 جلوگیری کنند؛ چرا که دغدغه اصلی دشــمنان این است که انقالب 

رنگ  ببازد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد » انقالبی هستیم 
یعنی چــه؟« افزود: انقالبی گــری یعنی استکبارســتیزی، مقاومت، 
حفظ  عزت برای اســالم و مســلمانان، توکل به خداوند متعال و نگاه 
به نصرت های پی در پی پروردگار قبل از انقــالب و زمان انقالب تا به 
امروز، والیت مداری صادقانه نه اینکــه در عمل جور دیگر رفتار کنیم، 
 نرمــش قهرمانانه در سیاســت خارجی و گفتمان اقتصــاد مقاومتی

 است.
خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات بیان کرد: 
حامیان کاندیدا باید اخالق انتخاباتــی را رعایت کنند چرا که خدعه، 

نیرنگ و تخریب دیگران در شأن این نظام نیست.
نکونام با اشاره به آیه 56 و 57 سوره توبه و ترسیم ویژگی های فتنه گران 
خاطر نشان کرد: فتنه گران خود را به شما نزدیک و وانمود می کنند که 
با شما یگانه هســتند، اما بصیرت داشته باشید چرا که فتنه گران از هر 

آنچه دارند برای گمراهی شما استفاده می کنند.
وی ادامه داد: ترس از ایمان شما یکی از دالیل نزدیک شدن فتنه گران 
به شماست، اما در واقع آنها نســبت به آینده خود در اضطراب شدید 

هستند.
خطیب جمعه شهرکرد با اشــاره به حضور پررنگ و گسترده مردم در 
راهپیمایی روز 22 بهمن تصریح کرد: با برگزاری هر ساله جشن انقالب 
در ایران، بسیاری از کشــورهای دیگر تغییر کردند و انقالب به وجود 

آوردند.
نکونام گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری در ســایر کشورها تنها یک 
روز برای پیروزی هایشان تدارک می بینند، اما در کشور ما هر ساله 22 
بهمن مردم ایران عاشقانه، آگاهانه و با هوشیاری به خیابان ها می آیند.

خطیب جمعه شهرکرد افزود: حضور گسترده مردم در روز 22 بهمن 
توسط رسانه ها پوشش داده شد و به خوبی احساسات مردم را ترسیم و 

به گوش جهانیان رساند و دشمنان را مأیوس کردند.
نکونام با اشــاره به میالد حضرت زینب)س( و روز پرســتار بیان کرد: 
حضرت زینب)س( یک الگوی بزرگ و ماندگاربرای زنان و مردان ماست 
و در راستای حفظ انقالب حسینی با صبر، استقامت و با بیان خطبه های 

آتشین خود از کاروان حسینی با بصیرت نگه داری کرد.

امام جمعه شهرکرد:

انقالبی بودن مردم به یک فرهنگ 
اصلی در جامعه تبدیل شود

چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان هــای برف گیر 
 کشور است که توجه به ورزش های برفی از جمله اسکی 

می تواند زمینه توسعه این استان را فراهم کند.
این استان یکی از مرتفع ترین و برف گیر ترین استان های 
کشور است که در جنوب غربی کشور و همجوار دو استان 

گرمسیری اصفهان و خوزستان قرار دارد.
این اســتان در طول زمســتان پوشــیده از برف بوده و 
کوهستان های این منطقه انباشــته از چندین متر برف  

هستند.
شهرستان کوهرنگ اســتان چهارمحال و بختیاری، از 
مهم ترین شهرســتان های برف گیر این استان است که 
هرســاله شــاهد بارش های قابل توجه برف می باشد . 
این شهرستان به خاطر داشــتن بارش های مناسب در 
زمستان همیشه پوشیده از برف اســت و ارتفاع برف در 
کوهســتان ها و دره های آن به بیش از ســه متر در این 

فصل می رسد.
ورزش اسکی یکی از جذاب ترین ورزش های دنیا محسوب 
می شود و نیازمند برف است و نبود برف امکان انجام این 
ورزش را به هیچ کس نمی دهد؛ اگرچه ورزش اســکی بر 
چمن نیز وجود دارد که به گفته ورزشــکاران این رشته 
ورزشی، جذابیت اسکی روی برف با جذابیت اسکی روی 

چمن قابل مقایسه نیست.
ظرفیت موجود یکی از مهم ترین مواردی است که امکان 

انجام این ورزش را فراهم می کند.
توسعه این رشــته ورزشــی در اســتان و توجه به آن 
می تواند ســاالنه هزاران ورزشــکار و مســافر را راهی 
 این اســتان کند که از پیســت های اســکی این استان

 استفاده کنند.
یکی از مهم تریــن نکاتی که می توان بــه آن توجه کرد 
ماندگاری برف در این استان در طول سال است که امکان 

انجام ورزش اسکی را در تابستان نیز فراهم می کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری 
در این خصــوص گفــت: ورزش اســکی از مهم ترین 
 ورزش های زمستانی به شــمار می رود که عالقه مندان

 بسیاری دارد.
عبدالرحمان قاسمی تأکید کرد: بهره گیری از پیست های 
اســکی و وجود برف در اســتان چهارمحال و بختیاری 
می تواند زمینه توسعه این استان در حوزه های مختلف 

را فراهم کند.
وی افزود: فعال شدن پیست اسکی در کوهرنگ ساالنه 
هزاران مسافر و ورزشکار را راهی این شهرستان کرده و 
باعث رونق این منطقه شده که نمونه ای برای بهره گیری 

از این ظرفیت است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری 

برگزاری مســابقات اســکی را یکی از عوامل توســعه 
گردشــگری در اســتان عنوان و بیان کــرد: برگزاری 
رقابت های اسکی در این اســتان، موجب معرفی بیشتر 
پیست های اسکی این استان در سطح کشور خواهد شد 
که قطعا در جذب گردشــگر و توسعه توریسم ورزشی و 

درآمدزایی تأثیرگذار خواهد بود.
وی بابیان اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت برگزاری 
مسابقات اسکی را حتی در تابستان دارد، گفت: منطقه 
گردشگری کوهرنگ ســابقه برگزاری رقابت های اسکی 
در تیرماه را داشــته و این قابلیت باید در کشور معرفی و 

موردتوجه قرار گیرد.
بهره گیری از تجهیزات مدرن و باالبرهای جدید

رییس هیئت اســکی اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 در این زمینه گفت: ورزش اســکی در ســطح اســتان 
چهارمحال و بختیــاری زمینه توســعه را دارد و باید از 
ظرفیت وجود برف در این استان برای توسعه این ورزش 

بهره گرفت. صفر فرامرزی ادامه داد: امسال شاهد ورود 
مســافرها و ورزشکاران بســیاری به پیست های اسکی 
اســتان ازجمله بارده، کوهرنگ و... بودیم که بسیاری از 
این ورزشکاران از استان های دیگر کشور وارد این استان 

شده بودند.
وی عنوان کرد: بهره گیری از تجهیزات مدرن و باالبرهای 
جدید با تکنولوژی باال نقش مهمی در ورود ورزشکاران 

بیشتر به استان را دارد.
فرامرزی یادآور شــد: هم اکنون اســتان چهارمحال و 
بختیاری دارای ۴۰۰ ورزشکار اســکی است که در این 

رشته ورزشی فعالیت می کنند.
رییس هیئت ورزشی اسکی استان چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: ورزشکاران این رشته ورزشی در حوزه خواهران 

حدود ۱2۰ نفر و در حوزه برادران 2۸۰ نفر هستند.
فعال شدن پیست های اسکی موجب رونق گرفتن 

هتل های این استان می شود

رییس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری نیز عنوان 
کرد: فعال شــدن پیست های اســکی ازجمله کوهرنگ  
و ورود ورزشکار و مســافر زمســتانی برای بهره گیری 
 از این پیســت ها نقش مهمی در رونــق گرفتن هتل ها 

دارد.
محمد رییسی عنوان کرد: هرساله با فعال شدن پیست 
اسکی کوهرنگ هتل های این منطقه نیز رونق می گیرند 

و بسیاری از مسافران زمستانی را اسکان می دهند.
وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های استان برای توسعه و 
جذب مسافر و گردشگر استفاده شود و این امر می تواند 

غبار محرومیت را از این استان پاک کند.
توسعه ورزش اسکی در اســتان چهارمحال و بختیاری 
با توجه به اینکه دو اســتان پرجمعیت کشور)خوزستان 
و اصفهــان( در کنار اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 هســتند می تواند زمینه  را برای توســعه این استان را 

فراهم کند.

مزایده
11/396 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 94/44 مدنی ش که به موجب آقای 
رضا روحی فرزند بخشــعلی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 5/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته در حق محکوم له آقای عباس دیان فرزند 
اصغر با توجه به اینکه محکوم علیه اقدام به معرفی یک دســتگاه موتور 
ســیکلت نموده است لذا موتورســیکلت را به شــرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش می رســاند. یک دستگاه موتورســیکلت بهرو به شماره پالک 
622 ایران 15236 تیــپ CD125 مدل 1386 قرمز رنگ با ســوخت بنزین 
 NBJ ***18664710 به شماره شناســه 2000685 و شــماره شاســی
ارزیابی شــده به مبلغ 5/000/000 ریال متقاضیان خریــد می توانند در 
روز مزایده در جلســه حضور یافتــه و تا پنج روز قبــل از تاریخ مزایده 
 دستگاه مذکور را که آگهی شده مالحظه نمایند دستگاه فوق به شخصی
  واگــذار مــی گــردد کــه باالتریــن پیشــنهاد را ارایــه نمایــد.

 تاریخ مزایده: 94/12/03 ســاعت 9/00 صبح مــکان مزایده اجرای احکام 
حقوقی دادگستری اردستان م الف 917 مدیر اجرای احکام حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان 
ابالغ رای

11/388 شــماره دادنامه: 1920-94/11/6 به تاریخ 94/11/5 در وقت فوق 
العاده جلسه شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت و پرونده کالســه 901-94 تحت نظر 
اســت. قاضی شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل اعالم میدارد. خواهان: ســید ابوالفضل کالهدوزان نشانی 
اصفهان – خیابان هاتف – پاســاژ زرنگار – واحــد58 وکیل: امیر هنری 
نشــانی اصفهان – چهارباغ خواجو – جنب بانک مسکن – دفتر وکالت 
خوانده: ابراهیم چهرازی نشــانی مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 
چهارده میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام مطلق خســارات دادرسی 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ســید ابوالفضل کالهدوزان 
فرزند ســید اصغر با وکالت امیر هنری به طرفیت آقای ابراهیم چهرازی 
فرزند شــیرمحمد به خواســته مطالبه وجه به میزان چهارده میلیون و 
پانصد هزار ریال موجب یک فقره چک به شماره 532867 مورخه 91/9/25 
عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با عنایت به اصل تجریدی بودن اســناد تجاری و اینکــه خوانده دعوی 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیهای 
ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  از انحاء 
قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصــون از هرگونه تعرض و ایراد 
و مســتندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقــی ماندهاند فلذا بنابر 
مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن 
خواهان در دعوی مطروحه و صــدور آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل 
صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر 
امضای ذیل ســند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول 
اسنادی/تجاری فوق االشــعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین 
و اشــتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانســته و نظر به قاعده 
اســتصحاب دین و توجها به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شوراهای 
حل اختالف و مواد 1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانون مدنی 
و مواد 249- 286-310- 311-314 تجــارت و مواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 

سی و یک هزار و پانصد تومان هزینه نشــر آگهی و خسارات دادرسی 
)هزینههای دادرســی و هزینه نشــر آگهی و ورودی دادخواست و اوراق 
دادخواســت و تصدیق منضمات به دادخواســت( و حــق الوکاله وکیل/

انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/تجاری مستند دعوی 
 از تاریخهای سررســید )91/9/25( تا زمان وصول بر مبنــای نرخ تورم

  اعالمی بانک مرکــزی که حیــن االجراء محاســبه و تعیین می شــود 
 در حــق خواهــان محکــوم مینمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین 
شــورا و ســپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلــت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری اصفهان می باشــد. 
م الف:31971 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای

شــماره   9409970354101559 دادنامــه: شــماره   11 /387
پرونده:9409980363200480 شــماره بایگانی شــعبه:940933 شــکات: 
1- آقای محمد مری فرزند علی 2- خانم اعظم مری فرزند محمد 3- آقای 
رضا مری فرزند علی همگی به نشانی شهرستان خمینی شهر – میدان 
شهدا – ابتدای بلوار اشرفی اصفهانی – کوچه شمس21 متهم: خانم زهرا 
شریفی فرزند عباسعلی به نشــانی متواری اتهام ها: 1- تخریب 2-افترا 
نسبت به رضا مروی و تخریب نســبت به اعظم مری 3- مزاحمت تلفنی 
گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
خانم زهرا شریفی )متواری( دائر بر افتراء موضوع شکایت رضا مری فرزند 
محمود و تخریب عمدی شیشه اتومبیل موضوع شکایت خانم اعظم مری 
فرزند محمد دادگاه در خصوص اتهام افتراء با توجه به فقد ادله قانونی و 
کافی مســتندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رای بر 
برائت وی صادر و اعالم می نمایــد و در خصوص اتهام تخریب با توجه 
به شــکایت شــاکیه و گزارش کالنتری و عدم حضور متهمه بزهکاری 
وی را محرز دانســته لهذا مســتندا به ماده 677 قانون مجازات اسالمی 
 1375 نامبــرده را محکوم به تحمل شــش ماه حبس تعزیــری می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
 ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر اســتان اســت.

م الف:31978 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)115 جزایی 
سابق(

ابالغ رای
11/389 شــماره دادنامه: 1092-94/7/12 به تاریــخ 94/7/1 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 94 -758 و 94-778 تحت 
نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل اعالم میدارد. خواهان: علی هنری فرد به نشانی میمه، خ 
شهید بهشتی، کوی ناصری پالک 7 وکیل: فاطمه غفوری به نشانی شمس 
آبادی، نرسیده به چهاراه قصر، مجتمع قمر الدوله، طبقه سوم، واحد 313 
خوانده: منیره مهدیان دولت آبادی مجهول المکان خواسته: مطالبه. رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای علی هنری فرد فرزند مجتبی با 
وکالت خانم فاطمــه غفوری به طرفیت خانم منیــره مهدیان دولت آبادی 
فرزند احمد به خواســته مطالبه وجه به میزان 46/190/000  ریال موجب 
سه فقره چک به شماره 20160921 و 1190638 و 1190441  عهده بانک پست 
بانک ، موسسه اعتباری عسکریه به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی دادرسی حضور نیافته و 

الیحه دفاعیهای ارســال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود 
به نحوی  از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه 
تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت بــه گواهی عدم پرداخت صادره و احراز 
ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده و نظر 
به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی و آثار 
حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/

اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
اســتصحاب دین و توجها به نظریه مشــورتی اعضاء محترم شوراهای 
حل اختالف و مواد 1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانون مدنی 
و مواد 249- 286-310- 311-314 تجــارت و مواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفســاریه تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
46/190/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 200/000 هزینه نشر 
آگهی و خســارات دادرسی )هزینه های دادرســی و هزینه نشر آگهی و 
ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست( 
و حق الوکاله وکیل/انتخابی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه/وجه سند/

تجاری مستند دعوی از تاریخهای سررسید )93/10/20 و 94/5/11( تا زمان 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه 
و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در 
 همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل

 تجدیــد نظــر در محاکم عمومــی حقوقــی دادگســتری اصفهان می 
باشد.  ضمنا تامین خواسته به شــماره دادنامه 713-94/5/14 از همین 
شــعبه صادر گردیده اســت . توضیحا دو فقره حواله به شــماره های 
 1190638، 1190441 تاخیــر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/5/11 

می باشد. 
م الف:25842 شــعبه یازدهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان 

اصفهان
 اخطار اجرایی

11/403 شماره:354/94 به موجب رای شــماره 660 تاریخ 94/8/19 شعبه 
15 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت 
محکوم علیه محمد زارع شــریف فرزند اسماعیل شــغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان  محکوم اســت به مبلــغ 50/000/000 ریــال وجه یک فقره 
چک به شــماره 201542 مورخ 94/5/18 عهده بانک صادرات به انضمام 
160/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیــه تا زمان 
سررســید چک لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق محکوم له حســین زندیان فرزند بهمن شغل 
آزاد به نشانی اصفهان – انتهای خیابان کاوه – شهرک ولیعصر – کوچه 
خسروی – بن بست ششم و نیم عشــر دولتی.رای صادره غیابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
 و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:31975 شعبه 15 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرایی
11/404 شماره:354/94 به موجب رای شــماره 625 تاریخ 94/8/11 شعبه 
39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه علیرضا سلطانی باغ نای به نشانی مجهول المکان  محکوم است به 
حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال یک دستگاه موتورسیکلت 
 k 9018904 سیستم کوثر به شــماره موتور 200903592 و شماره شاسی
125 به نام خواهان محمدرضا ناغم اصفهانی به نشانی خیابان مدرس، 
خ موسوی کوچه مولوی، بن بست همدانیان ، پ 1/15 و همچنین پرداخت 
نیم عشر حق االجرا در حق دولت گردید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32776 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/405 شماره:925/94 به موجب رای شماره 1528 تاریخ 94/8/30 شعبه 
45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مجید حیدری برنجگانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریــال بابت اصل خواســته 180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید 1393/3/3 تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی در حق 
محکوم له غالمرضا قربانی با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم پگاه 
پرهیزگار به نشانی خیابان شیخ صدوق شمالی، خ شیخ مفید ساختمان 
معین طبقه اول واحد اول. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:32781 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/409 شماره:409/94 به موجب رای شماره 1082 تاریخ 94/6/26 شعبه 
32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مریم ابراهیمی فیلوری مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته چک شماره 135973 مورخ 93/5/10 
و مبلغ 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
با احتساب نیم عشر دولتی در حق غالمرضا دانشمند با وکالت حسین 
محمدیان و الهام خدارحمی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی، خ 
شیخ مفید، ساختمان عقیق، طبقه اول، واحد 1. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32805 شــعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ورزش های برفی، ظرفیتی برای توسعه چهارمحال و بختیاری
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10 راهکار ساده برای افزایش سرعت رایانه
اگر کامپیوتر شما هم کند شده و انجام کارهای تان را 

مختل می کند، پس این مطلب به کارتان می آید!
استفاده از رایانه به مرور زمان منجر به کاهش سرعت 
آن می شود. غباروبی، یکپارچه سازی دیسک، غیرفعال 
کردن برگه های مرورگر، پاکســازی حافظه مرورگر و 
اســکن رایانه از جمله روش هایی هســتند که موجب 

افزایش سرعت رایانه می شوند.
با اســتفاده از این روش ها، بدون نیاز بــه اینکه کاربر 
 حرفه ای رایانه باشــید یــا اطالعات بــاالی رایانه ای 
داشــته باشــید، می توان ســرعت رایانــه را به طرز 

چشمگیری افزایش داد. این روش ها عبارتند از:
۱- رایانه را غبارروبی کنید

یک روش ســاده برای افزایــش ســرعت رایانه های 
شخصی، پاکسازی این رایانه ها است. وجود گردوغبار 
 درون کیس رایانه می تواند منجر به مسدودشدن فن و 

در نهایت افزایش بیش از حد دمای رایانه شود. 
 پیشــنهاد می کنیم برای ایــن کار، از کپســول های 
مواد پــاک کننده که با هوای فشــرده پر می شــوند، 

استفاده کنید.
۲- استفاده از فرآیند یکپارچه سازی دیسک

 Disk Defragmentatio این فرآیند که اصطالحا
نــام دارد، اطالعاتی را که به طور پراکنده در دیســک 
سخت رایانه ذخیره شده اند، به طور یکپارچه متمرکز 
 می کند و در نتیجه رایانه می تواند با ســرعت باالتری 
بــه ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا کنــد.  برای 
اســتفاده از این فرآیند در سیســتم عامــل ویندوز 
 کافی اســت از منــوی Start به ترتیــب گزینه های 

 ،  Accessories ، System Tools 
Disk Cleanup و Disk Defrag را انتخاب 

کنید.
۳- بررسی ظرفیت خالی دیسک سخت

ذخیره اطالعات در دیســک های تــوکار رایانه، 
موجب کاهش فضای ذخیره سازی موردنیاز برای 
برنامه ها و فعالیت های روزانه می شود. اگر بیش از 
۸۵ درصد ظرفیت دیسک ســخت رایانه استفاده 
شده باشد، سرعت آن تحت تاثیر قرار می گیرد. برای 
اجتناب از این مشــکل، یک دیسک سخت خارجی 
تهیه کنید. دیســک ســخت خارجی، یک گزینه 
مناسب برای نگهداری حجم زیادی از اطالعات است.

۴- برگه های مرورگر را غیرفعال کنید
باز کــردن همزمــان تعداد زیــادی از 

برگه هـــــای مرورگــر یــا 
برنامــه،  چنــد 
 RAM حافظــه
رایانه را مشــغول 

می کنــــــــد و می توانــد منجر به کاهش ســرعت 
رایانه شــود. حافظه RAM نقش مهمــی در اجرای 
وظایف برنامه های مختلــف دارد و یک راهکار افزایش 
ســرعت رایانه، ارتقــای حافظه RAM اســت. برای 
مشــاهده میزان مصرف حافظه RAM با فشــردن 
 کلید ترکیبی Ctrl+Alt+Delete می توانید پنجره 

Task Manager را باز کنید.
۵- حذف برنامه های بالاستفاده

با حذف برنامه های بدون کاربرد از روی رایانه می توانید 
ســرعت آن را افزایش دهید. برای این کار در سیستم 
 Control Panel و سپس Start عامل ویندوز گزینه

را انتخاب کنید. 
 Programs and Features در این پنجره گزینــه 
را انتخاب کنید تا فهرســتی از برنامه های نصب شده 
روی رایانه به همراه گزینه مربوط به حذف این برنامه ها 

به نمایش درآید.
۶- رایانه خود را اسکن کنید

وجود ویــروس در رایانــه می تواند موجــب کاهش 
سرعت آن شــود. بهترین راهکار مقابله با ویروس ها، 
 استفاده از برنامه های آنتی ویروس است، اما باید دقت 
داشته باشــید برخی از برنامه های ضد ویروس حجم 
باالیی از توان پردازشی سیســتم را اشغال می کنند و 

ممکن است نصب آن ها موجب کندی رایانه شود. 
اگــر از سیســتم عامل ویندوز اســتفاده مــی کنید، 
پیشــنهاد می کنیم از ابزار رایگان ارائه شــده توسط 
 Windows Security شرکت مایکروســافت با نام
Essentials استفاده کنید که به طور رایگان در اختیار 

کاربران قرار گرفته است.

۷- به روزرسانی
به روزرسانی خودکار سیســتم عامل می تواند موجب 
بهبود عملکــرد آن و در نتیجه افزایش ســرعت رایانه 
شــود. برای فعال کردن این ویژگــی در ویندوز کافی 
اســت روی منوی My computer )یــا در برخی 
نســخه ها Computer( کلیک راست کرده و گزینه 

Properties را انتخاب کنید. 
 Windows Update در پنجره باز شده روی گزینه
کلیک کنیــد. اگر از نســخه اصلی ویندوز اســتفاده 
نمی کنید، به یاد داشته باشــید به روزرسانی سیستم 
 عامــل می توانــد منجر به اختــالل عملکرد شــود یا 

به طور کلی، سیستم عامل را غیرفعال کند.
۸- پاکسازی حافظه مرورگر

کوکی ها فایل هایی هســتند که توسط وب سایت ها 
ساخته می شــوند و اطالعات مربوط به وبگردی کاربر 
 را روی رایانه وی ذخیره می کننــد. تعداد کوکی های 
ذخیره شــده روی سیســتم کامپیوتر، به مرور زمان 
افزایش پیــدا می کند و این موضــوع می تواند موجب 
کندی عملکرد رایانه شــود. برای رفع مشــکل کافی 
 اســت در مرورگر خــود از منــوی History گزینه 

clear history data را انتخاب کنید.
۹- رایانه خود را خاموش و روشن کنید

شرکت مایکروســافت توصیه می کند حداقل یک بار 
در هفته رایانه را خاموش و مجددا روشــن کنید. بدین 
ترتیب حافظه موقت سیستم به طور کامل پاک می شود 

و رایانه با سرعت بیشتری کار می کند.
۱۰- بخش Startup را کنترل کنید

 Startup بــا اســتفاده از گزینه هــای بخــش 
به ســادگی می توان تعداد برنامه هایی 
را کــه هنــگام راه انــدازی 
سیســتم به طور خــودکار 
بارگذاری می شــوند، 
کنتــرل کــرد. برای 
این منظــور از منوی 
Start گزینه Run را 
انتخاب کنید. عبارت 
msconfig را تایپ 
کــرده و کلیــد 
Enter را فشــار 
دهیــد. در پنجره 
 باز شده می توانید

برنامه هــای   
تـــا  کنیـــد  انتخـــاب  را   موردنظـــر 
 در هنــگام راه انــدازی سیســتم بارگذاری 

شوند.

 محققان ایرانی موفق شدند در روشی آزمایشگاهی، با بهره گیری 
از نانوذرات، آالینده های سمی موجود در مواد غذایی را شناسایی 

کنند.
فلزات سنگین یکی از عوامل بالقوه  ایجاد سرطان و بیماری های 
مختلف در انسان هستند. از آنجا که این مواد سمی به طور مستقیم 
از طریق مواد غذایی و آب آشــامیدنی وارد بدن انسان می شوند، 
 اطمینان از عــدم آلودگی آب و غــذای مصرفی بــه این فلزات 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
اما غلظت بسیار پایین این فلزات در مواد طبیعی مصرفی معموال 
به اندازه ای نیست که بتوان به راحتی آن ها را به طور مستقیم مورد 

آزمایش قرار داد. 
از طرف دیگر وجود عوامل مزاحم نیز سبب اندازه گیری غیر دقیق 

این مواد سمی خواهد شد.
حمیرا ابراهیــم زاده، یکی از محققان این طــرح، با بیان اهمیت 
شناسایی فلزات سنگین ســمی در مواد غذایی و آب آشامیدنی، 
به لزوم هشــدارهای جدی و الزم برای آگاهی از عوامل خطرساز 
و تهدید کننده  ســالمتی اشــاره کرد و گفت: هــدف از اجرای 

این تحقیق، طراحی روشــی ســریع تر با بازدهــی باالتر، جهت 
 استخراج فلزات سنگین از عوامل مزاحم و تغلیظ کردن این فلزات 
در نمونه هــای مــواد غذایــی و آب آشــامیدنی، پیــش از 

اندازه گیری های دستگاهی  است.
وی با اشــاره بــه اینکه مســئله  اصلــی در تعیین مســتقیم و 
شناســایی فلزات ســنگین موجود در مواد غذایی، غلظت پایین 
این فلــزات و وجود عوامــل مزاحــم در نمونه هــای حقیقی و 
طبیعی اســت، افزود: در ایــن روش با بهره گیــری از نانوذرات 
مغناطیســی ضمن پیش تغلیــظ نمونه ها، اثر عوامــل مزاحم 
 در روش های دســتگاهی بــه حداقــل مقدار ممکــن کاهش 

پیدا کرد.
محقق این طرح با بیان اینکه کاهش زمان آماده ســازی نمونه و 
ظرفیت جذب باالی جاذب ناشــی از حضور نانــوذرات در روش 
مذکور اســت، عنوان کرد: نانوذرات مغناطیســی به دلیل اندازه  
نانومتری خود، ظرفیت بســیار باالیی در حــذف و پیش تغلیظ 
آالینده ها دارند کــه باعث کاهش قابل توجه زمان آماده ســازی 

نمونه می شود.

 از طرفــی به دلیــل خاصیــت مغناطیســی باالی نانــوذرات، 
نیاز به مراحل وقت گیر صاف کردن نیز نخواهد بود.

ابراهیم زاده ادامــه داد: بنابراین بهره گیــری از نانوذرات امکان 
 اندازه گیری مقادیر بســیار اندک یون های فلزات سنگین موجود 
 در مــواد غذایی و آب آشــامیدنی را با دســتگاه نســبتا ارزان و 

در دسترس جذب اتمی شعله ای، میسر کرده است.
به گفته وی، نانوذرات خالص پایــداری باالیی ندارند و به راحتی 
توسط اسید حل می شوند؛ از طرف دیگر نسبت به یون های فلزی 

گزینش پذیری باالیی ندارند.
 به همین دلیل در روش مذکور، نانوذرات مغناطیسی با مورکسید 
عامل دار شــد و به عنوان جاذبی کامال کارا برای جداســازی و 
استخراج مقادیر ناچیز کادمیم و سرب از نمونه های غذایی مورد 

استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه افزایش سرعت آماده ســازی نمونه ها و کاهش 
هزینه و آلودگی کمتر، از ویژگی های برتر این روش است، گفت: 
این روش در تصفیه  آب و فاضالب، بهداشت حرفه ای و همچنین 

در صنایع غذایی کاربرد دارد.

نفس
 به شماره می افتد

با قابلیت ۲۰۰ اثر انگشت؛
قفل هوشمند جدید ساخته شد

توسط شرکت خودروساز آلمانی؛

یک کامیون کمپرسی جدید رونمایی شد

 شــرکت » مرســدس بنز « آلمان از کامیون کمپرســی جدید خود 
رونمایی کرد. شرکت خودرو ســازی » مرسدس بنز « آلمان، کامیون 
 کمپرســی جدید خود را با نام » Sprinter Extreme « روانه بازار

کرد. 
این کامیون کمپرسی دارای فضای قابل توجهی برای بارگیری است و 

به طول ۶ متر و با ارتقاع ۲ متر و ۴۱ سانتیمتر ساخته شده است.

همچنین در قســمت باالی اتاق این کامیون کمپرسی تعدادی چراغ 
»مه شــکن« وجود دارد که قابلیت تنظیم به قســمت بــاال، چپ و 
راست را دارند. در ساخت این کامیون کمپرســی از فوالد و آلیاژهای 
 بسیار قدرتمند استفاده شــده و ظرفیت بارگیری این کامیون ۲۳۵۵ 
 کیلو گرم اســت. همچنین این کامیون کمپرســی می تواند تا۳۴۰۰ 

کیلو گرم را بکسل کند.

محصول جدید شرکت Masimo یک گیره انگشتی است که میزان 
تنفس را اندازه گیری می کند.

این دســتگاه کــه MightySat pulse ox نام دارد، به وســیله 
حسگر هایش میزان اکسیژن اشباع شده در فضا، ضربان قلب و چند 

شاخص دیگر تنفسی را می سنجد.
در حقیقت این محصول بیشــتر برای ورزشــکاران در حین انجام 
 تمرینــات و خلبان ها هنــگام پرواز و قــرار گرفتــن در ارتفاعات 
 طراحی شــده تا نحوه تنفس و میزان اکســیژن موجود در خون را 
در شرایط تحت فشار اندازه گیری کنند. ویژگی مهم دستگاه این است 
که بدون تلفن همراه نیز عملکرد مســتقلی دارد و اطالعات را روی 
صفحه نمایش خود نشان می دهد. نســخه جدید این دستگاه اواخر 

فوریه ۲۰۱۶ میالدی به بازار عرضه می شود.

 یک شرکت آمریکایی موفق به ساخت قفل هوشمندی شده است که 
با کانکت شدن به تلفن همراه باز و بسته می شود.

یک شــرکت آمریکایی قفل هوشــمندی را طراحی کرده اســت 
که قابلیــت خواندن۲۰۰ اثــر انگشــت مختلــف را دارد و نام آن 

»Tapplock« است.
این قفل هوشمند دارای حسگرهایی است که به وسیله آنها می تواند 

اثر انگشت افراد را تشخیص دهد و باز شود.
همچنین این قفل هوشــمند می تواند با بلوتوث به گوشــی همراه 
متصل شود و ظرف مدت ۸ دهم ثانیه عمل باز و بسته شدن را انجام 
دهد ضمن اینکه اگر شخص ناشناســی اقدام به باز کردن قفل کند 
شروع به کشیدن آژیر می کند. همچنین با یک بار شارژ کامل باتری 

این قفل هوشمند، می توان سه سال از آن استفاده کرد.

در دانشگاه شهید بهشتی محقق شد؛

شناسایی آالینده های سمی مواد غذایی   با نانوذرات

خبرخبر

رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره به اســتقبال ایرانیان 
 مقیم خارج برای ســرمایه گذاری در کشور گفت: این افراد می توانند 
با همکاری دانشجویان ایرانی مقیم یک شرکت دانش بنیان راه اندازی 

کنند.
بهزاد سلطانی گفت: در دوران پساتحریم بحث سرمایه گذاری خارجی 
 بحث خیلی مهمی برای کشور اســت از این رو ایرانیان مقیم خارج، 
 مهم ترین عامل این ســرمایه گذاری خارجی به شــمار می روند ما 
می توانیم آنها را به عنوان  پنجره خارجی ورود سرمایه  در نظر بگیریم.

 وی با بیــان اینکــه از آنجایی کــه ایرانیــان مقیم خارج، بــه انواع 
 فناوری های خارجی دسترســی دارند بهتر است که از سوی آنها هم 
در راستای توسعه کشــور اقداماتی انجام گیرد، تاکید کرد: بنابراین 
ایرانیان مقیم خارج، می توانند با دانشجویان ایرانی مقیم یک شرکت 

دانش بنیان در داخل کشور راه اندازی کنند.
ســلطانی عنوان کرد:  این تجربه در چین و هند اتفاق افتاده اســت، 
در مقاالت علمی مشاهده می شــود که چین سرمایه گذاری خارجی 
 خودش را به دســت ســرمایه گذاران آمریکایی نداد، بلکه به دست 

چینی های مقیم خارج داد.
به گفتــه وی، وضعیت اقتصادی طوری اســت که ســرمایه داخلی 
پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاری کشــور نخواهد بود و این موضوع 
 در توســعه تکنولوژی بیشــتر نمایان می شــود؛ به دلیل ریسک و 
سرمایه گذاری باالی حوزه تکنولوژی و نیاز به فناوری های به روز دنیا، 

سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج امری ضروری به نظر می رسد.
به گفته رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی، قطعا نیاز به ســرمایه 
 های خارج از کشور وجود دارد و در بررسی هایی که انجام شده نقش 
سرمایه گذاری های خارجی در کشورهایی که در مسیر توسعه و رشد 

قرار گرفته اند، قابل مالحظه است.
 وی با بیان اینکــه اما این ســرمایه گــذاری خارجی بایــد کنترل 
شده باشد تا مشکلی برای کشــور ایجاد نشود، گفت: به نظر می رسد 
این استراتژی درستی اســت که ما براساس داشته های کشورمان در 
 خارج، برنامه ریزی های اصلی برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان 
انجام دهیم؛ در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز ما با همین اساس  آغاز 

به کار کرده ایم.
 وی با بیان مثالی ادامه داد: در آخرین ســفر اســتانی رییس جمهور 
به مازندران که هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی نیز حضور 
داشت، مازندرانی های مقیم خارج نیز حضور داشتند و۶۰ نفر از این 
افراد با هزینه خودشان به این اســتان آمده بودند و به شدت مشتاق 

بودند که سرمایه و دانش فنی خود را به شهرشان بیاورند.
 وی گفت: خیلی از ایرانیان مقیم خارج ابــراز تمایل کردند که حتی 

با صندوق نوآوری و شکوفایی مشارکت کنند و طرح بیاورند.

در حالــی که تنهــا چند روز بــه برگــزاری کنگره جهانــی موبایل 
 در » بارســلونا « اســپانیا باقــی مانــده اســت، گمانــه زنــی ها
 بــرای رونمایــی از محصوالت غــول های فنــاوری رو بــه افزایش

 است.
 در کنگره جهانی موبایل که قرار اســت از بیســت و یکم ماه جاری 
 میالدی در » بارســلونا « اســپانیا آغاز بــه کار کند، گمانــه زنی ها

 برای رونمایــی از بعضــی محصوالت شــرکت های معتبر شــدت 
گرفته است.

در همین حــال رونمایــی از » Galaxy S۷ « ضد آب سامســونگ 
تقریبا حتمی اســت و پیش بینی می شــود که شــرکت » ال جی « 
از گوشــی » Day LG G۵ « رونمایی کند که ویژگی آن داشــتن 
 بدنه فلزی و صفحه نمایش ۵/۶ اینچ و همچنین اســکنر اثر انگشت

 است.
همچنین پیش بینی می شــود که از گوشــی » هو او ی « P۹ با رم 
۶GB رونمایی شود ضمن اینکه احتمال دارد گوشی P۹ این شرکت 
در مدل Max P۹ بــا صفحه نمایشــگر ۶/۸ اینچ و وضــوح تصویر 
 HD از دیگر محصوالتی باشــد که در نمایشگاه بارســلونا رونمایی 

شود.
در مــورد شــرکت تایوانــی اچ تی ســی نیــز گفته می شــود که 
در نمایشگاه امســال بارســلونا از مدل اچ تی ســی وان M۱۰ این 
شرکت رونمایی نشــود و در مقابل گوشــی HTC One A۹ این 
شــرکت با قابلیت دوربین در حدود ۲۳ تا ۲۷ مگاپیکســل، صفحه 
 نمایــش ۵/۱ اینچ، وضوح تصویــر HD و پردازشــگر۸۲۰ رونمایی 

خواهد شد.
 Xperia پیش بینی می شــود که شــرکت ســونی نیز از گوشــی
z۶ در نمایشــگاه امســال رونمایی نکند و در مقابل گفته می شــود 
 tablet Xperia z۵ بــا نــام » Xperia « کــه از تبلــت جدیــد 
 کــه ۱۰ اینچ خواهد بــود در ایــن رویــداد مهم جهانــی رونمایی 

شود.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی:

ایرانیان مقیم خارج می توانند 
شرکت دانش بنیان راه اندازی کنند

کنگره جهانی موبایل در »بارسلونا«؛
گوشی های جدید در راهند
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ملت ایران قبل از پیروزی انقالب
 با امام راحل عهد و پیمان بستند

 برگزاری همایش بزرگ
» ما را مدافعان حرم آفریده اند « 

حماسه حضور ۲۲ بهمن در هفتم اسفند 
تکمیل می شود

 امــام جمعه موقت کاشــان در خطبه هــای این هفته 
نماز جمعه این شهرستان با اشاره به راهپیمایی گسترده 
22 بهمن اظهار کرد: ملت ایران بــر صحنه خیابان ها 
مشــق عزت و افتخار را نگاشــتند و از اقتدار و صالبت 
 نظام اســالمی در برابر اســتکبار و صهیونیزم جهانی 

دفاع جانانه ای کردند.
 حجت االســالم علی احتشــام با اشــاره به انتخابات 
پیش رو و بحث نفوذ خاطرنشــان کرد: تا کسی منتقد 
نباشد نمی تواند در صفوف ملت رسوخ کند و همه ما باید 

مراقب نفوذی ها باشیم.
امام جمعه موقت کاشــان تاکید کرد: نخستین پروسه 
نفوذی ها در انتخابات، جوسازی و تبلیغات و فضاسازی 
است برای آنکه در صدد هستند افرادی که در تنگناها 
ترسو و در دفاع از عزت ملت ایران ناتوان هستند به خانه 

ملت بفرستند.
احتشــام در ادامه با اشــاره به مــوج توهین های اخیر 
به شــورای نگهبان گفت: نخســتین راهبــرد در این 
 مسیر ضربه زدن به شــورای نگهبان بود، می خواستند 
شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار دهند و تا مرز جوسازی 
علیه این شورا و فقها و حقوقدانان آن پیش رفتند؛ آنانی 
که ادعــای همراهی و یاری امام راحــل را دارند باید از 

آرمان های ایشان دفاع کنند.

 وی بــا اشــاره بــه موضع گیری و پیــام امــام راحل 
از شورای نگهبان در فرآیند ابطال چند حوزه انتخابیه در 
اردیبهشت سال 63 عنوان کرد: کجایند آنانی که ادعای 
شاگردی امام راحل را دارند و کجایند آنانی که ناخواسته 
با تضعیف شــورای نگهبــان آلت دســت بلندگوهای 
بیگانه شدند.خطیب نماز جمعه کاشان با تاکید بر لزوم 
 مطالعه رفتار امام در قبال شــورای نگهبان گفت: مبادا 

مطالعه نکرده در دام دشمنان انقالب قرار گیرید.
احتشام با تقدیر از عملکرد شــورای نگهبان در فرآیند 
تایید صالحیت هــا بیان کــرد: با وجود جوســازی  و 
فضاسازی های صورت گرفته خودی ها و غیرخودی ها 
این شورا با تکیه بر مبانی انقالب اسالمی و بنابر توصیه 

امام راحل توانست به وظیفه خود به خوبی عمل کند.
وی حقوقدانان و فقهای شــورای نگهبان را سنگربانان 
عزت ملت بزرگ ایران نامید و بر حمایت راســخ از این 

شورا تاکید کرد.
امام جمعه موقت کاشــان عنوان کرد: بســیاری پس 
از اعالم فهرســت نهایی نامزدهــای مجلس خبرگان 
 رهبری نومید شــدند و دریافتند که جوســازی علیه

شورای نگهبان موثر واقع نشده بنابراین طرح دیگری را 
کلید زدند که آن دو قطبی کردن جامعه بود.

وی در خصــوص طراحان دو قطبی کــردن جامعه در 

فرآیند انتخابات مجلس خبــرگان گفت: هدف آن بود 
که بتوانند با اعمال نفوذ سرنوشــت ملت را آن گونه که 
خود می خواهند تحت تاثیر قرار دهند و با ذهنیت خود 

می خواستند تقابل نظام با بیت امام راحل را القا کنند.
احتشام با اشاره به سخنرانی برخی افراد و بیان عباراتی 
نظیر ادای حق امام بیان کرد: بــه چه قمیتی؟ به بهای 
بی قانونــی، به قیمت ظلــم به مردم و زیرپاگذاشــتن 

حق الناس نمی توان حق امام را ادا کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه با طرح این پرسش که برخی 
از امام بیشتر برای بیت ایشان نگرانند، گفت: امام راحل 
در طول 10 سال اداره کشور هیچ گاه چنین تلقی از بیت 
و نزدیکان خود نداشــت چنانکه رفتار ایشان در مورد 

یادگار فرزندش حاج آقا مصطفی چنین نبود.
احتشــام با یــادآوری اقدامــات نوه امام راحل ســید 
 حسین در مشــهد و واکنش صریح امام بیان کرد: یکی 
از آموزه های ارزشمند زندگی حضرت امام این بود که 
هیچ گاه ویژه خواهی نکرد و برای زندگی خویش حساب 

خاصی قائل نشد.
وی تصریح کرد: دو قطبی کردن جامعه با مایه گذاشتن 
از بیت امام در مقابل شورای نگهبان و نظام کاری بس 
خطرناک است که توســط برخی افراد که توقع از آنها 

ارتکاب چنین اعمالی نیست صورت می گیرد.

فرمانده ســپاه نطنز در جمع مردم روســتای فمی )توابع بخش امامزاده( ضمن 
 گرامیداشــت پیروزی انقالب اســالمی اظهار کــرد: یکی از ویژگــی های بارز 
انقالب اســالمی به رهبری معمار کبیر انقالب، همراهی مردم با شروع نهضت، 

مبارزه و در نهایت کسب پیروزی بود.
 ســرهنگ دوم پاسدار حسین آقادوســتی افزود: دشــمن در طول عمر بابرکت

  انقالب اسالمی ســعی کرده اســت تا مردم را از نظام و انقالب جدا کند تا بتواند 
به هدف خود که بردن کشور زیر چتر سلطه است، برسد.

 وی تصریــح کرد: بدون شــک اقتدار نظــام و انقالب کــه با پشــتیبانی مردم
  به دست آمده اســت با جدا شــدن مردم و عدم همراهی آن ها با آرمان های آن 
 از بین خواهد رفت؛ دشمن سال هاست نقشه می کشد تا مردم را در مقابل نظام 
 قــرار دهــد ولی ایــن انقــالب مردمــی اســت و ملــت بــزرگ ایــران نیز 
 در صحنه های مختلف که نمونه بارز آن روز 22 بهمن اســت با حضور در صحنه 

از آرمان های نظام دفاع می کنند.
فرمانده سپاه نطنز ادامه داد: امروزه دشمنان نظام از افراد داخلی که سابقه خدمت 
به انقالب را دارند برای حمله به انقالب اســتفاده می کنند؛ برای همین است که 
عده ای در داخل هم نوا با بیگانگان به شورای نگهبان و دیگر نهادهای انقالبی حمله 
 می کنند. وی با اشاره به انتخابات مهم و حساس هفتم اسفند اشاره کرد و گفت:

 انتخاب شدن افرادی که تمایل به تعامل و معامله با غرب دارند یکی از آرزوهای 
 دشــمن اســت، مردم باید با آگاهی و بصیرت تمام، افرادی را انتخاب کنند که 
تمام قد در برابر استکبار جهانی بایستد و از ارزش های انقالب و آرمان های نظام 
دفاع کند. آقادوستی با تاکید بر اینکه حماسه حضور مردم در22 بهمن در هفتم 
اسفند تکمیل می دشود خاطر نشان کرد: بدون شک مردم با درایت و هوشیاری 
کســانی را انتخاب خواهند کرد که حفظ ارزش های انقالب و منافع ملی اولویت 

اصلی و مهم آن ها در مجلس خواهد بود.

فرماندارگلپایگان ضمــن قدردانی از مردم شهرســتان گلپایگان از 
 حضور پرشــور در راهپیمایــی22 بهمن، اظهار داشــت: امام راحل 
 در راه پیروزی انقالب رنج و مشــقت های فراوانی متحل شــدند تا 
 در نهایت به یاری خداوند به پیروزی نهایی که همان حق بر باطل بود، 

رسیدند.
حسین فراســت گفت: ملت ایران قبل از پیروزی انقالب با امام راحل 
عهد و پیمان بســتند و با توجه به اینکه امام در تبعید بودند، مبارزه 
 علیه رژیم شــاه را ادامه دادند و در نهایت در بهمن ســال 57 انقالب 

با پشتیبانی مردم به پیروزی رسید.
فراســت با بیان اینکه ملت ایران پس از پیروزی انقالب نیز بر عهد و 
پیمان خود پایدار مانده و در صحنه های مختلف حضور چشم گیری 
 رســاندند، تصریح کرد: اکنون با گذشت 37 ســال از انقالب مردم 
در تمام صحنه های سیاســی با حضور خود وفاداری خود به نظام را 

اثبات کردند. 
فرمانــدار گلپایــگان گفــت:22 بهمــن از روزهــای تاریخــی و 
 بیادماندنی اســت و به واسطه همین حضور باشــکوه مردم است که

نقشه ها و ترفندهای دشمنان خنثی می شود.

 مسئول موسسه فرهنگی شهدایی زهیر کاشــان گفت: همزمان با میالد
اسوه صبر و اســتقامت همایش » ما را مدافعان حرم آفریده اند « با عنوان 
دیدار با واژه های ایثار و روایت  ایستادگی ها از زبان کسانی که صبر را خسته 

کردند همراه با تجلیل از همسران جانبازان برگزار شد.
حسین شریفی اظهار داشت: صبر و استقامت همســران جانبازانی که با 
تمام وجود از این ستارگان درخشان انقالب پرستاری می کنند ستودنی 
 است همسران جانبازانی که با تاسی به الگوی ارزشمند اسالم یعنی زینب 
کبری )س( در مقابل سختی ها و نامالیمات ایستادگی کردند و راست قامت 
ماندند و اجازه ندادند سختی ها و مصائب در شما رخنه کند و همچنان پای 

ارزش های انقالب ایستاده اند.
وی با تاکید بر آیه شریفه )و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل 
احیاء عند ربهم یرزقون( به تفسیر حدیثی از امام رضا )ع( پرداخت و افزود: 
طبق روایات خداوند خود ضمانت کرده است که جانشین شهید در خانواده 
او خواهد شد. شــریفی، با بیان اینکه حضرت زینب)س( امتیازات فراوان 
دارد، گفت: یکی از مهم ترین امتیازان حضرت زینب)س( صبر و استقامت 
آن بزرگوار است و این صبر و استقامت عامل بقای نهضت عاشورا است یعنی 
آن تعبیر شعرا که » اگر زینب)س( نبود عاشورا در کربال می ماند « تعبیر 

بسیار زیبا و لطیفی است.

اســتاندار اصفهان بــا حضور در 
بوســتان شــهدای گمنام شهر 
درچه فاز اول این طرح را افتتاح 
 کرد. در ایــن مراســم زرگرپور 
 با اشــاره به پلمپ شدن سیستم 
مازوت ســوز در نیــروگاه گفت: 
 در دو ســال گذشــته و قبــل از 
پلمپ شــدن بخش مــازوت در 

 هر 2۴ ســاعت 500 تن گوگرد در فضای شــهر منتشر می شــد و بعد از دو سال 
به فضای مناسبی رسیدیم ولی هنوز عالی و خوب نیست. استاندار اصفهان افزود: 
 ایجاد چنین فضاهایی مانند بوستان شهدای گمنام که مزین به قدم شهدای گمنام 

است، هم جایگاهی برای تفریح جوانان و هم جهت تلطیف فضای شهر موثر است.

افتتاح فاز اول بوستان شهدای گمنام 
شهر درچه

امام جمعه موقت کاشان:

به بهای زیرپاگذاشتن حق الناس نمی توان حق امام را ادا کرد
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برگزاري همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی درشهرضا طبق آمار جمعیتی، حق خمینی شهر دو نماینده مجلس است

اولین قســمت تریبون آزاد برنامه تلویزیونی» صندوق « شــبکه سه 
 ســیما که از حدود یک و نیم ماه پیــش، پخش خود را بــا محوریت 
مسائل سیاسی و انتخابات آغاز کرده، به دنبال رایزنی و دعوت شهرداری 

نجف آباد در باغ ملی با حضور جمعی از شهروندان ضبط شد.
 در این برنامه تعدادی از شــهروندان با حضور در مقابل دوربین برنامه 
به بیان نقطه نظرات مختلف خود پیرامون مســائلی همچون شرکت یا 
عدم شرکت در انتخابات 7 اسفند، مشکالت اجتماعی و اقتصادی در کنار 

تحلیل اوضاع فعلی جامعه پرداختند.
مصاحبه های انجام شده در این برنامه قرار است با اضافه شدن قطعات 
مشــابهی که طی روزهای آینده در چهار محال و بختیاری، مشــهد و 
استان های شمالی کشور ضبط خواهد شــد، در قسمت های مختلف 
این برنامه20 دقیقه ای بــه تناوب پخش شــود و در روزهای پنجم و 
 ششم اسفندماه نیز چهار ســری از برنامه به صورت اختصاصی، پخش 

تریبون های آزاد تهیه شده را دستور کار قرار خواهد داد.
برنامه » صندوق « شبکه سه سیما به عنوان محصولی از گروه سیاسی، 
هر شب ســاعت21:30 از شبکه سراسری پخش می شــود و از عوامل 
اجرایی آن می توان به رضا خلج )کارگردان(، علیرضا اشتیاقی و حامد 

صنوبری)تدوین گر( و علیرضا یگانگی )مدیریت تولید( اشاره کرد.
 نجف آبادی هــا می توانند از یکشــنبه هفتــه آینده بــا رصد تمامی 
قسمت های برنامه، شاهد پخش بخش هایی از برنامه ضبط شده باشند.

 مســئول بســیج ســازندگی اســتان اصفهــان درنخســتین همایــش 
شــهیدرجایي  ســالن  محــل  در  مقاومتــی  اقتصــاد  داران  طالیــه 
 فرمانــداري شــهرضا گفــت : مهندســي انقالب اســالمي که حضــرت امام 
طراحي کردند، نه فقط شــکل گیري یک انقالب اسالمي بودبلکه انقالبي بودکه 

الگویي بشود براي دنیا تا تمدن بزرگ اسالمي درجهان شکوفا شود.
 ســرهنگ ســید حســین انوری دهه چهارم انقالب رادهه عدالت وپیشــرفت 
بیان کرد وگفت: این همه شــکوفایي وعظمت جمهوري اســالمي دردنیاکه به 
عنوان یک ابرقدرت درمنطقه مطرح شــده وبه برکت انقالب اســالمي توانسته 
 درمقابل ابرقدرت هابایســتد، همه مدیون رهنمودها و طراحي هاي استراتژیک 

مقام معظم رهبري است.
 انوري با اشــاره به گســترش انقــالب درجهان گفــت: نگراني ابرقــدرت ها از

انرژي هسته اي ایران نیســت بلکه از رشد وبالندگي وگســترش انقالب دردنیا 
هستند.

مســئول بســیج ســازندگی اســتان اصفهان تحقــق تمدن بزرگ اســالمي 
 راداشــتن یک الگــوي اقتصادي مــردم داري دانســت وافزود: خــود باوری و

 اعتماد به نفس ملی وایستادن روي پاي خودعامل نتیجه کارکارشناسي نخبگان 
اقتصادي ما است که دراین راستابایدمدیریت جهادي باشد وخودرادرخط مقدم 

جبهه اقتصادي بدانیم وخط شکن باشیم.
انوري دربخش دیگرسخنان خودبا اشــاره به اقتصادمقاومتي گفت: دربسیاري 

ازکشــورهاي پیشــرفته امروز، اقتصادبیش از65 درصدآنها وابســته به اقتصاد 
کوچک است. وي درادامه افزود: اقتصادمقاومتي بایدنگاهش به مدیریت مصرف 

وبعدکارآفریني باشد.
 وي بــا تاکید بــر حمایــت از جوانــان خاطرنشــان ســاخت: مســئوالن و

دســت اندرکاران همت کنند تا جوانان واردیک عرصه درجهت تولید شوند و با 
کمک به آنان شکوفا گردند. وي درادامه افزود: ماباجوان ایراني وفکروتدبیرایراني 

کشورجمهوري اسالمي را آباد خواهیم کرد.
درابتداي این همایش سرهنگ جواد داســتانی فرماندهي ناحیه مقاومت بسیج 
شهرضا با ارائه گزارشي ازعملکرد10 ماهه قرارگاه بسیج سازندگي این شهرستان 
گفت: به دنبال ابالغ سیاســت های جدید اقتصاد مقاومتی، بیش از170 عرصه 

اقتصاد مقاومتی در زمینه هاي مختلف ایجاد شده است.
وي با اشاره به اختصاص تســهیالت واگذاري به کارآفرینان گفت: طي دومرحله 
مبلغ 1۹ میلیارد ریال تســهیالت اشــتغالزایی اقتصاد مقاومتــی به متقاضیان 
پرداخت شــده که  ۹۹ درصد از تسهیالت اعطایی هزینه شــده در زمینه ایجاد 
 عرصه های شغلي درراستاي کارنامه صادرشده جهادکشاورزي تحقق یافته است.

 فرماندهي ناحیه مقاومت بســیج شــهرضا به برگزاري کالس هاي آموزشــي ، 
فعال کردن کارگاه های راکد، گســترش فرهنگ کســب وکار، اعزام تیم هاي 
پزشکي، برگزاري اردوهاي طرح هجرت درجهت بازسازي مدارس، ایجادشبکه 
همگام باکشاورز، ایجادقطب هاي منطقه ایي درعرصه هاي مختلف و... اشاره کرد. 

 آیــت اهلل عبــاس رحیمــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه در محــل 
مصلی خمینی شهر با اشــاره به نزدیک شــدن فضای تبلیغات انتخابات 
مجلس خطاب به نامزدهــای انتخاباتی اظهار کــرد: نامزدهای انتخاباتی 
یکدیگر را تخریب نکنند، امروز شاهد بعضی از تخریب های انتخاباتی زودتر 

از موعد در شهرستان هستیم.
امام جمعه خمینی شهر با بیان اینکه یکی از شــرایط  نمایندگان مجلس 
باید عدالت باشــد، گفت: نماینده ای که با تخریب جلب رای نموده باشد 

عادل نیست.
 وی بــا بیان اینکــه در فضــای تبلیغات، تهمــت و تخریب افــرادی که

 رد صالحیــت نشــده اند هــم جایز نیســت، بیــان داشــت: نامزدهای 
انتخاباتی نباید در تبلیغات خود باعث ایجــاد اختالف و جدایی بین مردم 

شوند.
آیــت اهلل رحیمی بــا بیان اینکــه امام راحــل تاکید داشــتند انتخابات 
وحدت آفرین باشــد نه اختالف افکن، گفت: مردم و هــواداران نامزدهای 
انتخاباتی باید مراقب باشــند برای رای آوردن نامزد خود با دیگران دچار 

اختالف و جدایی نشوند.
وی با بیان اینکه دشمن قصد دارد در انتخابات کشــور را چند دستگی و 
جدایی بین مردم ایجاد شود، ادامه داد: تبلیغات مجلس نباید باعث ایجاد 
فتنه، تقابل و گروه کشی در بین مردم شود. نامزدهای انتخاباتی در رقابت 

خود با رقیبان قبل از هر چیز رفیقان منصف باشند.
امام جمعه خمینی شــهر با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتــی نباید باعث 
خراب شــدن رای دیگران شوند، گفت: خمینی شــهر نیاز به یک نماینده 
 مجلس دارد ولی طبق آمار جمعیتی حق خمینی شهر سهمیه دو نماینده

 است.
وی با بیان اینکه مســئوالن شهرســتان و اســتان تالش کنند تا سهمیه 
نمایندگی مجلس خمینی شــهر افزایش پیدا کند، اظهار داشت: برخالف 
شهرهای دیگر، خمینی شــهر با وجود جمعیتی دو یا سه برابر آن ها، فقط 

یک نماینده مجلس دارد.
امام جمعه خمینی شهر خطاب به نامزدهای انتخاباتی نیز گفت: کسانی که 
علم و یقین دارند رای نمی آوردند برای ایجاد اتحاد و همدلی بیشــتر بین 

مردم و برای رضای خدا انصراف دهند.
وی با تاکید براینکه نامزدهــای انتخاباتی که علم دارنــد رای نمی آورند 
نباید باعث تخریب و تقسیم آرای مردم شوند، بیان داشت: همه نامزدهای 
انتخاباتی برای امام جمعه محترمند و از هیچ کس هم طرفداری نمی کنم و 

هرکسی انتخاب شود با او همکاری خواهم کرد. 
امام جمعه خمینی شــهر از نامزدهای انتخاباتی خواســت بــر روی افراد 
 قوی و توانمنــد با رای باال به توافق و اتحاد برســند و موجب تقســیم آرا 

نشوند.

آن سوی خبر

نماینده مرتع داران و دامداران جرقویه علیای شهرستان 
اصفهان، گفت: فعالیت معدن ســنگ شــکن » ســیاه 
 کوه « از خرداد ماه امســال به دلیــل زیان ها و تخریب 

زیست محیطی توسط مردم منطقه تعطیل شد.
 حســین رضایی ، اظهار کرد: مراتع جرقویه بخشــی از 
مراتع شــرق اصفهان اســت که به طور طبیعی حالتی 
خشــک و بیابانی دارد و همواره مورد استفاده دام های 

عشایر عرب ساکن در آن بوده است.
 وی با بیان اینکه مراتع جرقویه حالتــی ییالقی دارد و 
به صورت قشالقی از آن استفاده نمی شود، افزود: اگرچه 
کاهش بارندگی  تاثیرات منفی بر رشد گیاهان و علف ها 
گذاشته اســت، اما با این حال دره » سیاه کوه « دارای 
انجیرهای وحشــی و مناظر زیبایی است که تفریحگاه 

مردم این بخش محسوب می شود.
 نماینده مرتع داران و دامــداران جرقویه علیا، ادامه داد: 
در خرداد ماه امسال فعالیت معدن سنگ شکن سیاه کوه 
با اعتراض مردم منطقه متوقف و تجهیزات آن بارگیری 

و از منطقه خارج شد و در حال حاضر فعالیت نمی کند.
رضایی با یادآوری اینکه روستای » رامشه « مرکز بخش 
جرقویه علیای اصفهان است، تصریح کرد: بهره برداران 
معدن سنگ شکن در سیاه کوه برای عملیات استخراج 

انفجارهای شدیدی را انجام می دادند که برای قنات ها 
خسارت آور بود و از سوی دیگر گرد و خاک آن پوشش 

گیاهی و حیات وحش مراتع را در معرض خطر نابودی 
قرار داده بود.

وی با بیان اینکه در زمان های گذشــته پنج رشته قنات 
از سمت سیاه کوه به مزارع اطرف رامشه حفر شده بود، 
اظهار کرد: اقدام گروهــی و خودجوش دامدارن و مردم 
رامشه در توقف فعالیت معدن کاری به دلیل بی توجهی 
تمام دستگاه های اداری استان به گزارشات و نامه های 

مردمی بوده است.
نماینده مرتع داران و دامداران جرقویه علیای شهرستان 
اصفهان، گفــت: دامداران جرقویه در فصل گرم ســال 
دام های خود را بــرای چراندن به غرب اســتان مانند 
شهرســتان فریدن می برند، اما به طــور کلی بارندگی 
امسال در استان زیاد نبوده و مراتع پوشش خوب گذشته 
را ندارد. رضایی با بیان اینکه در پاییز و زمستان امسال 
در بخش جرقویه نیز فقط یک بار بارندگی شــد، افزود: 
در حال حاضر گوسفندان در آغل ها نگهداری شده و با 
کاه و جو تغذیه می شوند و از نظر قیمت نیز در تابستان 
امسال وضعیت خوبی نداشتیم، زیرا دام زنده را به قیمت 

کیلویی ۹ هزار و500 تومان می فروختیم.
وی با بیان اینکه این نرخ با توجــه به هزینه ها به صرفه 
نبود، یادآور شد: البته در حال حاضر قیمت بره و دام زنده 
حدود کیلویی 12 هزار تومان است زیرا فصل زاد و ولد 

گوسفند نیست و تعداد بره نیز کم است.

ضبط نخستین تریبون آزاد برنامه 
»صندوق« شبکه 3 سیما در نجف آباد

نجات جرقویه با تعطیلی سیاه کوه
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زبان خوراكى ها

محققان روسى دريافتند كه عصبانيت و رفتار خشونت آميز باعث رشد سلول هاى 
جديد عصبى در مغز شده و شدت خشم در آينده را افزايش مى دهد.

محققان مؤسسه فيزيك و تكنولوژى مسكو با آزمايش روى موش ها دريافتند مغز 
اين جانوران هنگام برنده شدن در نبرد فيزيكى تغيير كرده و نورون هاى بيشترى در 
سيستم عصبى جانور پديدار مى شود كه در افزايش عصبانيت در آينده تاثير مستقيم 
دارد.پس از شناخته شدن عوارض منفى خشم مثل افزايش فشار خون و مشكالت 
ــكل مغز و رشد سلول هاى عصبى جديد  قلبى وعروقى، تأثير اين رفتار در تغيير ش
ناشناخته مانده بود، به طورى كه در اين مطالعه مشخص شد پايدارى در وضعيت 
ــلول هاى عصبى جديد در هيپوكامپ مغز مى شود. ــونت آميز باعث توليد س خش

محققان معتقدند ماندن در شرايط خشونت آميز بسيار خطرساز است؛ چرا كه در 
آزمايش هاى انجام شده مشخص شد موش هاى نر كه در طوالنى مدت در شرايط 
تنش زا و خشونت آميز قرار دارند در آزمايش بعدى به مراتب رفتارهاى پرخاشگرانه  
بيشترى را بروز مى دهند. محققان روسى با قراردادن مانع شفاف بين موش هاى نر 
در يك قفس، رفتار تنش زاى آنها را بررسى كردند و سپس با برداشتن مانع به طور 

دوره اى و در زمان مشخص، شدت درگيرى و برنده نبرد را بررسى و ثبت كردند.
ــروز در يك نبرد،  ــش دريافتند كه موش هاى پي محققان پس از چند دوره آزماي

رفتارهاى متمايز و با خشونت بيشترى را در نبرد بعدى از خود نشان مى دهند.

طبق پژوهش جديد محققان، مصرف هفتگى ماهى توسط زنان باردار موجب كاهش 
ريسك بروز عاليم اوليه اوتيسم در كودك مى شود.

در اين مطالعه محققان اسپانيايى به بررسى حدود 2000 مادر و فرزند از زمان اولين 
ماه باردارى تا زمان 5 سالگى كودك پرداختند.

ــه تا چهار وعده ماهى در هفته مصرف ــان داد كودكانى كه مادرشان س نتايج نش
ــان كمتر ماهى مى خوردند، داراى  ــه با كودكانى كه مادرش  مى كردند در مقايس
2/8درصد HQ باالتر بودند. اين مطالعه همچنين نشان داد كودكانى كه مادرشان 
به طور ميانگين هفته ايى 600 گرم ماهى در طول دوران باردارى مصرف كرده بودند 
در مقايسه با ساير كودكان، هيچ نشانه اى از تاثير منفى جيوه موجود در ماهى بر 
سالمت رشدشان مشاهده نشد.يافته هاى اين مطالعه نشان مى دهد فايده سطح 
ــيد (DHA) موجود در ماهى  ــوم به دوكوساهگزائنوئيك اس باالى تركيبى موس
بسيار مهم تر از هر گونه تاثير منفى جيوه است.ماهى اى نظير ماهى تن كه داراى 
ــيد چرب امگا3 است كه نقش مهمى  جيوه است، حاوى سطح باالى DHA، اس
در رشد مغز ايفا مى كند.جردى خوآلوز، سرپرست تيم تحقيق از مركز تحقيقات 
 DHA اپيدميولوژى زيست محيطى در بارسلونا، در اين باره مى گويد: «تاثير مثبت
ــش مى دهد و شايد بتوان گفت كه خواص آن  تاثيرات منفى ناشى از جيوه را پوش
به مراتب بيشتر از تاثير سمى خود ماهى باشد.»در اين مطالعه محققان با گرفتن 
خون بند ناف نوزاد بعد از به دنيا آمدن، ميزان جيوه و DHA موجود در خونش را 
اندازه گيرى كردند. بعد از آنكه كودك به 14 ماهگى رسيد و مجددا در سن 5 سالگى 
كودك، محققان رشد شناختى كودك و عاليم اختالل اوتيسم را ارزيابى نمودند.

طبق گفته محققان، كاهش مداومى در ويژگى هاى اختالل اوتيسم در كودكانى كه 
مادرشان ماهى بيشترى در طول باردارى مصرف كرده بود مشاهده شد.

حال محققان قصد دارند در مطالعه اى جديد تا سن 9 سالگى كودك را تحت نظر 
داشته باشند.

خشم  ساختار مغز را تغيير مى دهد

كاهش خطر تولد كودك مبتال
به اوتيسم با اين ماده غذايى

دريچه

نكته ها

ــبوم (چربى طبيعى) در  برخى عادت هاى نادرست باعث افزايش ترشح س
ناحيه پوست سر شده و موها را چرب مى كند.

ــم چرب به نظر  ــوييد و باز ه ــر هفته 3 تا 4 مرتبه بش اينكه موهايتان را ه
برسند غيرقابل تحمل است. اين مسئله باعث مى شود كه خيلى ها از خواب 

صبحگاهى بزنند و قبل از رفتن به محل كار يا دانشگاه و غيره موهايشان را 
بشويند. بدون شك چرب شدن موها يكى از مشكالتى است كه قبل از حل 
ــدن  ــه يابى كرد. در اين مطلب، 5 دليل چرب ش كردن آن بايد علت را ريش

زودهنگام موها را عنوان مى كنيم.
تريكوتيلومانيا

ــى و بيش از اندازه  ــتكارى غيرارادى، وسواس تريكوتيلومانيا به معناى دس
ــت عصبانيت،  ــت كه در حال ــارى روحى اس ــت. البته يك نوع بيم موهاس
خستگى، نداشتن اعتماد به نفس و غيره تشديد مى شود. البته اين وضعيت 
حاد آن است،اما اگر شما هم عادت داريد كه زياد به موهايتان دست مى زنيد، 
بهتر است بدانيد كه موهايتان زودتر از حد معمول چرب خواهند شد، چون 
تمام چربى ها و آلودگى هاى انباشته شده در دست ها را به موهايتان منتقل 

مى كنيد. به همين راحتى!
شست وشوى زياد موها

ــا را تميز مى كنيد  ــامپو زدن روزانه به موها آنه اگر تصور مى كنيد كه با ش
ــوى روزانه و زياد موها چربى طبيعى  ــتيد. شست وش سخت در اشتباه هس
ــر را از بين برده و باعث تحريك آن مى شود. در نتيجه پوست سر  پوست س
مجبور به توليد سبوم (چربى) بيشتر مى شود. در واقع يك دور باطل شكل 
ــه مرتبه در هفته شامپو  مى گيرد. بهترين كار اين است كه موها را دو تا س

بزنيد.
استفاده از نرم كننده  مو

ــامپو زدن) استفاده مى كنيد و  اگر به طور مرتب از نرم كننده مو (بعد از ش

ميزان زيادى از اين محصوالت را از ريشه تا نوك موها مى زنيد، بدانيد كه در 
استفاده از اين محصوالت دچار اشتباه هستيد.

ــتفاده كنيد و آنها را فقط به نوك و ساقه   ــت از محصوالت ماليم اس بهتر اس
ــه  آنها، چون زياده روى در استفاده از اين محصوالت  موها بزنيد. نه به ريش
باعث چرب شدن موها مى شود. در نهايت نيز موها را با آب فراوان شست وشو 
دهيد تا باقيمانده  نرم كننده ها برطرف شوند. در غير اين صورت باعث خفه 

شدن موها و آسيب هاى جدى به آنها خواهند شد.
براشينگ زياد

ــوار زدن موها اگر به صورت مكرر و افراطى باشد و  ــينگ يا همان سش براش
ــتفاده از اتوى مو و غيره نيز باعث چرب شدن زودهنگام موها  همچنين اس
ــتفاده از اين ابزارها باعث افزايش ترشح سبوم مى شود.  مى شوند. چون اس
درست است كه در ابتدا موها زيبا و درخشنده به نظر مى رسند، اما واقعيت 
اين است كه سشوار زدن طوالنى مدت توليد چربى را تحريك مى كند. هر 

چه بيشتر زير سشوار بنشينيد، موهايتان چرب تر خواهند شد.
برس ها و شانه ها

هيچ وقت از تميزى برس ها و شانه ها غافل نشويد. چون برس ها محل تجمع 
باقيمانده محصوالت مخصوص مو مانند ژل، چربى و گردوخاك و... هستند 
ــانه كردن موها، مستقيما به آنها منتقل مى شوند.  و تمام اين تركيبات با ش
ــئله نيز باعث كثيفى و چرب شدن زودهنگام موها مى شود. توصيه  اين مس
ــرده و  ــز ك ــا را تمي ــانه ه ــا و ش ــرس ه ــه زود ب ــم زود ب ــى كني م

شست وشو دهيد.

ــت ها و  ــى از عفون ــم خيل ــه كل ــود ك ــان نش ــايد باورت ش
ــب براى  بيمارى ها را از بين مى برد و حتى يك مرهم مناس

زخم ها محسوب مى شود. 
ــان  ــوش ج ــم را ن ــود كل ــا خ ــم و ي ــه آب كل ــى ك زمان
ــا ــم ه ــراى زخ ــى ب ــا از آن مرهم ــد و ي ــى كني م
ــكل ممكن به سالمتى خود  ــازيد به طبيعى ترين ش  مى س
ــده، آرتروز،  ــت، زخم مع ــا يبوس ــد. كلم ب خدمت كرده اي
برونشيت، سرطان و غيره مقابله مى كند. براى آشنايى بيشتر 

با اين ماده  غذايى درمانگر، با ما همراه باشيد.
 آب كلم: پايان يبوست

ــت.  ــت اس كلم يك ماده  غذايى ايده آل براى مقابله با يبوس
ــد. اگر  ــار از فيبر مى باش اين ماده  غذايى پر خاصيت سرش
بخواهيم دقيق تر بگوييم هر 200 گرم كلم بيش از 20 درصد 
ــد. حتما مى دانيد كه  نياز روزانه  ما به فيبر را تأمين مى كن
فيبرهاى  غذايى باعث تحريك روده ها و دفع راحت مى شود. 
ــت مقابله و از بروز آن  براى همين هم كلم مى تواند با يبوس

پيشگيرى كند.
روش مصرف

زمانى كه كلم در آب مى جوشد آب همان اولين جوش ها يك 
ملين طبيعى است. توصيه مى كنيم تا بهبود وضعيت روزانه 
2 تا 4 ليوان آب كلم پخته ميل كنيد. توجه داشته باشيد كه 

ــاعت كلم را جوشاند. در اين صورت آب  نبايد بيش از يك س
آن كامال برعكس عمل كرده و شما را دچار يبوست مى كند.

محققان توصيه مى كنند كه روزانه 4 ليوان آب كلم بنوشيد. 
ــيد اين بدان معنى نيست كه درمان  البته توجه داشته باش
ــر زخم معده  ــم را جايگزين كنيد. اگ ــع و آب كل خود را قط
ــان را كنار  ــد داروهايت ــرف مى كنيد نباي داريد و دارو مص

بگذاريد.
خواص آنتى اكسيدانى فالوونوئيدهاى موجود در كلم باعث 
تسريع سرعت درمان دمل و جوش مى شود. بايد بدانيد كه 
ــكالت ناشى از  كلم خواص ضدالتهابى دارد و در درمان مش

التهاب موثر است.
كلم قمرى: خداحافظ كم خونى

كلم سرشار از ويتامينC، بتاكاروتن و آهن است و باعث توليد 
گلبول هاى قرمز بيشترى مى شود. براى همين هم مى تواند 

با كم خونى مقابله كند.
كلم و آرتروز

ــه خانواده   ــان مى دهد ك ــك پژوهش آمريكايى نش نتايج ي

ــبزيجات غده اى براى پيشگيرى  كلم ها و س
ــار از ــم سرش ــت. كل ــر اس ــروز موث از آرت
ــام  ــه ن ــى بــ ــيــدان هــاي آنتــى اكس
ــروف  ــه غض ــت ك ــوالت» اس «گلوكوزين
استخوان ها را تقويت كرده و از سايش آنها 

پيشگيرى مى كند.
ــل دو مرتبه كلم  ــت هر هفته حداق بهتر اس
ــد. اگر كلم  ــاالد ميل كني خام به عنوان س
پخته دوست داريد بهتر است كه آن را بخارپز 

كنيد.
مرهم كلم براى درمان ترك 

و سوختگى پوست
كلم يك مرهم فوق العاده 
ــتى  ــكالت پوس براى مش
ــت. آنتى اكسيدان هاى  اس

ــتند  موجود در آن قادر هس
ــان كرده و  ــم ها را درم كه زخ

ترك و سوختگى را برطرف كنند.
ــت و باعث  ــار از ويتامينC، بتاكاروتن و آهن اس كلم سرش
ــراى همين  ــود. ب ــترى مى ش توليد گلبول هاى قرمز بيش

مى تواند با كم خونى مقابله كند.
كلم براى درمان دمل و جوش و آبسه

ــاى موجود در كلم  ــيدانى فالوونوئيد ه خواص آنتى اكس
باعث تسريع سرعت درمان دمل و جوش مى شود. 

بايد بدانيد كه كلم خواص ضد التهابى دارد و در درمان 
مشكالت ناشى از التهاب موثر است.

كلم قمرى

5 دليل زود چرب شدن موها

رشد يك پروسه پيچيده و تحت تاثير توان ژنتيك، عملكرد سيستم غدد اندوكرين، 
ــطح فعاليت فيزيكى و وجود يا عدم وجود بيمارى هاى مزمن  وضعيت تغذيه اى، س
ــت. اختالل در هر يك از اين موارد مى تواند، باعث نقص رشد و كوتاهى قد شود.  اس
استفاده منظم از چارت رشد و ثبت سريال قد از دوران شيرخوارگى كليد تشخيص 

رشد غيرطبيعى و شروع اقدامات پيشگيرانه و درمانى است. 
ــى از عوامل فيزيولوژيك مانند علل سرشتى يا ژنتيك  كوتاهى قد در اكثر موارد ناش
است، اما ممكن است به دنبال بيمارى هاى مهم و قابل درمان (علل پاتولوژيك) نيز 
ــامل بيمارى هاى مزمن گوارشى يا كليوى،  رخ دهد. علل پاتولوژيك كوتاهى قد ش
ــتخوانى، اختالالت كروموزومى، بيمارى هاى مختلف نظير  ــپالرى اس ريكتز، ديس

سوءتغذيه و بيمارى هاى ريوى، خونى و مشكالت روحى- روانى است.
تاثير ويتامين ها و امالح بر رشد قد

ــا توجه به اين كه  ــد. ب علت ديگر كوتاهى قد مربوط به اختالالت هورمونى مى باش
تغييرات رشد و افزايش قد مى تواند، شاخص حساسى از سالمت عمومى تلقى شود، 
ــد به ويژه در دوران كودكى ضرورى است. بلندقد شدن به  بررسى دقيق الگوى رش
عوامل متعددى بستگى دارد. قد افراد نتيجه اى از تداخل عوامل داخلى و محيطى 

در طول دوران رشد است. 
عوامل داخلى تعيين كننده قد، فاكتورهاى ژنتيكى است كه فرد از والدينش دريافت 
ــت، عوامل محيطى تاثيرگذار نيز عبارتند از: تغذيه، آب و  مى كند و قابل تغيير نيس
هوا، اقليم و بيمارى ها و... مثال شواهد موجود نشان مى دهد نزديكى يا دورى به خط 

استوا در اندازه بدن افراد موثر است.
 اگر چه نمى توان عوامل محيطى و ژنتيكى را به راحتى جدا كرد ولى با بررسى ملل 
مختلف، نژادها و سرزمين هاى گوناگون اين نتيجه به دست آمده كه عوامل محيطى 
مانند تغذيه و رژيم غذايى مناسب و سالم بسيار مهم هستند. از نظر ژنتيكى پس از 
اتمام دوران بلوغ افزايش قد متوقف مى شود. در اين نقطه، فعل و انفعاالت پيچيده 

ژن ها، مواد مغذى و هورمون ها به اوج خود مى رسد.
ــيدن به نقطه توليد مثل و انتقال وراثت به نسل هاى بعد مى  هدف نهايى رشد رس
باشد كه در اينجا رشد قدى هم به اوج خود مى رسد. تغذيه مناسب بيشترين اثر را در 
مراحل رشد دارد. دوران بلوغ آخرين فرصت براى افزايش قد است. عالوه بر هورمون 
رشد كه از هيپوفيز ترشح شده و مسئول افزايش قد است، ترشح بعضى هورمون ها 
نيز در رشد قد تاثير دارد. به عنوان مثال هورمون هاى جنسى زنانه و مردانه در مقدار 
ــده و عملكرد هيپوفيز  باال باعث تكميل زودهنگام رشد استخوانى و غضروف ها ش
ــال زودهنگام  ــى تواند باعث اتص ــم كارى تيروئيد م ــى كند، همچنين ك را مهار م

غضروف هاى مفصلى و توقف رشد شود.
رشد قدى با سالمت استخوان و رشد استخوانى همسو است. بسيارى از مكمل ها و 
مواد مغذى و هورمون ها ضرورى براى اين منظور به صورت طبيعى و صنعتى وجود 

دارند كه در پروسه رشد استخوان و افزايش قد موثر هستند.
ويتامين هاى موثر بر جلوگيرى از كوتاهى قد

1- كلسيم
كلسيم براى رشد و افزايش تراكم استخوان ها ضرورى است. چون ماده معدنى اصلى 
استخوانى مى باشد. در دوران كودكى و نوجوانى استخوان ها در حال رشد هستند، 
ــازى ادامه دارد، اما باعث رشد طولى  ــتخوان س ــد، هنوز اس حتى پس از توقف رش

استخوان و افزايش قد نمى شود. 
كلسيم در محصوالت لبنى مانند شير، پنير، ماست و... تخم مرغ، گياهان برگ سبز 
تيره مانند اسفناج، ماهى ساردين، مغزيجات يافت مى شود. بعضى غذاها مهاركننده 
ــد اثر منفى دارند. اين غذاها شامل نوشيدنى هاى  جذب كلسيم هستند و روى رش

حاوى كربوهيدارت ها، نمك، چربى، شكر و قهوه مى باشند.
2- منيزيم

مصرف منيزيم باعث افزايش تراكم استخوانى مى شود. منيزيم محرك غده تيروئيد 
براى ترشح هورمون كلسيتونين است، اين هورمون ميزان كلسيم در خون و فعاليت 
سلول هاى استخوان ها را تنظيم مى كند. با افزايش منيزيم و كلسيم در خون ساخت 

ــتخوان ها افزايش پيدا مى كند. رژيم هاى  ــى حاوى و رشد طولى اس غذاي
ــيته  ــم و مكمل هاى حاوى آن باعث افزايش دانس منيزي

استخوانى و تحريك رشد قدى مى شود.
+B 3- ويتامين هاى گروه

از بين ويتامين هاى گروه B ويتامين B1 و B2 در رشد 
ــه موثرتر  ــبت به بقي ــرى از كوتاهى قد نس قد و جلوگي

هستند.
4- روى

ــح برخى  ــر ترش ــر ب ــا تاثي ــر روى ب عنص
ــى و  ــون ها از غدد جنس هورم

تاثير مثبت بر غده تيروئيد 
ــيتونين  ــح كلس ترش و 
ــا تاثير بر  ــن ب و همچني
ــد ويتامين  افزايش تولي
ــذب  ــه ج D و در نتيج
كلسيم در رشد استخوانى 

ــت. از  و افزايش قد موثر اس
طرفى روى با تاثير بر فعاليت 

هورمون سوماتومدين كه توسط 
ــح آن تحريك  ــد ترش هورمون رش

ــت غضروفى و  ــود، باعث ايجاد باف مى ش
ــده و عامل موثرى بر رشد بدن  استخوان ش

ــتخوانى است. بنابراين  و رشد اسكلت اس
ــكالت حاد از  كمبود آن باعث مش

جمله كوتاهى قد خواهدشد.
D 5- ويتامين

ــذارى  ــر تاثيرگ حداكث
آن بر سالمت استخوان 

ــد موثر  ــاى هم بن و بافت ه
ــد و جلوگيرى از  ــر افزايش ق ب

كوتاهى قد در استفاده همزمان با كلسيم 
ــيم و  ــا افزايش جذب كلس ــت. ويتامين D ب اس

نشست آن در استخوان باعث تحريك رشد اسكلت 
استخوانى و بلندتر شدن قد مى شود.

C 6- ويتامين
ــاى  ــن ه ــى از ويتامي يك
ــد و نيز  اساسى براى رش

افزايش قد و رشد اسكلتى ويتامين C است. اين ويتامين باعث افزايش ساخت بافت 
هم بند و تاندون ها و ساير اجزاى بافت اسكلتى شده و استحكام بيشتر آن را موجب 
ــود. منبع اين ويتامين ميوه هاى تازه از جمله مركبات، زردآلو، توت فرنگى،  مى ش

انبه، سيب، موز، گوجه فرنگى و سبزيجات مى باشد.
K 7- ويتامين

اين ويتامين به بدن كمك مى كند كه يك پروتئين استخوان كامال كاربردى به 
نام استئوكلسين را بسازد. استئوكلسين با كمك اين ويتامين و با اتصال 
ــتخوان موجب تقويت و استحكام  مناسب امالح كلسيم و فسفر در اس
بافت اسكلتى شده و با افزايش تراكم توده استخوان رشد استخوان ها 

را موجب مى شود.
8- فسفر

ــتخوان ها از كلسيم و فسفر است و  ساختار اصلى اس
ــتخوان ها را فسفات (از  قسمت اعظم اس
مشتقات فسفر است) تشكيل مى دهد. 
فسفر بيشتر در منابع غذايى حاوى 
ــت  پروتئين از قبيل انواع گوش
ــفيد مانند مرغ و ماهى، تخم  س
ــات و برخى از حبوبات  مرغ و در لبني
ــيم  ــود كه در كنار كلس يافت مى ش
ــتخوان ها را شكل  ساختار محكم اس
مى دهد و تعادل مناسب ميان دريافت 
كلسيم و فسفر مى تواند باعث رشد قدى 

مناسب شود.
9- ساير امالح و ويتامين ها

ــا با تاثير  ــيارى از امالح و ويتامين ه بس
ــتقيم بر ساخت  ــتقيم و غيرمس مس
ــد و ماتريكس  ــم بن ــت هاى ه باف
ــتخوانى باعث افزايش نشست  اس
ــالح ديگر در  ــاير ام ــيم و س كلس
استخوان شده و فعاليت سلول هاى 
ــتخوانى را افزايش  ــازنده بافت اس س
ــذر باعث  ــه از اين رهگ مى دهند ك
ــتخوان ها و  افزايش رشد طولى اس

افزايش قد مى شوند. 
ــوان روى، مس،  ــى ت از اين امالح م
ــليكون، استرانسيوم، فلورايد  منگنز، س
را نام برد. حتى امالحى مانند يد (به طور 
مستقيم تاثيرى بر متابوليسم 
ــذارد،  ــيم نمى گ كلس
ــد  ــراى تولي ــا ب ام

هورمون هاى T3،T4 كه توسط غده تيروئيد ترشح مى شوند نياز است) كم كارى 
ــتخوانى موثر هستند ودر افزايش  و پركارى غده تيروئيد، هر دو در گردش امالح اس
قد به طور غيرمستقيم تاثير مى گذارند. ساير ويتامين ها و پيش سازهاى آنها مانند 

ويتامين A و بتاكاروتن هم در سالمت استخوان و غضروف ها موثر هستند.
10- درشت مغذى ها

عالوه بر امالح و ويتامين ها، درشت مغذى ها هم بر رشد قدى و سالمت بافت هاى 
ــزايى دارند. غذاهاى حاوى پروتئين از طريق  بدن از جمله بافت اسكلتى تاثير به س
ــالمتى و افزايش قد موثرند. البته عالوه بر  ــد در س تحريك آزادسازى هورمون رش
ــدن هورمون رشد مورد نياز  پروتئين ها، چربى ها و كربوهيدرات ها نيز براى آزادش

مى باشند.
 پروتئين ها منبع خوبى براى آمينواسيدها هستند كه براى توليد هورمون رشد الزم 
است. غذاهاى حاوى پروتئين شامل گوشت كم چرب، مرغ، ماهى، شير، شيرسويا، 
ــويا، تخمه كدو و هندوانه، بادام، بادام زمينى،  پنير، تخم مرغ، لوبيا سبز، لوبياى س

حبوبات، جو دوسر مى باشند.
استفاده از چربى متعادل در رژيم غذايى به رشد كمك مى كند. رژيم هاى غذايى با 
چربى باال باعث كاهش دريافت پروتئين شده و اثر آن را بر آزادسازى هورمون رشد 
ــيم و امالح از طريق  كم مى كند و از طرفى اينگونه رژيم ها باعث افزايش دفع كلس

دستگاه گوارش مى شود.
11- آرژنين

ــيدآمينه هاى مهم براى تحريك آزادسازى هورمون رشد در بدن آرژنين يكى از اس
ــيدآمينه هم به صورت طبيعى در غذا وجود دارد و هم به صورت  ــود. اين اس  مى ش
ــده است (ال- آرژنين).  صنعتى براى مقاصد مختلف از جمله رشد قدى ساخته ش
معموال اين اسيد آمينه در افراد با رژيم غذايى مناسب و سالم به طور طبيعى تامين 
مى شود و نيازى به خوردن آن به صورت مكمل نيست، اما در كودكان دچار كوتاهى 
قد مكمل هاى آن ممكن است با تحريك بيشتر هورمون رشد باعث رفع اين مشكل 

شوند.
12- هورمون رشد

ــت موجب افزايش فشار داخل  درمان با آن اغلب بدون عارضه است ولى ممكن اس
مغزى، التهاب لوزالمعده، تنگى كانال عصب در مچ دست، كاهش قند خون و كوماى 
ــت مليتوس، عملكرد ناكافى  ديابتى، عمل تحمل گلوكز و افزايش قند خون و دياب
ــتخوان ها و بافت هم بند كه منجر به  ــد بيش از اندازه اس تيروئيد، آكرومگالى (رش
تغييراتى در چهره مانند بيرون زدگى استخوان فك و پيشانى مى شود)، بزرگ شدن 
ــت)، افزايش فشار خون،  ــيب قلبى (به صورت احتمالى و غيرقابل برگش قلب و آس
ضخيم شدن پوست، رشد غيرطبيعى مو، آسيب كبدى، ناتوانى جنسى در بزرگسالى، 

آرتريت و التهاب مفاصل شود.
خواب منظم و كافى و نيز ورزش در ترشح هورمون رشد به صورت طبيعى تاثيرگذار 
هستند. زيرا حدود 50 درصد ترشح هورمون رشد در هنگام خواب عميق است و در 

حين ورزش ترشح هورمون رشد بيشتر مى شود.
در پايان توجه به اين نكته مهم است كه تمام موارد كوتاهى قد غيرطبيعى نيستند و 
تاثير ژنتيك افراد را نبايد ناديده گرفت. در رابطه با كوتاهى قد ناشى از تغذيه نادرست 
و كمبود ريزمغذى ها، مى توان با تغذيه درست و رژيم غذايى تامين كننده نيازهاى 

بدن اين مشكل را تا حدودى مرتفع ساخت.
ــاير علل هورمونى رفع  ــى از وجود بيمارى هاى مزمن و س  در موارد كوتاه قدى ناش
ــت را دارد. روش هاى جراحى و  ــكل زمينه اى و درمان بيمارى ها اولويت نخس مش
ــتخوانى به دليل عوارض زياد و درصد  كشيدن استخوان و استفاده از پروتزهاى اس
پايين موفقيت معموال توصيه نمى شوند. درمان كوتاه قدى همواره بايد به گونه اى 

باشد كه سالمت عمومى افراد را دچار مخاطره نكند.

ــبزيجات غده اى براى پيشگيرى  كلم ها و س
ــار از ــم سرش ــت. كل ــر اس ــروز موث از آرت
ــام  ــه ن ــى بــ ــيــدان هــاي آنتــى اكس
ــروف  ــه غض ــت ك ــوالت» اس «گلوكوزين
استخوان ها را تقويت كرده و از سايش آنها 

ــل دو مرتبه كلم  ــت هر هفته حداق بهتر اس
ــد. اگر كلم  ــاالد ميل كني خام به عنوان س
پخته دوست داريد بهتر است كه آن را بخارپز 

مرهم كلم براى درمان ترك 

كلم يك مرهم فوق العاده 
ــتى  ــكالت پوس براى مش
ــت. آنتى اكسيدان هاى  اس

ــتند  موجود در آن قادر هس
ــان كرده و  ــم ها را درم كه زخ

كلم براى درمان دمل و جوش و آبسه
ــاى موجود در كلم  ــيدانى فالوونوئيد ه خواص آنتى اكس

باعث تسريع سرعت درمان دمل و جوش مى شود. 
بايد بدانيد كه كلم خواص ضد التهابى دارد و در درمان 

مشكالت ناشى از التهاب موثر است.

ــتخوان ها افزايش پيدا مى كند. رژيم هاى  ــى حاوى و رشد طولى اس غذاي
ــيته  ــم و مكمل هاى حاوى آن باعث افزايش دانس منيزي

استخوانى و تحريك رشد قدى مى شود.
+B ويتامين هاى گروه -B ويتامين هاى گروه -B

2 و 2 و B2 در رشد  B1 ويتامين B از بين ويتامين هاى گروهB از بين ويتامين هاى گروهB
ــه موثرتر  ــبت به بقي ــرى از كوتاهى قد نس قد و جلوگي

ــح برخى  ــر ترش ــر ب ــا تاثي ــر روى ب عنص
ــى و  ــون ها از غدد جنس هورم

تاثير مثبت بر غده تيروئيد 
ــيتونين  ــح كلس ترش و 
ــا تاثير بر  ــن ب و همچني
ــد ويتامين  افزايش تولي
ــذب  ــه ج  و در نتيج
كلسيم در رشد استخوانى 

ــت. از  و افزايش قد موثر اس
طرفى روى با تاثير بر فعاليت 

هورمون سوماتومدين كه توسط 
ــح آن تحريك  ــد ترش هورمون رش

ــت غضروفى و  ــود، باعث ايجاد باف مى ش
ــده و عامل موثرى بر رشد بدن  استخوان ش

ــتخوانى است. بنابراين  و رشد اسكلت اس
ــكالت حاد از  كمبود آن باعث مش

جمله كوتاهى قد خواهدشد.

ــذارى  ــر تاثيرگ حداكث
آن بر سالمت استخوان 

ــد موثر  ــاى هم بن و بافت ه
ــد و جلوگيرى از  ــر افزايش ق ب

كوتاهى قد در استفاده همزمان با كلسيم 
ــيم و  ــا افزايش جذب كلس  ب

نشست آن در استخوان باعث تحريك رشد اسكلت 
استخوانى و بلندتر شدن قد مى شود.

ــاى  ــن ه ــى از ويتامي يك
ــد و نيز  اساسى براى رش

انبه، سيب، موز، گوجه فرنگى و سبزيجات مى باشد.
K ويتامين -K ويتامين -K 7

اين ويتامين به بدن كمك مى كند كه يك پروتئين استخوان كامال كاربردى به 
نام استئوكلسين را بسازد. استئوكلسين با كمك اين ويتامين و با اتصال 
ــتخوان موجب تقويت و استحكام  مناسب امالح كلسيم و فسفر در اس
بافت اسكلتى شده و با افزايش تراكم توده استخوان رشد استخوان ها 

را موجب مى شود.
8- فسفر

ــتخوان ها از كلسيم و فسفر است و  ساختار اصلى اس
ــتخوان ها را فسفات (از  قسمت اعظم اس
مشتقات فسفر است) تشكيل مى دهد. 
فسفر بيشتر در منابع غذايى حاوى 
ــت  پروتئين از قبيل انواع گوش
ــفيد مانند مرغ و ماهى، تخم  س
ــات و برخى از حبوبات  مرغ و در لبني
ــيم  ــود كه در كنار كلس يافت مى ش
ــتخوان ها را شكل  ساختار محكم اس
مى دهد و تعادل مناسب ميان دريافت 
كلسيم و فسفر مى تواند باعث رشد قدى 

مناسب شود.
9- ساير امالح و ويتامين ها

ــا با تاثير  ــيارى از امالح و ويتامين ه بس
ــتقيم بر ساخت  ــتقيم و غيرمس مس
ــد و ماتريكس  ــم بن ــت هاى ه باف
ــتخوانى باعث افزايش نشست  اس
ــالح ديگر در  ــاير ام ــيم و س كلس
استخوان شده و فعاليت سلول هاى 
ــتخوانى را افزايش  ــازنده بافت اس س
ــذر باعث  ــه از اين رهگ مى دهند ك
ــتخوان ها و  افزايش رشد طولى اس

افزايش قد مى شوند. 
ــوان روى، مس،  ــى ت از اين امالح م
ــليكون، استرانسيوم، فلورايد  منگنز، س
را نام برد. حتى امالحى مانند يد (به طور 
مستقيم تاثيرى بر متابوليسم 
ــذارد،  ــيم نمى گ كلس

ويتامين هايى كه قد را بلند تر مى كنند
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مفاد آرا
11/89 آگهى آرا  صادره موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى  فاقد سند رسمى
نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مســتقر در اداره ثبت 
اسناد وامالك شهر ستان نائين باستناد اســناد رسمى مالكيت مشاعى 
و اســناد عادى تســليمى تصرفات مفروزى و مالكانه متقاضيان زير را 
احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى وماده 13 آئين نامه اجرائى آن نسبت به 
آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهــى مى گردد تا در صورتى 
كه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته باشند بايستى  پس 
از انتشــار اولين نوبت آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتى ظرف مدت يك 
ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائى نمايد و گواهى 
تقديم دادخواست را از مراجع قضائى اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهد 
دراين صورت اقدامات ثبت موكــول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم 
دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد شد .
1-راى شماره 139460302031000678- 94/11/1 آقاى حسن بنده على نائينى 
فرزندعلى اكبر ششدانگ يك باب خانه پالك ثبتى 29  اصلى واقع در نائين 
بخش 1 ثبت نايين به مساحت 124,25متر مربع خريدارى عادى از صاحب 

جان خالق پور نصرآبادى مالك رسمى 
2- راى شــماره 139460302031000679-94/11/1 آقــاى قاســمعلى ملك 
پورنائينى فرزند على اكبر دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه پالك 
ثبتى 1134  اصلى واقع در نائين بخش 1 ثبت نايين به مساحت ششدانگ 

284,50  متر مربع خريدارى عادى ازمنصوره كسائى نائينى مالك رسمى
3- راى شماره 139460302031000680-94/11/1 خانم الهه عرب لطف آباد 
فرزند حسين ششدانگ يك باب خانه احداثى در پالك ثبتى 16  اصلى واقع 
در انارك بخش 4 ثبت نايين به مساحت 138 متر مربع خريدارى عادى مع 

الواسطه از على خاكسارى اناركى  مالك رسمى
4- راى شماره 139460302031000681-94/11/1 خانم صغرى امينى آبچوئيه 
فرزند غالمعلى چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه احداثى در پالك 
قســمتى از 294 اصلى واقع در مزرعه قلعدار بخــش 19 اصفهان الحاقى 
به ثبت نايين به مساحت ششــدانگ 611,60  متر مربع خريدارى عادى از 

غالمرضا كالنترى ونياز على جعفرى اژيه مالكين رسمى 
5- راى شماره 139460302031000682-94/11/1 آقاى امراله كالنترى فرزند 
غالمرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه احداثى در پالك قسمتى 
از 294 اصلى واقع در مزرعه قلعدار بخش 19 اصفهان الحاقى به ثبت نايين 
به مساحت ششدانگ 611,60  متر مربع خريدارى عادى از غالمرضا كالنترى 

ونياز على جعفرى اژيه مالكين رسمى
6- راى شماره 139460302031000683-94/11/1 آقاى حسن شريف فرزند 
على آقا چهاردانگ مشاع ازششدانگ زمين مزروعى پالك ثبتى 2473 اصلى 
واقع درمزرعه پريكان بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 1082 مترمربع 
خريدارى عادى از وراث على محمد ونســاء هردومعينى معين آباد مالكين 

رسمى مشروط برحفظ كاربرى وعدم تفكيك
7- راى شــماره 139460302031000684-94/11/1 آقاى مرتضى سعيديان 
فرزند حسنعلى 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء ثمنيه اعيانى 
باغ به پالك ثبتى 4 فرعى از 4045 اصلى واقع درروستاى همت آباد بخش 3 
ثبت نايين بمساحت ششدانگ 7633 مترمربع خريدارى عادى از وراث فاطمه 

قادريان مالك رسمى مشروط بر حفظ كاربرى وعدم تفكيك
8- راى شــماره 139460302031000685-94/11/1 آقاى مرتضى سعيديان 
فرزند حسنعلى 18 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثناء ثمنيه اعيانى 
يكدرب خانه پالك ثبتى 3 فرعى از 4045 اصلى واقع درروستاى همت آباد 
بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششــدانگ 758,40 مترمربع خريدارى عادى 

ازوراث فاطمه قادريان مالك رسمى
9- راى شــماره 139460302031000686-94/11/1 آقاى مرتضى سعيديان 
فرزند حســنعلى 18 سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ باســتثناء ثمنيه 
اعيانى زمين مزروعى پالك ثبتى 12 فرعى از 4045 اصلى واقع درروستاى 
همت آباد بخش 3 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 6286 مترمربع خريدارى 

از وراث فاطمه قادريان مالك رسمى مشروط برحفظ كاربرى وعدم تفكيك
تاريخ انتشارنوبت اول: 94/11/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/11/25
م الف:329  اباذر مهيمن - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نائين

مفاد آرا
11/125 آگهى مفــاد آراء قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رسمى هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آرايى كــه در اجراى مــاده يك قانون مذكور توســط هيــات حل اختالف 
مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالك اردســتان صادر گرديده و در اجراى 
ماده 3 قانون مذكــور در 2 نوبت به فاصلــه 15 روز از طريق روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى آگهى ميشــود تا شخص يا اشــخاصى كه به آراى 
مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ 
تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محــل نموده و گواهى تقديم دادخواســت اخذ و به ثبت 
اردستان تســليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد 
و يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند 
ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد ضمنا صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
1)راى شماره 139460302032000145 مورخ 1394/07/15 خانم توران وفائى 
فرزند ســيد محمد ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قســمتى از 
ششــدانگ پالك 105 اصلى عليا روستاى سنجدســتان بخش هفده ثبت 

اصفهان به مساحت 67/08مترمربع مالك رسمى.
2) راى شــماره 139460302032000146 مورخ 1394/07/15 آقاى رضا وفائى 
فرزند محمدحســن ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قســمتى از 
ششــدانگ پالك 105 اصلى عليا روستاى سنجدســتان بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع (به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى) مالك 

رسمى. 
3) راى شماره 1392114402032000147 مورخ 1393/07/15 خانم الله وفائى 
فرزند محمدحســن ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قســمتى از 
ششــدانگ پالك 105 اصلى عليا روستاى سنجدســتان بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع (به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى) مالك 

رسمى.
4) راى شماره 139460302032000149 مورخ 1394/07/15 آقاى بهروز وفائى 
فرزند محمدحســن ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قســمتى از 
ششــدانگ پالك 105 اصلى عليا روستاى سنجدســتان بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع (به استثناء بهاء ثمنيه اعيانى) مالك 

رسمى.
5) راى شــماره 139460302032000150 مورخ 1394/07/15 آقاى سيد مهدى 
وفائى فرزند سيد محمد ششــدانگ يك باب خانه احداثى بر روى قسمتى 
از ششــدانگ پالك 105 اصلى عليا روستاى سنجدستان بخش هفده ثبت 

اصفهان به مساحت 67/08 مترمربع مالك رسمى.
6) راى شماره 139460302032000072 مورخ 1394/03/20 خانم عظمته امامى 
اردستانى فرزند مجدالدين ششــدانگ يك باب ساختمان بر روى قسمتى 
از ششدانگ پالك 28 اصلى عليا روستاى آردران واقع در بخش هفده ثبت 
اصفهان به شماره 307/93 مترمربع انتقال رســمى از طرف محمدحسن 

احسانى مالك رسمى.
7) راى شــماره 139460302032000177 مــورخ 1394/08/27 خانــم هايده 
مهربخش فرزند هوشــنگ ششــدانگ يكبــاب خانه بر روى قســمتى از 
ششــدانگ پالك 7 اصلى عليا روســتاى برگهر واقع در بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 307/74 مترمربع انتقال رسمى از طرف حسين دهقانى 

مالك رسمى.
تاريخ انتشار نوبت اول:1394/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/11/25

م الف:895 خيراله عصارى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان
ابالغ راى

11/378 كالسه پرونده:94-752 شماره دادنامه:838-837-94/8/23 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 17 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر زارع 
عاشق آبادى نشانى اصفهان – ملك شهر – خ.مفتح – خ.بهاران – چهارراه 
ايثار – موبايل ميالد خوانده: ابراهيم سرلك نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشــورتى اعضا شورا ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى 
شورا: دعوى ناصر زارع عاشق آبادى به طرفيت ابراهيم سرلك به خواسته 
مطالبه مبلغ ده ميليون ريال وجه چك شماره 289145 مورخ 92/2/20 عهده 
بانك ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال و هزينه نشر آگهى 
بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى 
بر عهده اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد.ضمنا در خصوص درخواست خواهان مبنى بر صدور قرار تامين 
خواسته با توجه به اعالم انصراف مشاراليه شورا با تكليفى روبرو نيست و 
قرار رد دادخواست صادر مى گردد.م الف:31956 شعبه 17 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/381 كالسه پرونده:94-750 شماره دادنامه:834-833-94/8/23 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 17 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر زارع 
عاشق آبادى نشانى اصفهان – ملك شهر – خ.مفتح – خ.بهاران – چهارراه 
ايثار – موبايل ميالد خوانده: اســماعيل ســرلك نشــانى مجهول المكان 
خواســته: مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشــورتى اعضا 
شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. 
راى قاضى شــورا: دعوى ناصر زارع عاشــق آبادى به طرفيت اسماعيل 
سرلك به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال 5/000/000 ريال وجه چك 
شماره 766459 مورخ 92/1/22 عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به بقاى اصول مســتندات در يد خواهــان و گواهى عدم 
پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به 
ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل خواســته و يكصد و 
هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خسارت تاخير و 
تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صــادره غيابى و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشــد.ضمنا در خصوص درخواســت 
خواهان مبنى بر صدور قرار تامين خواســته با توجــه به اعالم انصراف
 مشاراليه شورا با تكليفى روبرو نيســت و قرار رد دادخواست صادر مى 
گردد.م الف:31954 شعبه 17 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

11/379 كالسه پرونده:94-754 شماره دادنامه:836-835-94/8/23 مرجع 
رسيدگى: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر زارع عاشق 
آبادى نشانى اصفهان – ملك شهر – خ.مفتح – خ.بهاران – چهارراه ايثار – 
موبايل ميالد خوانده: ابراهيم سرلك نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: دعوى 
ناصر زارع عاشق آبادى به طرفيت ابراهيم سرلك به خواسته مطالبه مبلغ 
دو ميليون ريال 2/000/000 ريال وجه چك شماره 473772 مورخ 91/12/25 
عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به بقاى اصول 
مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواســته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اى به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال و هزينه نشر آگهى 
بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى 
بر عهده اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد.ضمنا در خصوص درخواست خواهان مبنى بر صدور قرار تامين 
خواسته با توجه به اعالم انصراف مشاراليه شورا با تكليفى روبرو نيست و 
قرار رد دادخواست صادر مى گردد.م الف:31955 شعبه 17 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/383 شــماره دادنامه: 1744-94/10/28 به تاريخ 94/10/2 در وقت فوق 
العاده جلسه شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل اســت و پرونده كالسه 940886 تحت نظر است. 
قاضى شــورا با توجه به محتويات پرونــده ختم رســيدگى را اعالم و به 

شرح ذيل اعالم ميدارد. خواهان: صادق شــيبانى نشانى اتوبان چمران – 
خ.محمدطاهر – مجتمع گلها – بهــار1- ورودى2- واحد19 خوانده: جواد 
ابراهيمى نشانى مجهول المكان خواســته: مطالبه دو فقره چك به شماره 
هاى 347489-90/4/5و614526-89/8/15 به عهده بانك ملى و هزينه هاى 
دادرسى و تاخير تاديه راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى صادق 
شــيبانى فرزند غالمعلى به طرفيت آقاى جواد ابراهيمى فرزند محمدعلى  
به خواسته مطالبه وجه چك به ميزان شــش ميليون ريال موجب دو فقره 
چك به شماره هاى 347489-90/4/5و614526-89/8/15 عهده بانك ملى 
به انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل 
تجريدى بودن اســناد تجارى/اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در 
صورت انتقال اين اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه 
خوانده دعوى عليرغم ابالغ نشــر آگهى در جلسه دادرسى حضور نيافته 
و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود 
به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه 
تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى ماندهاند 
فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عــدم پرداخت صادره و احراز 
ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده/صدور 
آن از ناحيه شركت و امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر 
به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  1301 قانــون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذيل ســند و در حين حال نظر به اينكه وجود/اصل سند/
اصول اسنادى/تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء 
دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل 
اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1284-1258-1257- 1324-1321-1286 
قانون مدنى و مــواد 249- 286-310- 311-314 تجارت و مواد 197-194-

198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صــدور چك مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ شش ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دويست و پانزده 
هزار ريال 215/000 ريال بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و و 
ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست 
و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/وجه 
سند/وجوه اسناد/تجارى مســتند دعوى از تاريخهاى سررسيد (90/4/5) 
تا زمان وصول بر مبنــاى نرخ تورم اعالمى بانك مركــزى كه حين االجراء 
محاسبه و تعيين مى شــود در حق خواهان محكوم مينمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهــى از ناحيه محكوم 
عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگسترى اصفهان مى باشد. 
م الف:31947 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ راى

11/382 كالســه پرونده:94-888 شــماره دادنامه:1042-94/10/28 مرجع 
رسيدگى: شعبه 31 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محسن دهقانى 
نشــانى اصفهان – خ.24 مترى اول – كوچه جمــاران – پ124 خواندگان: 
1- مرادعلى دارابى 2- محمود دارابى هردو به نشــانى خواســته: مطالبه 
وجه ســفته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى محسن دهقانى به طرفيت 1- مرادعلى دارابى 2- محمود دارابى به 
خواسته مطالبه مبلغ بيســت ميليون ريال -20/000/000 ريال وجه سفته 
به شماره خزانه دارى كل 890210(ســرى ح/ا)-93/10/5 به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با عنايت به بقاى اصول مستندات در يد خواهان كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تكذيب شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال -20/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و يكصد و شصت هزار ريال-160/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى و حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنين خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 94/9/10 لغايت تاريخ وصول كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد و در مورد خوانده رديف دوم به دليل اينكه تقديم دادخواست در 
فرجه قانونى نبوده و سفته واخواست نگرديده به استناد ماده 197 ق.آ.د.م 
حكم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غيابى و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا 
و ظرف بيســت روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى 
در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد.م الف:31951 شعبه 31 

حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

11/381 كالســه پرونده:94-889 مرجع رسيدگى: شــعبه 34 شوراى حل 
اختالف اصفهان شماره دادنامه:1012-94/10/28 خواهان: محسن دهقان 
به نشــانى اصفهان – خ.24مترى اول – كوچه بهاران – پالك126 خوانده: 
فهيمه ضيايى – عليرضا دوستى هر دو به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه چك به تاريخ 94/10/28 شــعبه 24 شوراى حل اختالف به تصدى 
امضا كننده زير تشكيل است پرونده كالســه 94-889 مفتوح و تحت نظر 
مى باشد با مالحظه اوراق و محتويات پرونده شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شورا: در خصوص 
دعوى محســن دهقان به طرفيــت فهيمه ضيايى و عليرضا دوســتى به 
خواسته مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال يك فقره چك به شماره 311623 
مورخ 93/11/10 به انضمام هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه اولى 
بعنوان صادركننده و ثانوى به عنوان ظهرنويس به شرح دادخواست شورا 
با بررسى اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفين و اينكه خواندگان در قبال 
دعوى مطروحه دفاعى نداشته اند دعوى را ثابت تشخيص و به استناد مواد 
198و522و515و519 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 313و310 قانون 
تجارت و راى وحــدت رويه شــماره 536-1369/7/10 هيات عمومى ديوان 
عالى كشــور حكم به محكوميــت تضامنى نامبردگان بــه پرداخت مبلغ 
بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و همچنين هزينه دادرسى به مبلغ 
يكصد و شصت هزار ريال و خسارت تاخير تاديه و رسيد چك 93/11/10 
در حــق خواهان صــادر و اعالم مى نمايــد راى صــادره غيابى و ظرف
 مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 
20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى دادگسترى اصفهان مى باشد.م 
الف:31952 شــعبه 31 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ راى

11/386 كالســه پرونده:382/94 شــماره دادنامه:660/94-94/9/8 مرجع 
رسيدگى: شعبه 41 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عبدالعلى مالكى 
ورنوسفادرانى نشــانى اصفهان – شــهرك صنعتى محمودآباد – خ18- 

سنگبرى فيروز فر وكيل: ليال مختارى فرد نشــانى اصفهان – خ.محتشم 
كاشــانى – نبش چهارراه رودكى – ســاختمان جام جم – طبقه4 خوانده: 
عادل ملكوتى نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه طبق رسيد 
عادى فاكتور با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعواى عبدالعلى مالكى ورنوسفادرانى با وكالت ليال مختارى فرد به طرفيت 
عادل ملكوتى به خواسته مطالبه مبلغ 19/697/600 ريال طبق رسيد عادى 
به انضمام مطلق خســارات قانونى با عنايت به محتويات پرونده اظهارات 
خواهان و شهود و دفاع خوانده نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور پيدا 
ننموده بالوجه/بالدليل تلقى مى گردد شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخيص داده لذا شــورا باســتناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 19/697/600 ريال بابت اصل خواسته و 420/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و نشر آگهى و حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه 
قانونى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/5/18 
لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشــد 
در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى و تجديدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد.م الف:31933 شعبه 41 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/385 كالســه پرونده:354/94 شــماره دادنامــه:887-94/10/26 تاريخ 
رسيدگى: 94/8/12 مرجع رسيدگى: شعبه 24 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: عبداله بيگى دارگانى نشــانى اصفهان – بلوار كشــاورز – بلوار 
گلها – كوى اميريه – خ.هفتم –فرعى3- پ7 خواندگان: 1- عليرضا بابائى 
به نشانى اصفهان – بلوار كشاورز – جنب بانك تجارت – كوچه پيام – بعد 
از نانوايى – پ66، 2- زهرا فشالنج 3- اسماعيل خانى مهرآبادى 4- محمد 
سعادتمند نشانى رديف سوم و چهارم مجهول المكان مى باشند خواسته: 
الزام خواندگان به انتقال ســند مالكيت پــالك 4483/156 واقع در بخش 5 
اصفهان مقوم به 50/000/000 ريال گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى عبداله بيگى دارگانى 
به طرفيت 1- عليرضا بابائى 2- زهرا فشالنج 3- اسماعيل خانى مهرآبادى 
4- محمد سعادتمند به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمى پالك 
شماره 4483/156 بخش 5 ثبت اصفهان مقوم به 50 ميليون ريال با توجه به 
محتويات پرونده قولنامه هاى ارائه شده از سوى خواهان اليحه تقديمى از 
سوى خواهان رديف اول و دوم جوابيه استعالم ثبت اسناد و امالك جنوب 
اصفهان به شماره 94/42/104947 مورخه 94/7/8 مبنى بر اينكه تماميت 
125 سهم مشاع از 17800 ســهم از كل 39400 سهم ششدانگ فوق از طرف 
فتح اله محمودى به خوانده رديف چهارم (محمد سعادتمند) انتقال قطعى 
شده كه به موجب نامه شماره 740/84 مورخه 94/7/8 شعبه 6 اجراى احكام 
دادگسترى اصفهان بازداشت مى باشد و طى جوابيه استعالم از دادرسى 
اجراى احكام دادگسترى از پالك مذكور رفع توقيف به عمل آمده است لذا 
شورا دعواى خواهان را وارد دانســته حكم بر الزام خوانده رديف چهارم به 
حضور در يكى از دفاتر اسناد رســمى و انتقال رسمى تماميت 125 سهم 
مشاع از 17800 سهم از كل 39400 سهم ششــدانگ پالك ثبتى 4483/156 
بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خ قائميه - كوچه ارديبهشت - پالك110 در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و نسبت به خواندگان رديف اول و دوم 
و سوم رد دعوى اظهار نظر مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا مى باشد.م الف:31935 شعبه 

24 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ راى

11/384 شــماره دادنامــه: 1764-94/10/29 به تاريــخ 94/10/2 در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان به 
تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است و پرونده كالســه 940887 تحت 
نظر اســت. قاضى شــورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را 
اعالم و به شــرح ذيل اعالم ميدارد. خواهان: صادق شيبانى نشانى اتوبان 
چمران – خ.محمدطاهر – مجتمع گلها – بهار1- ورودى2- واحد19 خوانده: 
حميدرضا نجاتى دولت آبادى نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه 
وجه چك شــماره 113992-91/2/24 و هزينه هاى دادرسى و تاخير تاديه 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى صادق شيبانى فرزند غالمعلى 
به طرفيت حميدرضا نجاتى دولت آبادى فرزند محمداسماعيل به خواسته 
مطالبه وجه چك به ميزان 1/580/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 
113992 عهده بانك سپه به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايــت به اصل تجريدى بودن اســناد تجارى/اصــل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به 
شخص يا اشــخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ نشر آگهى 
در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيهاى ارسال ننموده و دليلى 
بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحــوى  از انحاء قانونى ارائه ننموده و 
دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز 
مبرى از انكار و ترديد باقى ماندهاند فلــذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به 
گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه 
و صدور آن از ناحيه خوانده/صدور آن از ناحيه شــركت و امضاى آن از 
ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و 
مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و در حين 
حال نظر به اينكه وجود/اصل سند/اصول اســنادى/تجارى فوق االشعار 
در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان 
مورد خواسته دانســته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 
1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانــون مدنى و مواد 249- 286-
310- 311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م 
و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحــت نظام پيرامون 
خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ يــك ميليون و پانصد و 
هشتاد هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و شصت و پنج 
هزار ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست 
و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/وجه سند/وجوه اسناد/

تجارى مستند دعوى از تاريخهاى سررسيد (91/2/24) تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمــى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين 
مى شــود در حق خواهان محكــوم مينمايد. راى صــادره غيابى و ظرف 
بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكــوم عليه در همين 
شــورا و ســپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضــاى مهلــت واخواهى قابل 
تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى اصفهان مى باشــد. 
م الف:31946 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان



خبر

ــايل فرهنگى  ــال آينده تمام مس ــهردار اصفهان با بيان اينكه ازس  ش
ــالش داريم  ــاژ مى كنيم، گفت:ت ــان پمپ ــهر اصفه را به رگ هاى ش
رويدادهاى فرهنگى را از درون سالن ها به شهر و كف خيابان ها منتقل 

كنيم.
ــگاه يار  ــه هفتمين نمايش ــيه افتتاحي ــژاد در حاش مهدى جمالى ن
ــگاه در ــه اينكه اين نمايش ــاره ب ــع خبرنگاران با اش مهربان در جم

ــت، اظهار  ــده اس ــايى ش ــر هفته با چند افتتاح بازگش  قالب طرح ه
ــت كه طرح هر هفته با چند افتتاح در قالب  ــت: بايد توجه داش داش
ــى، عمرانى، حمل و نقلى و خدماتى بوده  برنامه هاى فرهنگى، ورزش
ــتور كار ــگاه يار مهربان در دس ــت و از اين رو در اين هفته نمايش اس

 قرار گرفته است.
ــدارس ــه م ــى ب ــزات ورزش ــداى تجهي ــاب و اه ــداى كت وى اه
ــگاه ــاى اين نمايش ــان را از ويژگى ه ــهر اصفه ــوردار ش  كمتر برخ
ــطح مطالعه ــگاه با هدف باالبردن س ــرد و افزود: اين نمايش  عنوان ك
 و تقويت فكر و روح و اهداى لوازم ورزشى، براى ارتقاى سالمت جسم

 است.
ــامل ــهردار اصفهان با بيان اينكه اهداى كتاب تمام مدارس را ش  ش
ــت، ــراى مدارس دولتى اس ــى تنها ب ــوازم ورزش ــده اما اهداى ل  ش
ــان جامعه هدف ــهر اصفه ــه در ش ــزار و 300 مدرس ــه داد: ه  ادام

 برگزارى هفتمين نمايشگاه يار مهربان است.
ــهر اصفهان ابراز  ــاره به راه اندازى 99 كتابخانه در سطح ش وى با اش
داشت: 70 مورد از اين كتابخانه ها متعلق به شهردارى است و حدود 
ــب به كتابخانه هاى  ــهروندان اصفهانى دسترسى مناس 80 درصد ش

شهردارى اصفهان دارند.
ــاجد اصفهان به  ــز 16 درصد از مس ــن به تجهي  جمالى نژاد همچني
ــط 1400  ــرد: روزانه به طور متوس ــرد و اضافه ك ــاره ك كتابخانه اش
ــردم امانت  ــه م ــاى اصفهان ب ــه ه ــوى، كتابخان ــاب از س ــد كت جل

داده مى شود.
ــى  ــايل فرهنگى و ورزش ــالش داريم با بردن مس ــت: ت وى ابراز داش
ــا  ــالت احي ــن مح ــى را بي ــان، همدل ــهر اصفه ــالت ش در دل مح

كنيم.
ــزود: در  ــاب اصفهان اف ــازار كت ــه ب ــاره به جمع ــژاد با اش جمالى ن
ــهر  ــان اين ش ــايد در ش ــه بازار كتابى كه داريم ش حال حاضر جمع
ــر ورود ــاى ديگ ــد عرصه ه ــز مانن ــه ني ــن عرص ــا در اي ــد، ام نباش

 پيدا مى كنيم.
ــهردار ــان با حضور ش ــگاه يار مهرب ــن نمايش ــت؛ هفتمي گفتنى اس
ــان و ديگر ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــركل آم ــان، مدي  اصفه

ــاح  ــا افتت ــه اول ارگ جهان نم ــهرى در طبق ــئوالن ش  مس
شد.  

شهردار اصفهان:

مسايل فرهنگى را به رگ هاى 
شهر  پمپاژ  مى كنيم

ــت در  ــنواره فجر در اصفهان درس  تصميم به برگزارى جش
ــادى توصيف ناپذيرى به  آخرين لحظه، براى اصفهانى ها ش
همراه آورد و استقبال اصفهانى ها از جشنواره فجر خوب بود.
پس از يك سال وقفه در برگزارى جشنواره فجر در اصفهان 
ــنواره در  ــارى مبنى بر عدم برگزارى جش و با توجه به اخب
سال جارى، تصميم مسئوالن به اكران فيلم هاى جشنواره 
ــحالى  ــت در لحظه آخر، براى اصفهانى ها خوش فجر درس

توصيف ناپذيرى به ارمغان آورد.
استقبال اصفهانى ها از جشنواره فجر امسال به گونه اى است 
كه گويى هم استانى هاى ما اين جشنواره را غنيمتى بزرگ بر 
مى شمارند؛ چراكه هنوز داغ عدم برگزارى در سال گذشته 
ــتند و با توجه به عدم اكران بسيارى از فيلم ها  را بر دل داش
پس از ايام جشنواره فجر و در طول سال، گويى نمى خواهند 
كوچك ترين فرصت براى تماشاى فيلم هاى مشهور امسال 

را از دست بدهند.
البته اين مطلب به معناى استقبال خوب از تمامى فيلم هاى 
ــتقبال از فيلم ها با توجه به  ــت و ميزان اس ــنواره نيس جش
ــم اخبار  ــى، راديويى و حج ــف تلويزيون ــاى مختل برنامه ه

ــنواره ارتباط دارد  ــانه ها  در نقد و بررسى فيلم هاى جش رس
گرچه حتى نقدهاى منفى در مورد تعدادى از فيلم ها مانند 
ــتاق اين فيلم  ــاگران مش ــت از تعداد تماش النتورى نتوانس

بكاهد.
ــب با استقبال  ــاعت ميانى ش اين فيلم با وجود پخش در س
گسترده اى از سوى مخاطبان روبه رو شد. به گونه اى كه در 
ــپاهان از جمعيت انباشته بود و  شب اكران اطراف سينما س
صف طوالنى جمعيتى كه بليت را پيش فروش كرده بودند تا 

انتهاى كوچه نسبتا طوالنى سينما ادامه داشت.
استقبال اصفهانى ها  النتورى و باديگارد را به سانس 

فوق العاده كشاند
استقبال از فيلم النتورى و باديگارد در اصفهان به اندازه اى 
بود كه سانس فوق العاده ساعت 22 براى اين فيلم در سينما 

سپاهان اصفهان نظر گرفته شد.
البته براى فيلم باديگارد چهار سانس ويژه عالوه بر سه سانس 
ــيارى از اصفهانى ها  اصلى درنظر گرفته شد، اما مسلما بس
ــنواره را از دست  داده اند  شانس تماشاى اين فيلم در جش
چراكه بليت هاى اين فيلم بسيار زودتر از آنچه تصور مى شد 

ــاگران  ــبى به نظر تماش ــيد، اما اگر نگاهى نس به اتمام رس
ــيم  ــته باش ــنواره داش اصفهانى در ارتباط با فيلم هاى جش
ــم جشنواره فجر در  ــيارى از انتقادها – البته تا روز شش بس

اصفهان - به روح نا اميدى در فيلم ها برمى گردد.
ــينما سپاهان آمده است  مسعود زمانى كه با دوستش به س
ــبتا خوب توصيف مى كند و  ــال را نس ــنواره فجر امس جش
ــال ديدم  ــنواره امس مى گويد: از ميان فيلم هايى كه در جش
ــته  نيمى را خوب ارزيابى مى كنم، اما چند فيلم ديگر شايس

جشنواره فجر نبودند.
وى افزود: فيلم هايى مانند هفت ماهگى و ماالريا را چندان 
ــتم، از ديدگاه من ماالريا حرفى براى گفتن  ــت نداش دوس
ــت و  ــت چراكه اوال نام فيلم با اين فيلم ارتباطى نداش نداش
از سويى ساختار فيلم بسيار ضعيف و شبيه چسباندن چند 

فيلم به يكديگر بود و هدف خاصى را نيز دنبال نمى كرد.
زمانى با بيان اينكه پايان فيلم كامال نامفهوم بود، ابراز داشت: 
ــتان فيلم از واقعيت هاى جامعه نشأت  شايد بخشى از داس
ــتان،  ــد، اما اين حرف ها، اين تصاوير و اين داس گرفته باش
ــون، اما با  ــر با همين مضم ــرارى از فيلم هاى ديگ بيان تك

شخصيت هاى دختر و پسر ديگرى است.
ــت: در ميان فيلم هايى كه ديدم بيشتر از همه  وى ابراز داش

باركد را كه طنزگونه بود و فيلم باديگارد را دوست داشتم.
ــنواره امسال را تماشا  سارا محموديان اغلب فيلم هاى جش
ــنواره اغلب  ــت تا اينجاى جش ــت؛ وى معتقد اس كرده اس
ــا اميدى را در  ــت مربوط و يا روح ن فيلم ها به موضوع خيان

جامعه تزريق مى كنند.
تكرار دردهايـى كه همـه مى دانيم و فـوران روح نا 

اميدى در برخى فيلم ها
ــم  ــاى اجتماعى مخالف باش ــه اينكه با فيلم ه وى افزود: ن
ــت كه همه  ــت كه اينها دردهايى اس ــخن من اين اس اما س
ــاره تكرار  ــينما نيز دوب ــد در س ــا مى دانيم و اگر قرار باش م
ــراى زندگى  ــم ديگر روحيه اى ب ــره را ببيني مكررات روزم

نداريم.
اين دانشجوى جوان رشته روانشناسى گفت: ترجيح مى دهم 
فيلم هاى اجتماعى را در سينما ببينم كه سوژه اى نو يا زبانى 
نو داشته باشند نه اينكه همه يك مسئله را مدنظر قرار دهند.
ــه به اينكه  ــت كه با توج ــرد: حس من اين اس وى اضافه ك
ــاط با موضوع  ــتر در ارتب فيلم هاى ماهواره و تركيه اى بيش
ــور كرده اند  ــان ايرانى نيز تص ــت انگار كارگردان خيانت اس
ــوژه ها  ــاخت چنين فيلم هايى مردم از اين س در صورت س
استقبال بيشترى مى كنند؛ آيا تصور كارگردانان ما اين است 
كه مردم با اين سوژه هاى دور از شان روحيه ايرانى با سينما 

آشتى مى كنند.
ــى «آرامگاه  ــم ژاپن ــروز فيل ــت: همين ام ــان گف محمودي
ــئله جنگ جهانى  ــدم كه به مس ــب تاب» را دي كرم هاى ش
ــيارى خوب، تلخى جنگ  مى پرداخت؛ اين فيلم با بيانى بس
را به تصوير مى كشيد، دقايقى پيش از پايان فيلم اتفاقى رخ 
ــايد در پايان فيلم هنوز چشمان  مى دهد  به گونه اى كه ش
ــد اما فيلم  ــوژه انسانى خيس باش ما از غم نهفته در اين س
ــاق تلخ، با  ــس از آن اتف ــه باقيمانده پ در همان چند دقيق
ــود كه روحيه اميدوارى را در ببينده ــى تمام مى ش سكانس

 مى دمد.
افق روشن سينماى اصفهان

ــان اينكه براى  ــا بي ــوزه هنرى ب ــينمايى ح رييس امور س
فيلم هاى پرمخاطب سانس ويژه در نظر گرفته مى شود، در 
ــب جشنواره امسال  ارتباط با در نظر گرفتن فيلم هاى مناس
ــه نمايش  ــوب و پرمخاطبى ب ــون فيلم هاى خ گفت: تاكن
ــت و فيلم هايى مانند ابد و يك روز كه در برنامه  درآمده اس
ــنواره فجر در اصفهان نبود نيز به جدول پخش اضافه جش

 شده است.
ــنواره  ــتقبال خوب از جش ــا توجه به اس ــد ب به نظر مى رس
ــه به افزايش تعداد  فجر در پايتخت فرهنگى ايران و با توج
سينماها و اضافه شدن سينما فلسطين در بهمن ماه امسال 
ــنى براى سينماى  ــينماهاى اندك اصفهان، افق روش به س
ــوده ، پيش رو  ــود روبه رو ب ــال ها با رك ــان كه اين س اصفه

خواهيم داشت.
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ــهردار و مسئوالن آموزش و پرورش  عضو شوراى شهر اصفهان گفت: ش
ــگاه يارمهربان را به شهريور يا مهرماه  اصفهان بايد زمان برگزارى نمايش

انتقال دهند.
ــگاه  ــه نمايش ــن افتتاحي ــيه آيي ــى در حاش ــر اصفهان ــا نص عليرض
ــهردارى و اداره كل  يار مهربان در جمع خبرنگاران ضمن قدردانى از ش
ــگاه يار مهربان  ــتان اصفهان براى برگزارى نمايش آموزش و پرورش اس
ــيار خوب  ــگاه به نام يار مهربان بس ــت: نام گذارى اين نمايش اظهار داش
ــگاه يار مهربان ادامه  ــت و اميدواريم كه برگزارى نمايش ــب اس و مناس
ــگاه مهم در اصفهان ــاهد برگزارى اين نمايش داشته باشد و هر ساله ش

 باشيم.
ــان در اصفهان  ــار مهرب ــگاه ي ــزارى نمايش ــان برگ ــا انتقاد از زم وى ب
ــد در اصفهان ــار مهربان باي ــگاه ي ــان برگزارى نمايش ــت: زم ابراز داش
ــش آموزان ــه در ميان دان ــطح مطالع ــاهد افزايش س ــر كند تا ش  تغيي

 باشيم .
ــزارى اين ــه برگ ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــان ب ــهر اصفه ــوراى ش ــو ش عض

 نمايشگاه در شهريور يا مهر ماه مى تواند در راستاى استفاده دانش آموزان 
ــگاه  ــده در اين نمايش ــال تحصيلى از كتاب هاى ارايه ش به مدت يك س
ــفند ماه قرار ــتانه اس ــال حاضر كه در آس ــد، ادامه داد: در ح موثر باش

 داريم، پنج ماه از سال تحصيلى جديد گذشته است.
ــان برگزارى  ــه تغيير زم ــاره به اينك ــهر اصفهان با اش ــوراى ش عضو ش
ــه در اصفهان  ــرانه مطالع ــان مى تواند به ارتقاى س ــگاه يار مهرب نمايش
ــژه مدارس  ــدارس به وي ــهم م ــت: اميدواريم س ــد، ابراز داش كمك كن
ــتر  ــگاه بيش ــده در اين نمايش ــروم از كتاب هاى ارايه ش در مناطق مح

شود.
ــگاه به  ــزارى اين نمايش ــتاى برگ ــر ميزانى كه در راس ــزود: به ه وى اف
ــاد هزينه هاى  ــم از ايج ــه كني ــى هزين ــم فرهنگ ــك كار مه عنوان ي
ــطح مطالعه و  ــدر كه س ــم و هر چق ــرى مى كني ــهر جلوگي ديگر در ش
ــى  ــا تعال ــگ آنه ــد و فرهن ــش ياب ــوزان افزاي ــات دانش آم اطالع
ــورت  ــهرى ص ــور ش ــاير ام ــيارى در س ــاى بس ــد، صرفه جويى ه ياب

مى گيرد.

ــن دوره مجلس  ــده انتخابات پنجمي ــامى نامزدهاى تأييد صالحيت ش اس
خبرگان رهبرى در حوزه انتخابيه استان اصفهان اعالم شد. 

ــخصات نامزدهاى انتخاباتى كه  به گزارش فرماندارى اصفهان، اسامى و مش
ــان را جهت انتخابات پنجمين دوره مجلس  ــوراى نگهبان صالحيت ايش ش
ــتان اصفهان تأييد كرده است، به شرح  خبرگان رهبرى در حوزه انتخابيه اس

زير اعالم مى شود:
ــاط نام پدر  ــدر محمود،عبداالمير خط ــام پ ــت، ن ــان حميد الهى دوس آقاي
ــدر آقاعلى، ــام پ ــر ن ــريعتى نياس ــن آقا ش ــهور به نائينى،حس مهدى مش

ــف طباطبايى نژاد نام پدر حاج ميرزاعلى،عبدالمحمود عبداللهى  سيد يوس
نام پدر محمدعلى مشهور به عبداللهى، محمود عمومى نام پدر حسين، سيد 
ــن فقيهى سرشكى نام پدر  ــيد مصطفى، محس محمدعلى فقيهى نام پدر س
احمد مشهور به فقيهى، عبدالرسول قاسمى كجانى نام پدر حسين على، اصغر 
متين پور نام پدر غالمحسين، منصور مظاهرى كرونى نام پدر محمد، مرتضى 
ــدوى نام پدر ــن مه ــيد ابوالحس مقتدايى نام پدرميرزا محمود مقتدايى ،س

 سيد بهاءالدين، عبدالنبى نمازى نام پدر احمد مشهور به نمازى  

ــون مذكور، فعاليت هاى  ــتناد ماده 23 آيين نامه اجرايى قان همچنين به اس
تبليغاتى نامزدهاى انتخاباتى از روز 22 بهمن آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع 

اخذ رأى ادامه خواهد داشت. 
ــروع اخذ رأى هرگونه فعاليت  ــاعت قبل از ش يادآورى مى شود كه از 24 س

تبليغات انتخاباتى به كلى ممنوع است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان؛

شهروندان مى توانند
 از اطالعات ملك خود مطلع شوند

استاندار اصفهان:

شهردارى هاى استان  به سمت پروژه هاى 
مشاركتى حركت كنند

مديرعامل مصلى ؛

مصلى اصفهان از ابتداى سال آينده 
آماده اقامه نماز مى شود

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان از تحقق عملى اولين گام شهرسازى 
ــهروندان اصفهانى با مراجعه به سامانه اطالع رسانى  الكترونيكى خبر داد و گفت: ش
ــهروندان esup مى توانند از اطالعات پايه پالك خود و كليه پالك ها  اينترنتى به ش
ــينى، تعداد طبقات مجاز و ..) در سطح شهر اصفهان  ــامل نوع كاربرى، عقب نش (ش

آگاهى يابند.
ــازى و درآمد براى  ــريعت اظهاركرد: سيستم مكانيزه شهرس سيد جمال صمصام ش
ــال آينده تكميل  ــاختمانى در حال تهيه است و بهار س صدور الكترونيكى پروانه س

مى شود.
وى با اشاره به راه اندازى سامانه اطالع رسانى اينترنتى به شهروندان (ESUP) افزود: 
شهروندان مى توانند از طريق سايت http://Esup.isfahan.ir اطالعات مربوط به 

ملك خود را كسب كنند.
ــى از آخرين  ــان تصريح كرد: آگاه ــهردارى اصفه ــازى و معمارى ش معاون شهرس
ــان، ارتفاعات  ــهردارى اصفه ــالك عمل در مناطق ش طرح هاى مصوب ابالغى و م
ــينى كليه  ــزان عقب نش ــه و مي ــا، خطوط بدن ــذر بندى ه ــا، گ ــوب، كاربرى ه مص
ــال 92 در اين سامانه ارايه  پالك هاى سطح شهر و دسترسى به نقشه هاى هوايى س

شده است.
ــامانه آگاهى از اطالعات ملك اولين گام  صمصام شريعت خاطرنشان كرد: در اين س
محسوب شده و در طول اجراى پروژه، به يارى خداوند شاهد تكميل خدماتى همچون 
اعالم ضابطه، پرداخت عوارض نوسازى، محاسبه مبلغ صدور پروانه و پرداخت آن و.... 

جهت استفاده عموم شهروندان خواهيم بود.

ــتان اصفهان موظفند  ــتاندار اصفهان گفت: شهردارى هاى اس اس
براى ارايه خدمات بهتر و بيشتر به مردم به سمت و سوى پروژه هاى 

مشاركتى حركت كنند.
رسول زرگرپور د ر آيين  افتتاحيه 22 پروژه عمرانى، فرهنگى، فضاى 
سبز و خدماتى شهر شاهين شهر با اعتبارى بالغ بر 180 ميليارد ريال 
و كلنگ زنى 3 پروژه جديد با اعتبارى بالغ بر يك هزار ميليارد ريال 
ــهرهاى كشور با 107 شهر در استان  اظهار كرد: بيشترين تعداد ش
ــط شهرنشينى در كل  اصفهان وجود دارد. وى با بيان اينكه متوس
كشور 75 درصد و در استان اصفهان 85 درصد است، افزود: وضعيت 
بودجه اى و مالى دولت براى كمك و مساعدت به همه شهردارى هاى 

استان اصفهان چندان مناسب نيست.
ــت اقتصادى و  ــتاندار اصفهان با ابراز اميدوارى از بهبود وضعي اس
ــتى مردم بعد از برجام ادامه داد: توسعه شهر در صورتى بايد  معيش
اتفاق بيفتد كه تمام زيرساخت هاى الزم آن فراهم شده باشد چرا كه 
شهر يك موجود زنده به شمار مى آيد. وى با بيان اينكه مناسب ترين 
و بهترين راه حل برطرف سازى مشكالت شهردارى ها، جهت ارايه 
خدمات بهتر و بيشتر به مردم حركت به سمت و سوى مشاركت هاى 
غيردولتى است كه نه به مردم چندان مى تواند فشار اقتصادى وارد نه 
به خود شهردارى ها تصريح كرد: به همين علت شهردارى هاى اين 
استان موظفند به سمت و سوى پروژه هاى مشاركتى با كمك بخش 

خصوصى حركت كنند.
ــارد ريال پروژه  ــش از 2 هزار و 500 ميلي  زرگرپور با بيان اينكه بي
مشاركتى در شهر شاهين شهر تا كنون جذب شده است يادآور شد: 
امروز شاهد مراسم كلنگ زنى يكى از اين پروژه هاى خدماتى، رفاهى 
و ادارى با مشاركت 55 درصد بخش خصوصى بوديم كه قرار است 
در طى 3 سال آينده به بهره بردارى برسد. وى همچنين به نزديك 
شدن 7 اسفند ماه انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 
ــاره كرد و گفت: حضور  و دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى اش
ــاى رأى خنثى كننده تمامى  ــاى صندوق ه حداكثرى مردم در پ
توطئه هاى دشمنان، نمايش اقتدار و عزت ايران اسالمى خواهد بود.

مديرعامل مصلى اصفهان گفت: با برنامه ريزى صورت گرفته و تكميل سقف، كف و بدنه 
صحن اصلى، مصلى اصفهان از ابتداى سال آينده آماده اقامه نماز مى شود.

ابراهيم پرچمى با اشاره به بازديد استاندار اصفهان از روند ساخت مصلى اصفهان و شرايط 
ــتاندار اصفهان تاكنون چندين بار بازديدهاى سرزده  ــت: اس اين پروژه عظيم اظهار داش
ــرزده از روند ساخت اين  از پروژه مصلى اصفهان داشته و چند روز پيش نيز بازديدى س

پروژه انجام داد.
ــغول فعاليت  ــكار در چهار نقطه مصلى مش ــه در حال حاضر چهار پيمان وى با بيان اينك
ــيده و لوله گذارى كف نيز براى  ــقف مصلى تقريبا به پايان رس ــتند، تصريح كرد:  س هس
گرمايش از كف شروع شده است. بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، 230 هزار متر 
مربع لوله گذارى در كف مصلى اصفهان انجام مى شود و بتن ريزى الزم در اين زمينه نيز 

انجام شده است.
مديرعامل مصلى اصفهان تصريح كرد: قرارداد صوت اين مجموعه نيز منعقد شده و قرارداد 
نور و روشنايى آن نيز انجام شده است و در واقع بخش عمده بازديد استاندار اصفهان براى 
رفع گره هاى مالى پروژه بود. وى با بيان اينكه تالش مى كنيم كه پروژه را در ابتداى سال به 
بهره بردارى برسانيم، افزود: پيشرفت صحن اصلى مصلى اصفهان در حال حاضر 70 درصد 
است و با توجه به اينكه از ابتداى سال كف، سقف و بدنه مصلى آماده مى شود و ورودى ها 

و سرويس هاى بهداشتى آن نيز تكميل مى شود، امكان برگزارى نماز در آن وجود دارد.
ــرايط  ــال با ش ــه مردم ما بعد از 20 س ــت ك ــان كرد: هدف ما اين اس پرچمى خاطرنش

مطلوب ترى در اين مصلى حاضر شوند و بتوانند اقامه نماز را در آن انجام دهند.
ــاس  وى بيان كرد: مصلى اصفهان براى تكميل خود 40 ميليارد تومان نياز دارد و بر اس

قول استاندار اصفهان ماهيانه بين 1/5 تا 2 ميليارد تومان به مصلى اختصاص مى يابد.

اكران فيلم هاى جشنواره در اصفهان؛

فجر مايه رونق سالن هاى سوت و كور شهر

عضو شوراى شهر استان تاكيد كرد:

ضرورت تغيير زمان برگزارى نمايشگاه يار مهربان در اصفهان
نامزدهاى انتخاباتى 

تأييد صالحيت شده خبرگان استان اصفهان
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ــتاگرام خود  ــخصى اينس ــار عكس زير در صفحه ش ــى با انتش ليونل مس
به شايعات در مورد خريد يك اتومبيل 32 ميليون يورويى پايان داد.

لنز دوربين

مسى از اتومبيل جديدش رونمايى كرد

ــتقالل و نفت  ــروز بين دو تيم اس ــگ برتر ام ــتم لي ــن ديدار هفته بيس آخري
در ورزشگاه تختى برگزار مى شود.

استقالل جمعه صدرنشينى را تحويل برادر كوچك تر خود استقالل خوزستان 
داد و امروز مى خواهد اين امانتى را از شاگردان ويسى پس بگيرد.

ــت مقابل الجيش  ــته با شكس ــت كه هفته گذش ــتقالل، تيمى اس ــف اس حري
ــد. منصوريان  ــيا حذف ش ــان آس ــگ قهرمان ــى آف  از لي ــه پل ــر در مرحل قط
ــى ريكاورى  ــى و روان ــر روح ــش را از نظ ــا بازيكنان ــته ت ــت داش 4 روز فرص

كند.
ــتقالل واگذار كرد و  منصوريان در جام حذفى بازى را در ضربات پنالتى به اس
در دور رفت ليگ برتر هم نفت 2 بر يك بازى را به استقالل باخت تا اين مربى 

مقابل تيم محبوب و سابق خود هيچ توفيقى نداشته باشد.
ــتقالل رقم بخورد شاگردان  ــومين باخت تيم منصوريان مقابل اس اگر امروز س
ــس نانگ را ديگر در  ــاز مى گردند. نفت تهران آلوي ــى به صدر جدول ب مظلوم
اختيار ندارد. اين بازيكن در بازى رفت يك بار دروازه استقالل را باز كرده بود.
ــار ندارد. ــت در اختي ــل مصدومي ــدرى را به دلي ــرو حي ــم خس ــتقالل ه اس
ــند، اما مظلومى  ــاوى هم به صدر جدول مى رس ــان تهرانى با يك مس آبى پوش
ــد. زيرا او بعد از  ــين باش نمى خواهد كه فقط به لطف تفاضل گل بهتر صدرنش
تساوى مقابل استقالل اهواز زير فشار انتقادها قرار گرفته و دوست ندارد ديگر 

امتياز از دست بدهد. 
ــومين بردش را مقابل منصوريان جشن بگيرد و تيمش  مظلومى مى خواهد س
را به صدر بازگرداند. نفت تهران اگر در اين بازى بازنده شود شايد به رده نهم 
ــتقالل جذابيت زيادى دارد و  ــقوط كند. نبرد اين دو تيم براى هواداران اس س
ــند  ــپوليس حامى منصوريان و تيمش باش ــايد در بازى امروز هواداران پرس ش
ــتقيم  ــپوليس به طور غيرمس ــتقالل به پرس تا او بتواند با امتياز گرفتن از اس

كمك كند.

ــابقات  ــران در آخرين ديدار خود در مرحله گروهى مس ــال اي  تيم ملى فوتس
ــب پيروزى يا  ــيا به مصاف تيم عراق خواهد رفت و در صورت كس قهرمانى آس

تساوى به عنوان تيم صدرنشين به مرحله بعد صعود مى كند.
ــابقات  ــود در مس ــته خ ــازى گذش ــه در دو ب ــران ك ــال اي ــى فوتس ــم مل تي
ــومين و  ــت يافته بود، امروز در س ــيا به پيروزى پرگل دس جام ملت هاى آس
ــا تكليف صعود  ــه مصاف عراق خواهد رفت ت ــن ديدار مرحله گروهى ب آخري

به عنوان تيم صدرنشين يا تيم دوم مشخص شود. 
ــت بدهد و در بازى  ــد تيم اردن را با 6 گل شكس ايران در اولين گام موفق ش
ــت داد تا با 6 امتياز  دوم برابر چين با نتيجه پرگل 7 بر صفر حريفش را شكس

و تفاضل گل 13 در صدر جدول قرار بگيرد.
ــا تفاضل گل 6  ــيد ولى ب ــن به پيروزى رس ــم برابر اردن و چي ــم عراق ه تي
ــم اول يا دوم به بازى  ــت صعود به عنوان تي ــرار دارد تا سرنوش در رده دوم ق
ــت به تمام  ــعى داش ــته س ــد. كادر فنى ايران در دو بازى گذش با ايران بكش

بازيكنان بازى بدهد تا خستگى بازيكنان در ديدارهاى بعد مشكل ساز نشود.
تيم صدرنشين اين گروه در مرحله بعد بايد به مصاف تيم دوم گروه اول برود. 
ــود با يكى از سه تيم عربستان،  ــين ش در واقع اگر ايران در اين گروه صدرنش

قرقيزستان و يا لبنان در مرحله بعدى بازى خواهد كرد.
ــت،  ــتان اس ــاف تيم اول گروه A كه ازبكس ــروه هم به مص ــن گ ــم دوم اي تي
ــتان  ــگاه ازبكس ــاعت 16:30 در ورزش ــد رفت. ديدار ايران و عراق از س خواه

شهر تاشكند برگزار خواهد شد.

مديرعامل باشگاه سپاهان گفت: سرمربى بر اساس بازى هايى كه پيش رو دارد 
از بازيكنان استفاده مى كند و هادى عقيلى نيز از سپاهان اخراج نشده است.

ــگاران درباره  ــايپا در جمع خبرن ــپاهان و س ــان پس از بازى س ــر باقري  اصغ
صحت خبر اخراج هادى عقيلى از تيم سپاهان اظهار داشت: سرمربى بر اساس 
ــتفاده مى كند و هادى عقيلى نيز از  بازى هايى كه پيش رو دارد از بازيكنان اس

سپاهان اخراج نشده است.
ــتيماچ مبنى بر اينكه  ــا اظهار نظر اس ــپاهان در رابطه ب ــگاه س مديرعامل باش
ــاس روالى كه  ــح كرد: بر اس ــان را ندارد، تصري ــراج بازيكن ــرمربى حق اخ س
ــتند و چنانچه  ــان در اختيار كادر فنى هس ــپاهان داريم بازيكن ــگاه س در باش
ــرمربى بازيكنى را نخواهند بايد اين موضوع را به صورت كتبى  كادر فنى و س

به هيئت مديره ارسال كنند تا بررسى شود.
ــگاه سپاهان پيرامون شعار هواداران سپاهان عليه هيئت  مديره  مديرعامل باش
ــت: در اين مورد نظرى ندارم و بايد از خود  ــگاه در اواخر ديدار بيان داش باش

هواداران درباره كارشان سوال كرد. 
باقريان همچنين در رابطه با صحبت هايى كه در پايان بازى با استيماچ در كنار 
ــت، گفت: بايد سر فرصت فكر كنم و جدى تر مباحث را پيش بريم  زمين داش

تا بعدا بتوانم در موردش اظهار نظر كنم. 
مديرعامل باشگاه سپاهان پيرامون شايعات تغيير در كادر فنى سپاهان تصريح 

كرد: تاكنون تصميمى براى تغيير در اعضاى كادر فنى نگرفته ايم.

استقالل - نفت؛ 

منصوريان آبى ها را به صدر بر مى گرداند؟

فوتسال جام ملت هاى آسيا؛

تقابل ايران و عراق براى صدرنشينى

عقيلى از سپاهان اخراج نشده است 

سيرى در دنياى ورزش

ــه معرفى برترين  ــى ب ــمى كميته بين المللى پارالمپيك در گزارش ــايت رس س
چهره هاى حاضر در رقابت هاى وزنه بردارى 2016 امارات پرداخت.

در اين گزارش از سيامند رحمان به عنوان قوى ترين مرد داراى معلوليت جهان 
ــابقات تالش  ــاع از عنوان قهرمانى خود در اين مس ــده كه براى دف ــام برده ش ن

مى كند. 
ــكار  ــردارى فزاع امارات با حضور بيش از200 ورزش ــابقات بين المللى وزنه ب مس
ــالش مى كنند  ــدگان ت ــركت كنن ــود و ش ــزار مى ش ــان برگ ــور جه از40 كش

تا جايگاه جهانى خود را ارتقا دهند. 
ــان آخرين بار  ــيامند رحم ــت: س ــن گزارش آمده اس ــرى از اي ــش ديگ در بخ
ــوالى حضور پيدا كرد و پس از آن  ــابقات آزاد قهرمانى 2015 در ماه ج در مس
ــت. وى در اين مسابقات براى هشتمين بار  ــركت نكرده اس در رقابت ديگرى ش
در 15 ماه اخير موفق شد ركورد دسته 107+ را جابه جا و به نام خود ثبت كند. 
رحمان با مهار وزنه 295 كيلوگرمى، به هدف خود كه ثبت ركورد300 كيلوگرم 

در پارالمپيك ريو است، نزديك تر شد. 
ــود تا جايگاه خود را براى  ــابقات امارات فرصتى براى وزنه برداران خواهد ب  مس
حضور در بازى هاى پارالمپيك ريو ارتقا دهند و حضور بيش از200 ورزشكار از 
40 كشور دنيا، اين مسابقات را تبديل به يكى از بزرگ ترين رويدادهاى ورزشى 

پيش پارالمپيكى تبديل كرده است. 
ــر اوزان مختلف  ــزارش از چهره هاى برت ــان، در اين گ ــيامند رحم عالوه بر س

در دو بخش زنان و مردان، ياد شده است.

دارنده دو مدال طالى جهان با بيان اينكه شرايط جسمانى اش پس از مصدوميت 
ــكلى بابت حضور  ــت، گفت: مش ــه بهبود اس ــم ملى رو ب ــديد در اردوى تي ش

در رقابت هاى قهرمانى آسيا ندارم.
ــكر  ــانى ام 15 بخيه خورد و خدا را ش آزادكار وزن 97 كيلوگرم ايران افزود: پيش
پس از 3-2 روز استراحت وضعيت خوبى دارم و آماده ام تا در رقابت هاى قهرمانى 

آسيا به روى تشك بروم.
رضا يزدانى خاطرنشان كرد: امير محمدى از دوستان خوب من و از كشتى گيران 
ــت كه در آن از اين گونه اتفاقات زياد رخ  ــت. كشتى ورزشى اس خوب ايران اس
مى دهد و هيچ گونه عمدى هم در اين اتفاق نبود. كشتى گيران در طول مبارزه 
ــخت كشتى  بارها با هم برخورد مى كنند و اين مصدوميت ها طبيعت ورزش س
است. يزدانى درباره حضور در رقابت هاى قهرمانى آسيا و پيش بينى خود از اين 
مسابقات گفت: كشتى گيرانى كه قرار است به مسابقات قهرمانى آسيا اعزام شوند 
ــتند و از امروز تمرينات خود را از سر مى گيرند. من هم  ــتراحت داش دو روز اس
از امروز در تمرينات حاضر مى شوم تا پا به پاى ديگر كشتى گيران تمرين كنم.

ــت حضور در اين  ــكلى باب ــرايط خوبى داريم و مش ــكر در مجموع ش خدا را ش
ــه هدف آزادكاران  ــدال طالى جهان با بيان اينك ــا نداريم. دارنده دو م رقابت ه
ــت، اظهار كرد:  ــوان قهرمانى اس ــب عن ــور در اين رقابت ها كس ــران از حض اي
ــى كه در اين مدت زير نظر كادر فنى  ــيار خوب اميدوارم با توجه به تمرينات بس
داشته ايم بتوانيم بهترين نتايج را كسب كنيم و بار ديگر بر سكوى نخست آسيا 

قرار بگيريم. هدف من نيز ايستادن بر روى سكوى اول آسياست.

تيم فوتبال ذوب آهن با تساوى مقابل استقالل اهواز نتوانست دوباره خودش را 
به پله هاى سه گانه ليگ برساند.

ــودش در ليگ را آغاز كرد  ــتمين بازى خ ــم فوتبال ذوب آهن در حالى بيس تي
ــره از تيم گل محمدى  ــاوى غير منتظ ــه تيم اهوازى در بازى رفت يك تس ك
گرفته بود و از طرف ديگر اهوازى ها در بازى قبلى خودشان هم استقالل تهران 
را متوقف كرده بودند تا شاگردان گل محمدى با احتياط الزم به ديدار اين تيم 
بروند. البته در شروع بازى به نظر مى رسيد كه شاگردان سياوش بختيارى زاده 
از انگيزه بسيار زيادى براى هجوم به سمت دروازه ذوب آهن برخوردار هستند 
ــد تا ذوب آهن در نيمه اول موقعيت آنچنانى بر روى  و همين موضوع باعث ش
ــتقالل اهواز با عملكرد خوب  دروازه حريف خودش ايجاد نكند و در مقابل اس
ــد ولى  ريكانى و كاله كج در چند مرحله به دروازه محمدباقر صادقى نزديك ش
ــاوى بدون گل  ــت و دو تيم با تس در نهايت نيمه اول اين بازى برنده اى نداش

راهى رختكن شدند.
ــيد و خيلى زود  ــروع نيمه دوم ذوب آهن براى زدن گل برترى پيش كش با ش
ــد دروازه استقالل اهواز را باز كند. بعد از اين گل ذوب آهنى ها دست  موفق ش
به انجام يك دفاع منطقى زدند و اجازه نزديك شدن مهاج مان استقالل اهواز 
ــه ذوب آهن فرصت هاى ديگرى هم  ــان را ندادند. در اين نيم به دروازه خودش
ــت  ــت، اما با بى دقتى توپ ها را از دس براى افزايش گل هاى زده خودش داش
ــمند را  ــد تا در نهايت اهوازى ها با زدن يك گل ديرهنگام دو امتياز ارزش دادن

از حساب ذوب آهن بيرون بكشند.

دورخيز سيامند رحمان 
براى تكرار عنوان قهرمانى جهان

رضا يزدانى: 
براى طالى آسيا به تايلند مى روم

ذوب آهن
 از روى پله افتاد

ــگان  ــگاه ها در راي ــران باش ــه اى مدي ــدام غيرحرف اق
اعالم شدن مسابقات حساس ليگ برتر فوتبال مى تواند 

مرگ فوتبال حرفه اى ايران را رقم بزند.
ــت  نف ــم  تي ــذف  از ح ــد  بع ــه  لحظ ــد  ــت چن درس
ــيا در تهران مديرعامل  اين باشگاه  از ليگ قهرمانان آس

دردناكـــى  حرف هـــاى 
ــت:  ــان آورد و گف ــر زب ب
ــام و  ــراى تهيه پول ش «ب
ــكل  مش با  بازيكنان  هتل 

مواجه بوديم.»
ــل ديگــر  ــران عامـ مديـ
ــگ  ليـــ ـــــگاه هاى  باش
ــا در  ــز بارهـ ــرى ني برتـ
ــى  مال ــكالت  مش ــورد  م
تيم هاى شان صحبت هاى 
مشابه اى را مطرح كرده اند. 
برخى از تيم هاى محبوب 
و بزرگ فوتبال ايران حتى 

مشكل داشتند.
ــه نظر  ــرايط ب ــا اين ش ب
ــران  ــال اي ــد فوتب مى رس

ــفبار  ــت اما در اين اوضاع اس ــا بحران مالى مواجه اس ب
ــاهد اتفاقى حيرت انگيز در ليگ برتر  مالى باشگاه ها، ش

هستيم. رايگان شدن مسابقات فوتبال براى هواداران!
فوتبالى كه باشگاه هايش براى تامين شام بازيكنان پول 
قرض مى گيرد چطور چوب حراج بر تنها راه درآمدزايى 
ــگاه ها  ــود مى زند؟! مگر يكى از منابع درآمدزايى باش خ
از فوتبال بليت فروشى نيست؟ پس چگونه باشگاه هاى 
ايرانى خيلى راحت اقدام به خودزنى مى كنند و به اسم 
ــان ارايه كنند  آنكه مى خواهند خدمتى به هواداران ش
تماشاى مسابقه هاى حساس و مهم خود را رايگان اعالم 

مى كنند؟
فوتبال حرفه اى در سراسر جهان تعريف مشخصى دارد. 
ــه بتوانند  ــتند ك ــگاه هاى حرفه اى و خصوصى هس باش
از طريق حق پخش تلويزيونى، فروش پيراهن و البسه، 
ــابقات، انتقال بازيكنان به باشگاه هاى  فروش بليت مس
ديگر و تبليغات روى پيراهن و محيطى هزينه هاى شان 

را تامين كنند.
ــگ برتر ايران  ــگاهى در بين 16 تيم لي ــا چنين باش آي
ــگا ه ها متكى به پول هاى دولتى  سراغ داريد؟! همه باش
 AFC ــا روى كاغذ به ــتند! آن هم در حالى كه م هس
اعالم كرده ايم كه هر 16 باشگاه ليگ برتر مان در آمدزا 

هستند؟!
ــخصى دارد  ــال حرفه اى هوادار هم تعريف مش  در فوتب
ــت دارد و  ــك فرد تيم خاصى را دوس ــرف اينكه ي و ص
ــبانه روز در محل كار و زندگى براى دوستان و اقوام  ش

خود كرى خوانى بكند به او هوادار نمى گويند.

ــخصى را هوادار يك باشگاه مى نامند  در فوتبال دنيا ش
ــگاه مورد عالقه اش را  ــاى مسابقات باش كه بليت  تماش
ــال  ــد مى كند، پيراهن، ش ــداى فصل پيش خري در ابت
ــگاهش را  ــه و اقالم توليدى باش ــاير البس و كاله و... س
ــه هم خودش را  مى خرد زيرا مى داند با خريد اين البس
ــان مى دهد و هم با پرداخت  طرفدار يك تيم خاص نش

اين پول به باشگاهش كمك كرده است.
با اين تعريف باشگاه هاى بزرگ و پرطرفدار فوتبال ايران 
ــازى، سپاهان،  ــتقالل، تراكتورس ــپوليس، اس مثل پرس
ــواداران فوتبال ايرانى  ــوان و... چند هوادار دارند؟ ه مل
ــان  ــگاه  مورد عالقه ش ــوال پيراهن هاى تقلبى باش معم
ــودى  ــده س ــد بدون آنكه از پول پرداخت ش را مى خرن
ــتقيم نصيب  ــن پول مس ــرود و اي ــگاه ب ــه جيب باش ب
ــركت توليد كننده غيرقانونى البسه ورزشى مى شود.  ش
ــگاه  ــن مى توان همان عده معدودى كه به ورزش بنابراي
ــق  ــد را هوادار ناميد زيرا آنها حاضرند براى عش مى رون
ــان هزينه كنند و پول پرداخت كنند  و عالقه ورزشى ش
ــب و غريب  ــف تصميم عجي ــم به لط ــه اين يكى ه ك
ــگاه ها فوتبال و تاييد سازمان ليگ در حال  مديران باش

از بين رفتن است.
ــس هواداران ليورپول به دليل اينكه  در ليگ برتر انگلي
ــران كرد  ــابقاتش را گ ــا 7 پوند بليت مس ــگاه  تنه باش
ــگاه، هواداران  ــن تصميم باش ــراض به اي ــانه اعت به نش
در دقيقه 77 ورزشگاه را ترك كردند. آنها معتقد بودند 
ــت 70 پوندى (رقمى در حدود350 هزار  كه همان بلي
تومان) هم خيلى ارزان نيست و باشگاه نبايد به هوادارانش 
ــترى نگاه كند و نبايد بليت مسابقات را  ــم مش به چش

ــرايطى شاهد هستيم كه  بازهم گران كند، در چنين ش
ــابقات ليگ برتر حرفه اى  در فوتبال ايران تماشاى مس
ــود.  ــت 10- 15 هزار تومانى، رايگان اعالم مى ش با بلي
ــاس و مهم ــگاه ها در ديدارهاى حس ــدن ورزش از پرش
ليگ برتر  هم خرسند مى شويم و به خودمان مى باليم 
ــمارى  كه فوتبال ايران هنوز هم طرفدار و هوادار بى ش

دارد!
ــدن  ــت. پرش ــت چيز ديگرى اس ــه واقعي ــى ك در حال
ورزشگاه ها در ديدارهاى رايگان اگر چه نشانگر شرايط 
ــى قدرت خريد بليت  ــت كه حت اقتصادى  بد مردم اس
ــا گويايى حقيقتى  ــزار تومانى هم ندارند ام 10- 15 ه
ــت اينكه همان هوادار در برخى ديدارها  تلخ تر هم هس
ــده روى خوشى به فوتبال نشان  هم كه رايگان اعالم ش
نداده است. نمونه اش همين بازى هفته گذشته در بازى 
ــازى و پديده كه تماشايش رايگان بود كمتر  تراكتورس
از 3 هزار تماشاگر به ورزشگاه يادگار امام تبريز رفتند. 
ــتقالل  ــم در ديدار اس ــگ برتر ه ــتم لي در هفته بيس
خوزستان و تراكتورسازى با وجود مجانى بودن تماشاى 
ــاگر به ورزشگاه رفتند. اين  ــابقه فقط 5 هزار تماش مس
ــت كه  فوتبال ما هر روز بيشتر  اتفاق ها معنايش آن اس
ــد بنابراين  ــتان مى افت ــم فوتبال دوس روز قبل از چش
مشكل اقتصادى مردم نمى تواند تنها دليل خالى بودن 

ورزشگاه هاى ايران باشد. 
بايد خالى بودن ورزشگاه هاى فوتبال را در عوامل ديگر 
ــى بازى ها گرفته تا  ــتجو كرد. از كيفيت پايين فن جس
ــناس  ــاى خارج از عرف برخى از بازيكنان سرش رفتاره
ــايعه ها و حرف  و حديث هايى از دست هاى  فوتبال و ش

پشت پرده در فوتبال كه هر روز مردم را از فوتبال بيزارتر 
ــابقات  ــه60 و70 هم قيمت بليت مس ــد! در ده مى كن
ــبت درآمد مردم خيلى ارزان نبود، اما مردم براى  به نس
ديدن مسابقه تيم هاى محبوب خود از ساعت هاى قبل 
از شروع مسابقه در گرما و سرما مشتاقانه در ورزشگاه ها 
حاضر مى شدند و پول هم 
ــا بليت بخرند  مى دادند ت
اما اكنون وقتى يك كارگر 
ــدس و  ــد و مهن و كارمن
ــك مى بينيد  ــى پزش حت
ــت  فوتباليس ــك  ي ــه  ك
ــودرو چند  ــر خ ب ــوار  س
ــراى  ب ــى  ميليون ــد  ص
ــى  ــوادارش فخر فروش ه
مى كند و در برخى موارد 
را  اخالقى  ــايل  مس حتى 
ــت نمى كند از  ــم رعاي ه
فوتبال زده مى شود. مردم 
فوتبال  ــتاره هاى  س ديگر 
ــان نمى دانند  را از خودش
ــان  و به آنها عالقه اى نش
ــگاه هاى ايرانى همه  ــرايط اگر باش نمى دهند. با اين ش
ــايد روزى برسد  ــان را هم مجانى كنند ش بازى هاى ش
ــود و در آن صورت  ــگاه پيدا نش ــه هوادارى در ورزش ك
ــم هزينه پرداخت كنند  ــگاه ها بايد از جيب خود ه باش
ــرت و آبميوه  ــداى هديه  هايى مثل تى ش ــايد با اه تا ش
ــاگران را به ورزشگاه بياورند! انگار مديران  مجانى تماش
ــگاه هايى كه امروز بازى هاى حساس خود در ليگ  با ش
ــنيده اند.  برتر را رايگان اعالم مى كنند زنگ خطر را نش
ــدن  ــان براى رايگان ش حتى اگر آنها ندانند كه اقدام ش
ــگاه ها  ــابقات خالف قانون تجارت و درآمدزايى باش مس

باشد.
فوتبال حرفه اى ايران با اين شرايطى كه پيدا كرده شايد 
ــود. البته فوتبال  ــه زودى تبديل به فوتبالى آماتور ش ب
آماتورى كه غبطه فوتبال آماتور دهه60 و70 را بخورد 
و ديگر مردم حتى حاضر به ديدن بازى هاى رايگان هم 
ــئوالن سازمان ليگ  ــوند. حيرت انگيز است كه مس نش
ــدن  ــيون فوتبال هم خيلى راحت با رايگان ش و فدراس
ــا نمى دانند كه اين  ــابقات موافقت مى كنند آيا آنه مس
ــت؟ آيا فوتبال  اقدام ها خالف رفتار فوتبال حرفه اى اس
حرفه اى يعنى اينكه نشست هاى خبرى يك روز قبل از 

بازى برگزار شود؟!
ــخص نيست كه ما   فوتبال بدون هوادار مى ميرد و مش
ــر بتوانيم هواداران را  ــال يا حتى چند ماه ديگ چند س
ــايد روزى برسد  به ديدن فوتبال مجانى دعوت كنيم ش
ــتياقى از خود  كه مردم به ديدن فوتبال مجانى هم اش

نشان ندهند.

 فوتبال مجانى يعنى مرگ فوتبال حرفه اى!

چرا مردم به ورزشگاه ها نمى روند؟!

برانكو؛ 
پروفسورى كه فوتبال ايران را شيفته خود كرد

ــورى كه بدون هياهو و  ــپوليس پروفس سرمربى تيم پرس
ــتاوردهاى بزرگى براى فوتبال ايران داشت و  جنجال دس

همه اهالى فوتبال را شيفته خود كرد.
 مربيان خارجى زيادى به فوتبال ما آمده اند. برخى از آنها 
ناكام بوده اند و برخى هم تالش كرده اند خود را موفق نشان 
بدهند!  اما شمار معدودى از مربيان خارجى دستاوردهاى 
ــته اند و به معنى واقعى  بى شمارى براى فوتبال ايران داش
كلمه موفق بوده اند بدون آنكه تيم رسانه اى داشته باشند 
فوتبال دوستان ايرانى را مجذوب شخصيت و منش واالى 
خود و عملكرد خوب فنى شان كرده اند. نمونه شاخص اين 

دسته از مربيان خارجى برانكو ايوانكوويچ است.
ــرمربى كنونى پرسپوليس  ــابق تيم ملى و س سرمربى س
ــمارى براى فوتبال ايران داشته است.  دستاوردهاى بى ش
از همين بازى اخير شروع مى كنيم كه تيم برانكو با شمارى 
ــت80 هزار تماشاگر را  از بازيكنان جوان و با انگيزه توانس
ــبك فوتبالى زيبا،  ــگاه آزادى بكشاند. برانكو با س به ورزش
ــته هواداران را  ــاگر پسند توانس شناور و تهاجمى و تماش
ــپاهان  ــپوليس و س ــتى بدهد. در بازى پرس با فوتبال آش
ــاگر براى ديدن  ــط هفته بيش از70 هزار تماش در روز وس

پرسپوليس برانكو به ورزشگاه آمدند.
ــتنى ترين  ــت داش ــپوليس برانكو، دوس پرس
ــت. تيمى كه  ــال هاى اخير اس پرسپوليس س
ــدول هم بود  ــى در رده دوازدهم ج حتى وقت
ــاگران  هواداران حمايتش مى كردند زيرا تماش

و هواداران فوتبال ايران به خوبى تفاوت فوتبال 
خوب و بد را مى فهمند.

ــون  همچ ــى  بازيكن ــت  توانس ــو  نك برا
محسن مسلمان را دوباره به روزهاى اوجش 
ــاه و  ــدزاده، عاليش ــاد احم ــد، فرش برگردان
مهدى طارمى با هدايت برانكو فوتبالى فراتر 

از انتظار به نمايش مى گذارند.
ــدون هياهو  ــوب ب ــور محج ــن پروفس اي
ــاالرى  ــانه اى با بازيكن س ــال رس و جنج
ــپوليس و فوتبال ايران مبارزه  هم در پرس
ــپوليس و ــازى پرس ــت. در ب ــرده اس ك
 فوالد خوزستان وقتى اومانيا در دقيقه 93 
به ميدان فرستاده مى شود با اشتياق قدم به 
ميدان مى گذارد تا در همان يك دقيقه هم 

خوب و عالى بازى كند. بنگستون در دقيقه 90+2 
ــچ اعتراضى  ــدون اينكه هي به ميدان مى آيد ب
ــد و ادعايى مقابل سرمربى مقتدر و  داشته باش
محترم پرسپوليس براى حضور در تركيب اصلى 

داشته باشد.
ــران به همه  ــو در فوتبال اي برانك
ــم احترام نگاه مى كند  به چش
ــهدا  ــش را به جام ش او تيم
ــرام  ـــتد و احتـ مى فرس
ــهداى  ــراى ش زيادى ب
ــى ايران  جنگ تحميل
ـــود.  ــل مى ش قائـــ
ــت كه با  بى دليل نيس
ــتن يك  وجود گذش
ــور او در ــه از حض ده
ــوز  ــى هن ــم ملـ تيـ
ستاره هاى واقعى و بزرگ 
فوتبال ايران براى اين مربى 
احترام فوق العاده اى قائل 

ــغام  در فضاى  ــتارگانى كه بدون پيغام و پس ــتند. س هس
مجازى فقط فوتبال بازى مى كردند و تحت هدايت برانكو 
ــاد مى كردند. بدون اينكه  دل فوتبال دوستان ايرانى را ش
ــيه اى و  ــت و گو هاى حاش ــدل و بحث و گف ــرى از ج خب

بى فايده باشد.
ستاره هايى مثل على دايى، على كريمى، خداداد عزيزى، 
ــه هوادران فوتبال  مهدى مهدوى كيا، كريم باقرى و ... ك
سال ها با پيراهن اين بازيكنان به ورزشگاه رفتند و تيم ملى 
ــتاره هاى بزرگ شاگرد  را با اشتياق تشويق كردند. اين س
برانكو بودند و هم اكنون هم در باالترين سطح فوتبال ايران 

برخى از آنها فعال هستند.
برانكو هميشه به دنبال متن فوتبال بود بدون اينكه بخواهد 
ــيون و يا ساير ارگان ها  به مسئوالن سازمان ليگ، فدراس
ــات مدير تداركات،  ــرد بدون اينكه بخواهد زحم ايراد بگي

دستيارانش را زير سوال ببرد.
فوتبال ايران اكنون حسرت آن روزها را مى خورد روزهايى 
كه مربيانى خارجى مثل برانكو داشت. مربى كه احترام همه 
اهالى فوتبال ايران را برانگيخت و دستاوردهاى بزرگ و فنى 

براى فوتبال ايران داشت، همه را شيفته خود كرد.

ــتنى ترين  ــت داش ــپوليس برانكو، دوس پرس
ــت. تيمى كه  ــال هاى اخير اس پرسپوليس س
ــدول هم بود  ــى در رده دوازدهم ج حتى وقت
ــاگران  هواداران حمايتش مى كردند زيرا تماش

و هواداران فوتبال ايران به خوبى تفاوت فوتبال 

ــون  همچ ــى  بازيكن ــت  توانس ــو  نك برا
محسن مسلمان را دوباره به روزهاى اوجش 
ــاه و  ــدزاده، عاليش ــاد احم ــد، فرش برگردان
مهدى طارمى با هدايت برانكو فوتبالى فراتر 

ــدون هياهو  ــوب ب ــور محج ــن پروفس اي
ــاالرى  ــانه اى با بازيكن س ــال رس ــاالرى و جنج ــانه اى با بازيكن س ــال رس و جنج
ــپوليس و فوتبال ايران مبارزه  هم در پرس

به ميدان فرستاده مى شود با اشتياق قدم به 
ميدان مى گذارد تا در همان يك دقيقه هم 

خوب و عالى بازى كند. بنگستون در دقيقه 
ــچ اعتراضى  ــدون اينكه هي به ميدان مى آيد ب
ــد و ادعايى مقابل سرمربى مقتدر و  داشته باش
محترم پرسپوليس براى حضور در تركيب اصلى 

داشته باشد.
ــران به همه  ــو در فوتبال اي برانك
ــم احترام نگاه مى كند  به چش
ــهدا  ــش را به جام ش او تيم
ــرام  ـــتد و احتـ مى فرس
ــهداى  ــراى ش زيادى ب

ستاره هاى واقعى و بزرگ 
فوتبال ايران براى اين مربى 
احترام فوق العاده اى قائل 
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مثل کبک سرش را زیر برف کرده

حرف های در گوشی  آیا می دانید که...

شعرضرب المثل
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داستان کوتاهحکایت

بزرگی را گفتند راز همیشه شاد بودنت چیست؟!
گفت: دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم؛

فردا یک راز است نگرانش نیستم؛
دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمی خورم؛

و امروز یک هدیه است قدرش را می دانم؛
 از فشار زندگی نمی ترســم چون می دانم که فشــار توده زغال سنگ را 

به الماس تبدیل می کند... 
می دانم خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست... 

 ما اولین بار اســت که بندگی مــی کنیم ولی او قرن هاســت که خدایی
 می کند... 

پس به او اعتماد دارم... 
برای داشتن این چنین خدایی همیشه شادم... 

 پیرمــردی تنها در مزرعــه ای زندگی مــی کرد. او 
می خواســت مزرعه ســیب زمینی اشــی را شخم 
 بزند اما این کار خیلی ســختی بود...تنها پسرش که 
می توانســت به او کمک کند در زندان بود. پیرمرد 
نامه ای برای پســرش نوشــت و وضعیت را برای او 

توضیح داد: 
پسر عزیزم من حال خوشی ندارم چون امسال نخواهم 
توانســت ســیب زمینی بکارم، من نمی خواهم این 
مزرعه را از دست بدهم، چون مادرت همیشه زمان 
کاشت محصول را دوست داشت. من برای کار مزرعه 
خیلی پیر شــده ام. اگر تو اینجا بودی تمام مشکالت 
من حل می شــد. من می دانم که اگر تو اینجا بودی 

مزرعه را برای من شخم می زدی. دوستدار تو پدر. 

پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد: 
پدر به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن، من آنجا اسلحه 

پنهان کرده ام. 
4صبح فردا 12 نفر از ماموران و افسران پلیس محلی 
دیده شــدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه 

اسلحه ای پیدا کنند. 
پیرمرد بهت زده نامه دیگری به پســرش نوشت و به 
او گفت که چه اتفاقی افتــاده و می خواهد چه کند؟ 

پسرش پاسخ داد: 
پدر برو و سیب زمینی هایت را بکار، این بهترین کای 

بود که از اینجا می توانستم برایت انجام بدهم. 
در دنیا هیچ بن بستی نیست. یا راهی خواهم یافت یا 

راهی خواهم ساخت.

 2-  قهقهه کبک همــان قدقد مخصوصی اســت که کبک نــر و ماده 
در فصل بهار و موقع سرمستی و جفت گیری از حنجره خارج می کنند 
 و نویسندگان و شــاعران آن را به قهقهه یعنی خنده به آواز بلند تعبیر 

می کنند. حافظ می گوید: دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ              
                                                                                  که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

3-  اما راجع به سر در زیر برف کردن کبک در میان مردم این طور شهرت 
دارد که در فصل زمستان هنگامی که زمین مستور از برف است به محض 
اینکه کبک ها در معرض خطر جرگه و محاصره شکارچیان قرار گیرند 
فورا سر را در زیر برف فرو می کنند تا شکارچیان را نبینند به گمان آنکه 
چون آنها دشمن را نمی بینند پس دشمن هم آنها را نمی بیند و از تعرض 
و صید شدن مصون خواهد ماند؛ چون صیادان قصد او کنند سر را در زیر 
برف پنهان کنند و چنان پندارد که صیاد او را ندیده و نبیند. در حالی که 
این گمان و تصور به کلی باطل است، چه اوال کبک آن شعور را ندارد که 
دست به حیله و تزویر بزند. ثانیا به فرض آنکه دارای چنان هوش و فراست 
باشد به حکم شعور غریزی باید کاری کند که از تجاوز و دستبرد دشمن و 
شکار شدن در امان بماند نه آنکه سر در زیر برف کند به خیال آنکه کسی 
را نمی بیند پس هیچ کس او را نخواهد دید، در صورتی که غرایز حیوانی 
همیشه در جهت صیانت و بقای نفس دور می زند نه امر واهی و بی نتیجه.

در این مورد با چند نفر از دوســتان شکارچی من جمله شادروان عباس 
میرزا حشمتی که در امر شکار صاحب و صائب نظر بودند مذاکره کردم و 

ریشه این مثل مشهور و مصطلح را از آنان جویا شدم.
 اتفاقا همگی متفق القول اظهار داشــتند که این اصطالح به نحوی که 
در اذهان عامه و حتی شاعران و نویسندگان به منظور ارسال مثل اشتهارد 
دارد به هیچ وجه صحیح نیســت. حقیقت مطلب این است که در ازمنه 
 گذشته موقعی که برف تازه می بارد شکارچیان جرگه می کردند یعنی 
در منطقه ای که کبک داشــت از چهار جهت با رعایت سکوت و اختفا 
 پیش می رفتند و منطقه صید و شکار را از هر طرف محاصره می کردند و 

کبک ها را می پراندند و در هوا می زدند. 
ادامه دارد ...

ای کاش می توانستم
یک لحظه می توانستم ای کاش

بر شانه های خود بنشانم
این خلق بی شمار را،

گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند که خورشیدشان کجاست

و باورم کنند
***

روزی ما دوباره کبوترهای مان را
پرواز خواهیم داد

و مهربانی
دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی که نباشم
***

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک

همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند

سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را

که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است
***

و عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد...
روزگار غریبی است نازنین...
آنکه بر در می کوبد شباهنگام

به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

زنگ تفریح

در جهانی که پدرها و مادرها مقابل فرزندان شــان همدیگر را 
نوازش نمی کنند و در آغوش نمی کشــند و اینــکار رو مقابل 

کودک زشت می دانند... 
اما هنگام مشــاجره رعایت فرزند را نمی کنند و مقابل او با هم 
مشــاجره می کنند و فرزند چه بســا از داد و بیداد آنها به گریه 

می افتد. 
خوب در این جهان کودکان ازکجا مهرورزی بیاموزند؟ نوازش و 

مهرورزی در رسانه ها ممنوع است. 
در مدرسه ممنوع است. 

در خانواده ممنوع است... 
 پس ذهن کودک در جهان بیشــتر از مهرورزی، خشــونت را 

می آموزد. 
جان لنون چه زیبا گفته: در جهانی زندگــی می کنیم که باید 
پنهانی عشــق بازی کرد، در حالی که در  روز روشن خشونت را 

تمرین می کنند. 
- دوست داشــتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است، 
آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد و گربه که موش دوست 
دارد، باید دید وقتی کسی می گوید دوستت دارم آیا معنی اش 
 این اســت که می خواهد ما را خرج خودش کند و ما را بخورد و 
ما را به مصرف خودش برســاند یا دوســتت دارم به این معنی 
 است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و 
اگر کاری داشتی برایت انجام می دهم، اگر بیمار شدی تا صبح 

برای تو بیدار می مانم.

 نوازش

آیا می دانید که ســاالنه ۵۰۰۰ کارگر در معادن 
چین جان خود را از دست می دهند؟

آیا می دانیــد که ارزش مادی تمــام عناصر بدن 
انسان کمتر از 1۰۰۰ تومان است؟

آیا می دانید که 1۰۰ سال پیش پزشکان آمریکایی 
 می گفتنــد زنانی که باهــوش هســتند باردار 

نمی شوند؟
آیا مــی دانید کــه ســاعت اتمی ســاخته اند 
 که در 4۰۰ میلیون ســال یک ثانیــه هم تغییر 

نمی کند؟
 آیــا می دانیــد کــه2۰۰ میلیون موجــود زنده 
 روی زمیــن وجود دارد که انســان یکــی از آنها 

است؟
 آیا می دانید که خورشید در مدار کهکشان شیری 
با ســرعت ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت 

می کند؟

آیا می دانید که اگر کلفتــی تار عنکبوت به اندازه 
مغز یک مداد به هم تنیده می شــد می توانست 
 یک هواپیمــای بویینگ ســنگین وزن را تحمل 

کند؟
آیا می دانید که کشــتی ملکه الیزابت دوم بابت 
هر گالون سوختی که می ســوزاند فقط 1/۵ متر 

حرکت می کند.
آیا می دانید که  در حــال حاضر6 میلیون اختراع 
در جهان وجود دارد که ادیسون با 1۰۹4 اختراع 

رکورد دار است؟
آیا می دانید که  اگر تمام کرات منظومه شمسی 
 را با هم جمع کنیم و ســپس آن را دو برابر کنیم 

باز هم به اندازه وسعت کره مشتری نمی شود؟
 آیا می دانید که  ملخ ها فــراوان ترین موجودات 
 بر روی زمین هســتند و موجوداتی هســتند که 

در روز دو برابر وزن خود غذا می خورند؟

هیچ دقت کرده اید؟
هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمی کند. 

رودخانه ها آب خود را مصرف نمی کنند. 
درختان میوه خود را نمی خورند. 

خورشید گرمای خود را استفاده نمی کند. 
گل، عطرش را برای خود گسترش نمی دهد. 

زندگی برای دیگران، قانون طبیعت است. پس گذشت 
و فداکاری قانون طبیعت اســت، بــی قانونی کنی از 

انرژی مثبت اطرافت محروم خواهی شد...
- وقتی که راه نمی روی، نمی دوی؛

زمین هم نمی خوری و ایــن زمین نخوردن محصول 
سکون است نه مهارت!

وقتی که تصمیمی نمی گیری، کاری نمی کنی؛
اشــتباه هم نمی کنی و این اشــتباه نکردن محصول 

انفعال است نه انتخاب!
 خوب بودن به این معنی نیســت که درهای تجربه را 

بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی... 
 خوب بــودن در انتخاب های ماســت کــه معنا پیدا 

می کند. 
 هر وقت احســاس می کنیــد کاری از دســتتان بر 
 نمی آید، یک تکه کاغــذ بر داریــد و کارهایی را که

 از دستتان بر می آید بنویسید. مطمئن باشید چنان 
فهرســت مفصلی می شــود که در میانه راه دست از 

نوشتن بر می دارید. 

مثبت اندیشی
 1- نســبت بــه خودمــان احســاس خوبــی 
داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم. 

 2- لیســتی از صفات مثبــت خود تهیــه کنیم و 
راه های تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنم. 

3- لیســتی از افکار منفی خود در طــی روز تهیه 
و ســعی کنیم برای هر فکر منفی یــک فکر مثبت 
معادل بیابیم تا به کمــک آن بتوانیم با افکار منفی 

مقابله کنیم. 
 4- ســعی کنیم در گفتــار و برخوردهــای روزانه 
 از کلمات و جمــالت مثبت اســتفاده کنیم، مثال 
در مالقــات با دیگران بــه جای اســتفاده از کلمه 
خســته نباشــید کــه دارای بــار منفــی و القای 
 حس خســتگی اســت، بگوییــم »خــدا قوت«، 

»شاد باشید« یا »پر انرژی باشید«. 
۵- افکار خود را متوجه خوبی ها و جنبه های مثبت 

زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم. 

6- با خوش بینی ســعی کنیم، دستوراتی به ذهن 
 خود بدهیم که اندیشــه های جدید مثبت شــکل 

گیرند. 
7- هر روز صبــح که از خــواب بر مــی خیزیم با 
 نگاه کردن به منظــره یک تابلوی نقاشــی زیبا یا 
اسماء اله روز خود رابا نشاط و خوش بینی آغاز کنیم. 
8- از افراد منفی نگر یا موقعیت هایی که باعث ایجاد 
افکار ناخوشایند و منفی می شــوند دوری یا سعی 

کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم. 
۹- به مشکالت به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی 
های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی 
نکنیم، زیرا مشکالت فقط به اندازه ای مهم هستند 

که ما آنها را مهم می پنداریم. 
1۰- به لحظات و خاطرات زیبا و دوســت داشتنی 
گذشته خود فکر کرده و ســعی کنیم آنها را تکرار 

کنیم.

بن بست وجود ندارد!لذت دنیا

داستان  

 پســری برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و 
به یکــی از فروشــگاه های بزرگ کــه همه چیز 

می فروشند در ایالت کالیفرنیا می رود …
مدیر فروشــگاه به او گفت: یــک روز فرصت داری 
 تا بــه طور آزمایشــی کار کــرده و در پایــان روز 
 با توجه به نتیجه کار در مورد اســتخدام تو تصمیم 

می گیریم.
در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و 

از او پرسید که چند مشتری داشته است ؟
پسر پاسخ داد که یک مشتری.

 مدیر بــا ناراحتی گفــت: تنها یک مشــتری …؟ 
بی تجربه ترین متقاضیان در اینجــا حداقل1۰ تا 
2۰ فروش در روز دارند. حاال مبلغ فروشــت چقدر 

بوده است ؟
پسر گفت: 134,۹۹۹۵۰۰ دالر

مدیـــــر فریـــــاد کشــید: 
134,۹۹۹۵۰۰ دالر …؟

مگه چی فروختی؟
پســـــر گفـــــت: اول یـــــک 

 قـــــالب ماهیگیـــــری کوچــــک 
فروختم، بعد یک قالب ماهیگیری بزرگ، 

بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به همراه 
یک چرخ ماهیگیری 4 بلبرینگه. بعد پرسیدم 

کجا می روید ماهیگیری؟
گفت: خلیج پشتی.

من هم گفتم: پس به قایق هم احتیاج دارید و یک 
قایق توربوی دو موتوره به او فروختم.

بعد پرسیدم ماشین تان چیست و آیا می تواند این 
قایق را بکشد؟ که گفت: هوندا سیویک.

من هم یک بلیزر دبلیودی4 به او پیشــنهاد دادم 
که خرید.

مدیر  گفت: اون اومده بود قالب ماهیگیری بخره تو 
بهش قایق و بلیزر فروختی؟

پســر  گفت: نه اومده بود قرص ســردرد بخره من 
بهش پیشنهاد کردم بره ماهیگیری برای سردردش   
خــــوبه !!!

 روزی حضــرت ســلیمان)ع( در کنــار دریــا 
 نشســته بود، نگاهــش به مورچــه ای افتاد که 
دانه  گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد.

 ســلیمان)ع( همچنان به او نــگاه می کرد که 
در همان لحظه قورباغه ای ســرش را از آب دریا 
بیرون آورد و دهانش را گشود، مورچه به داخل 

دهان او وارد شد و قورباغه به درون آب رفت.
سلیمان)ع( مدتی به فکر فرو رفت و شگفت زده 
شد، ناگاه دید قورباغه سرش را از آب بیرون آورد 
و دهانش را گشود، آن مورچه از دهان او بیرون 

آمد ولی دانه گندم را همراه نداشت.
ســـــلیمان)ع( آن 
مورچــه را طلبید، 

و سرگذشــــت او را 
پرسید.

مورچــه گفــــت: » ای 
 پیامبرخــدا در قعــر این
دریا سنگی توخالی وجود 
دارد و کرمــی در درون 
آن زندگــی می کنــد 
 که نمی توانــد از آنجا 
خــارج شــود و من 
روزی او را حمـــل 

می کنم و خداوند این قورباغه را مامور کرده مرا 
نزد آن کرم ببرد.

قورباغه مرا به کنار ســوراخی که در آن سنگ 
اســت می برد و دهانش را به درگاه آن ســوراخ 
می گذارد، من از دهان او بیرون آمده و خود را به 
آن کرم می رسانم و دانه  گندم را نزد او می گذارم 
و سپس باز می گردم به دهان قورباغه، سپس در 
آب شنا کرده و مرا به بیرون از آب دریا می آورد 
 و دهانش را باز می کند و مــن از دهان او خارج

می شوم.«
ســلیمان)ع( به مورچه گفت: وقتــی که دانه 
گنــدم را بــرای آن کرم 
 می بری، آیا سخنی از او 

شنیده ای؟
مورچه گفــت: آری او 
می گویــد: ای خدایی 
کــه رزق و روزی مــرا 
در درون این ســنگ 
در قعر دریــا فراموش 
نمی کنــی، رحمتــت 
را نســبت به بندگان 
 بــا ایمانــت فراموش 

نکن.

حضرت سلیمان)ع( با مورچه ای در اعماق دریافرصت کار کردن

کاریکاتور )  فقر  (
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اخبار كوتاه 

دو پسر جوان كه خاله خود را با شليك گلوله به قتل رسانده بودند، 
پس از يك ماه لب به اعتراف گشودند.

ــدان خروجى  ــكوت مي ــليك گلوله س ــال صداى ش 22 دى امس
ــت. اهالى دو مرد موتورسوار را ديدند  شهرستان شبانكاره را شكس
ــين خودرويى از محل متوارى شدند. عابران  كه با شليك به سرنش
ــدند، راننده زن خودروى پرايد،  ــمت خودرو رفته و متوجه ش به س
مجروح شده است. به همين خاطر او را با كمك امدادگران اورژانس 
به بيمارستان منتقل كردند كه زن جوان بر اثر شدت جراحات جان 

سپرد.
ــيدگى به پرونده در اختيار كارآگاهان مبارزه با  با مرگ اين زن، رس
جرايم جنايى قرار گرفت و ماموران با بررسى پالك خودرو توانستند 
هويت مقتول را شناسايى كنند. خانواده اين زن به ماموران گفتند، 

او روز حادثه براى خريد از خانه خارج شده بود.
با توجه به نحوه قتل تيم جنايى اطمينان داشت كه زن جوان قربانى 
انتقام گيرى مرگبارى شده به همين خاطر تحقيقات را در اين شاخه 
ادامه دادند تا اين كه 13 نفر را دستگير كردند؛ اما به دليل اين كه هيچ 

مدركى عليه آنها نبود، با دستور قضايى آزاد شدند.
ماموران در ادامه به دو نفر از خواهرزاده هاى مقتول مشكوك شده 

و آنها را دستگير كردند.
سرهنگ فرج شجاعى، رييس پليس آگاهى استان بوشهر در اين باره 
گفت: متهمان در بازجويى ها انگيزه خود را اختالف خانوادگى با خاله 

خود اعالم كردند كه تحقيقات از آنها ادامه دارد.

ــتان اصفهان از دستگيري  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
ــف 17 فقره سرقت در غرب اصفهان  دو سارق حرفه اي منزل و كش

خبر داد.
سرهنگ جهانگير كريمي اظهار كرد: در پي وقوع چند فقره سرقت 
منزل در غرب شهر اصفهان، ماموران پليس آگاهي دستگيري عامل 

يا عوامل اين سرقت ها را در دستور كار قرار دادند.
ــاي تخصصي و  ــري كاره ــوران پس از انجام يك س وي افزود: مام
ــارق حرفه اي را شناسايي و پس از  ــتفاده از منابع خبري، دو س اس

هماهنگي با مقام قضايي دستگير كردند.
ــتان اصفهان تصريح كرد:  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
ــرقت از منازل  متهمان در بازجويى هاي به عمل آمده به 17 فقره س

شهروندان در غرب شهر اصفهان اعتراف كردند.
كريمى خطاب به شهروندان تاكيد كرد: از نگهداري اموال با ارزش 
خود در داخل منزل خودداري كرده و آنها را به صندوق امانات بانك 
بسپاريد؛ و چنانچه در كنار منزل تان ساختمان نيمه كاره اي در حال 

احداث است، بيشتر مراقب باشيد.

ــتان از هالكت يك قاچاقچي مسلح در عمليات ويژه  فرمانده انتظامي اس
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي و كشف يك تن و400 

كيلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخاني گفت: در ادامه طرح ها و برنامه هاي فرماندهي 
ــي قاچاق  ــبكه هاي مافياي ــا باندها و ش ــراي مقابله ب ــتان ب انتظامي اس
مواد مخدر ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي طي چهار 
مرحله عمليات جداگانه در 24 ساعت گذشته موفق شدند، يك تن و400 

كيلوگرم انواع مواد مخدر را كشف كنند.
وي افزود: در يكي از اين عمليات ها ماموران در منطقه كويري شرق استان 
ــرم ترياك و هروئين  ــلحي كه قصد انتقال600 كيلوگ با قاچاقچيان مس
ــتند، درگير شدند كه  به وسيله سه دستگاه خودروي سواري پژو را داش
ــيده و دو نفر ديگر  ــك نفر از قاچاقچيان به هالكت رس در اين درگيري ي
ــينكف به همراه 12 تيغه خشاب و  زخمي شدند و دو قبضه سالح كالش

386 عدد فشنگ جنگي از آنان كشف شد.
اين مقام مسئول عنوان داشت: در مجموع چهار عمليات انجام شده،10 
دستگاه خودروي سبك و سنگين توقيف و10 قاچاقچي مواد مخدر نيز 

دستگير شدند.
سردار آقاخاني تصريح كرد: محموله بزرگ مواد مخدر كشف شده شامل 
يك تن و 39 كيلو و350 گرم  ترياك، 236 كيلوگرم حشيش، 117كيلو 

و 600 گرم هروئين و پنج كيلو و 15 گرم شيشه است.
فرمانده انتظامي استان با بيان اينكه پليس براي مبارزه با قاچاقچيان مواد 
ــتگي ناپذير ماموران  ــت: با تالش خس مخدر عزم جدي دارد، اظهار داش
اين فرماندهي از ابتداي امسال تا كنون 32 تن انواع مواد مخدر در سطح 
استان كشف شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش 

68 درصدي برخوردار است.
ــه در امر مقابله  ــرد: به همين ميزان ك ــان ك اين مقام انتظامي خاطر نش
ــتان  ــط پليس اس ــترده اي توس ــواد مخدر فعاليت هاي گس با عرضه م
ــي فعاليت هاي  ــا نيز براي مواد افيون ــده در زمينه كاهش تقاض انجام ش
ــان معتادان، آموزش  ــده تا با مهار و درم خوبي صورت گرفته و تالش ش
خانواده ها، برپايي نمايشگاه ها و آگاه سازي در رسانه ها از گرايش افراد 

به سمت مصرف مواد مخدر جلوگيري شود.

شليك مرگبار به خاله

سارقان 17 منزل در غرب شهر 
اصفهان به دام پليس افتادند

هالكت يك قاچاقچي مسلح و 
كشف يك تن و 400 كيلو مواد مخدر ــاله اى  ــرد 53 س ــوز م ــرگ مرم ــراى م ماج

در بيمارستان امام سجاد (ع) به ماموران كالنترى 
125 يوسف آباد گزارش شد و تيمى از پليس براى 

تحقيق به بيمارستان رفتند.
ــتان در تحقيقات پليسى اعالم  مسئوالن بيمارس
ــرش به بيمارستان  ــوى پس كردند مرد بيمار ازس
ــه پدرش  ــا كرد ك ــرده و وى ادع ــدا ك انتقال پي
ــده و روى زمين  در دستشويى خانه حالش بد ش

افتاده و از پزشكان درخواست كمك كرد.
بدين ترتيب، با توجه به آثار كبودى روى بدن پدر 
خانواده بازپرس منافى آذر از شعبه سوم دادسراى 
امور جنايى تهران در جريان اين سناريوى مرموز 
قرار گرفت و دستور داد تا جسد براى بررسى هاى 
ــكى قانونى  ــان پزش ــتر در اختيار كارشناس بيش

قرار گيرد.
ــكى علت  ــاى پزش ــس از اقدام ه ــان پ كارشناس
ــر اعالم كردند  ــنگين به س مرگ مرد را ضربات س
ــد تا نظريه  زمين خوردن قربانى   و همين باعث ش

در دستشويى خانه رد شود.
بازپرس جنايى در اين مرحله دستور داد تا تيمى
ــران  ــى ته ــس آگاه ــوران اداره10 پلي  از مام
براى رازگشايى ماجراى مرگ مرموز پدر خانواده 
ــتين قدم  ــوند و كارآگاهان در نخس وارد عمل ش
ــياهى  ــتان س ــواده وى رفته و داس ــراغ خان به س

را شنيدند.
مادر خانواده با چهره اى آشفته ادعا كرد كه پسرم 
بهرام قاتل پدرش است و از آن زمان به كرج رفته و 

در خانه اش به تنهايى زندگى مى كند.
اين زن به ماموران گفت: روز حادثه با يكى ازپسرانم 
بيرون از خانه بوديم تا اينكه  متوجه مرگ همسرم 
ــديم، وقتى پيگير ماجرا  از پسر  در بيمارستان ش

كوچك ترم كه در زمان حادثه در خانه بود، شديم 
ــاد كتك گرفته و باعث  وى ادعا كرد پدرش را به ب
ــت. وى افزود: پسرم با افشاى اين  مرگش شده اس
راز پنهان عنوان كرد كه به همه بگوييم پدرش در 
ــد و به خاطر زمين  ــويى خانه حالش بد ش دستش

خوردن اين اتفاق افتاده است.
بازداشت سرقرار

كارآگاهان در اين مرحله كه هر لحظه احتمال فرار 
ــاله را مى دادند با آموزش هاى ويژه و  بهرام 25 س
حرفه اى مقدمات مالقات پسر خانواده و مادرش را 

در خيابان فراهم كردند.
ــش  ــس در كمين ــت پلي ــه نمى دانس ــرام ك به
ــه مالقات با  ــت زمانى كه وارد صحن ــته اس نشس
مادرش شد در علميات غافلگيرانه پليس دستگير 
ــتگيرى در برابر تحقيقات  ــد. بهرام از زمان دس ش
ــت خود را بى  ــعى داش ــكوت كرد و س پليسى س
ــت 6 روز وقتى ديد  ــا با گذش گناه معرفى كند ام

ــتند،  ــش برداش ــرده از راز جنايت ــواده اش پ خان
ــوران گفت:  ــرام به مام ــود. به لب به اعتراف گش
ــرص آرام بخش  ــروبات الكلى و ق روز حادثه مش
خورده بودم و در حالت عادى نبودم كه با پدرم به 
خاطر مسئله مالى درگير شدم و وى را به بادكتك 
ــراغ  ــس از مرگ پدرم به س ــم. وى افزود: پ گرفت
ــراى مرگ را فاش  ــواده ام رفتم و نزد آنها ماج خان
ــه نظريه  ــس از اينك ــتم پ كردم چون نمى خواس
ــوند اما  ــنوند،  شوكه ش ــكى قانونى را مى ش پزش
ــا كنند پدرم  ــكوت و ادع ــته بودم س از آنها خواس
ــده و روى زمين  ــد ش ــش ب ــويى حال در دستش

افتاده است. 
بنابراين گزارش، بازپرس منافى آذر از شعبه سوم 
دادسراى ناحيه 27 تهران با توجه به اعترافات پسر 
خانواده دستور داد تا وى براى تحقيقات تكميلى 
ــوران اداره 10 پليس آگاهى تهران  در اختيار مام

قرار گيرد.

مركز اطالع رسانى پليس آگاهى تهران بزرگ از دستگيرى 
مردى كه همسر خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.

ــره فوت  ــى110 وقوع يك فق ــاى پليس ــز فوريت ه مرك
ــهرك عالئين به كالنترى172 حضرت  ــكوك در ش مش
ــوران كالنترى در محل و  عبدالعظيم اعالم و با حضور مام
انجام بررسى هاى اوليه مشخص شد خانمى40 ساله به نام 

مريم فوت كرده است. 
ــد به اداره دهم پليس آگاهى، تيم  با اعالم خبر كشف جس
ــى صحنه جرم اداره دهم به همراه عوامل تشخيص  بررس
ــده و در همان  ــر ش ــد حاض ــف جس هويت در محل كش
ــد كه متوفى به علت اصابت  بررسى هاى اوليه مشخص ش
جسم سخت به ناحيه سر و خونريزى شديد داخلى ناشى 

از شكستگى جمجمه فوت كرده است. 
ــكوك و  ــى با موضوع فوت مش ــكيل پرونده مقدمات با تش
به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب 
شهررى، پرونده جهت رسيدگى در اختيار اداره دهم ويژه 

قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 
با توجه به نحوه كشف جسد، كارآگاهان به تحقيق از پسر 
متوفى پرداخته و اطالع پيدا مى كنند كه پسر متوفى طى 
تماس تلفنى (مسعود) همسر مادرش به محل سكونت وى 

مراجعه كرده است.
ــاعت 10 صبح بود كه همسر  پسر متوفى گفت : حدود س
ــخگوى  ــد كه مادرم پاس مادرم تماس گرفت و مدعى ش

تماس هاى تلفنى وى نيست 
و با اين بهانه از من خواست تا 
به محل زندگى مادرم رفته و 

موضوع را بررسى كنم.
وى افزود: نزديكى هاى ظهر 
به منزل مادر رفتم اما كسى 
در خانه را باز نكرد و نهايتا با 
ــعود تماس گرفته و وى  مس
ــاند و  نيز خود را به خانه رس
همراه مسعود وارد شديم كه 
با جسد مادرم مواجه شديم.

تحقيقات از همسـر 
متوفى

در تحقيقات اوليه مشخص 
شد كه همسر متوفى به نام 
ــاله ) پس از  مسعود ( 66 س

ــا متوفى كه او  ــال90 ب ــر اولش، مجددا در س مرگ همس
ــرش فوت كرده ازدواج مجدد  ــال پيش همس نيز چند س
كرده اما با اين وجود، هر دو نفر به صورت جداگانه زندگى 

مى كردند.
ــى تلفن همراه  ــعود گفت: هرچه به تلفن خانه و گوش مس
ــرم از مدتى  ــى پاسخگو نبود. همس متوفى زنگ زدم كس

ــدا  ــون پي ــار خ ــش فش پي
ــن علت با  كرده بود به همي
پسرش تماس گرفته و از او 
خواستم تا به منزل مادرش 

سر بزند.
ــس از تماس  ــزود: پ وى اف
تلفنى پسر متوفى و بيان اين 
مطلب كه مادرش در خانه را 
ــخصا  باز نمى كند، خودم ش
به محل زندگى مريم مراجعه 
كرده و با كليد خانه كه تنها 
ــن و مريم قرار  در اختيار م
ــت، در خانه را باز كرده  داش
و هر دو نفر وارد خانه شديم 
ــد همسرم  كه ناگهان با جس
در كف خانه روبه رو شديم. 

كشف جنايت 
در ادامه رسيدگى به پرونده، كارآگاهان به تحقيق از اهالى 
ــكونت متوفى پرداخته و در تحقيقات خود اطالع  محل س

ــاى اوليه خود مبنى  ــعود بر خالف ادع پيدا كردند كه مس
ــته به خانه متوفيه هيچ ترددى  بر اينكه در چند روز گذش
نداشته اما تعدادى از اهالى ساختمان وى را در روز حادثه 
ــاختمان، با حالتى مضطرب مشاهده  در زمان خروج از س
ــواده متوفى،  ــه تحقيقات از اعضاى خان كرده اند. در ادام
كارآگاهان اطالع پيدا كردند كه مريم از چندى پيش قصد 
ــعود در اظهارات خود مدعى بود كه  متاركه داشته اما مس
هيچ گونه مشكلى با متوفيه نداشته است. مسعود سرانجام 
ــه خانه متوفى  ــرد و گفت: ب ــرش اعتراف ك به قتل همس
ــه را مطرح كرد و با  رفته بودم كه او مجددا موضوع متارك
ــدم و ضربه  ــه عصبانى ش ــث در يك لحظ باال گرفتن بح
محكمى به صورت وى زدم. وى افزود: شدت ضربه به حدى 
ــر مريم به ديوار برخورد و بر زمين افتاد، بدنش  بود كه س
سرد شده بود و خون زيادى از وى رفته بود به همين علت 
ــده و به خانه خودم در منطقه  ــرعت از خانه خارج ش به س
ــه اينكه مريم جواب  ــرداى آن روز به بهان نارمك رفتم و ف

تماس هاى مرا نمى دهد، با پسرش تماس گرفتم. 
ــرهنگ كارآگاه آريا حاجى زاده معاون مبارزه با جرايم  س
ــزرگ، درباره اين خبر گفت:  جنايى پليس آگاهى تهران ب
ــت  با اعتراف صريح متهم به ارتكاب جنايت ، قرار بازداش
ــادر و متهم جهت  ــوى مقام محترم قضايى ص موقت از س
ــار اداره دهم ويژه قتل  ــات تكميلى در اختي انجام تحقيق

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

خبر 
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فرمانده انتظامي شهرستان ديواندره از كشف 
ــاق به ارزش  ــن همراه قاچ يك محموله تلف
ــتان  ــارد ريال در آن شهرس تقريبي دو ميلي

خبر داد.
سرهنگ قدرت سورني اظهار داشت: ماموران 
پليس آگاهي شهرستان ديواندره با همكاري 

ماموران اداره مبارزه با كاالي 
قاچاق پليس آگاهي استان، 
ــرل خودروهاي  ــن كنت حي
ــور ديواندره –  عبوري در مح
بيجار به يك دستگاه سواري 
تيبا، مشكوك شدند و خودرو 
ــي هاي بيشتر  را جهت بررس

متوقف كردند.
ــي و  ــا تيزهوش ــزود: ب وي اف
ــاالي ماموران، تعداد  تجربه ب
ــي تلفن  137 دستگاه گوش
همراه قاچاق كه به شيوه اي 
ماهرانه در زير صندلي عقب 
ــده بود،  ــازي ش خودرو جاس

كشف شد.
ــتان ديواندره ضمن  فرمانده انتظامي شهرس
اشاره به ارزش دو ميليارد ريالي اين محموله، 
ــتگير و  ــان كرد: راننده خودرو دس خاطرنش
ــكيل پرونده مقدماتي، جهت سير  پس از تش

مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شد.

ــان  ــط كارشناس ــى مرگ دو جوان، توس علت اصل
پزشكى قانونى اعالم خواهد شد.

ــهردارى تهران  ــازمان آتش نشانى ش  سخنگوى س
ــان،  با اعالم خبر مرگ دو مرد جوان در آپارتمان ش

علت اوليه مرگ را گازگرفتگى اعالم كرد.
 جالل ملكى گفت: ساعت 2:44 بامداد جمعه در پى 

تماس با ماموران آتش نشانى درباره پاسخگونبودن 
ساكنان منزلى درطبقه چهارم ساختمانى در خيابان 

88... ماموران بالفاصله به محل اعزام شدند.
ــانان، با باز كردن در ورودى   وى ادامه داد: آتش نش
كه بسته بود، با 2 جوان مواجه شدند كه در نزديكى 
ــوران و عوامل  بخارى خوابيده بودند. با حضور مام
ــد هر دو جوان  اورژانس مشخص ش

جان خود را از دست داده اند.
 اجساد تحويل پزشكى قانونى شد، 
ــخص  تا علت اصلى مرگ آن ها مش
ــواهد موجود  شود، اما باتوجه به ش
در صحنه اين احتمال مى رود كه دو 
جوان قربانى گازگرفتگى شده باشند؛ 
ــاى اين واحد  ــه در و پنجره ه چراك
كامال بسته بود، از طرفى آن ها از لوله 
بخارى استفاده كرده بودند كه شيب 
منفى داشت، شيب منفى لوله بخارى 
ــاى آالينده  ــد گازه اجازه نمى ده
به خوبى خارج شود. اين درحالى بود 
كه كالهك اچ نيز در بام قرار نداشت.

ــردگى  ــان دادن به افس ــراى پاي زن جوان ب
ــتان ربود و  ــوزادى را از بيمارس زن برادرش، ن

به او هديه داد.
ــتان و انجام  ــا حضور در بيمارس كارآگاهان ب
ــدند، نوزاد متعلق به زنى  تحقيقات متوجه ش
ــهريور با عمل  ــتان 17 ش بوده كه در بيمارس
ــزارين به دنيا آمده و يك ساعت بعد توسط  س

زنى جوان ربوده شده است.
ــته،  ــى دوربين هاى مداربس ماموران با بررس
ــت آوردند و با  ــا را به دس ــوزاد رب چهره زن ن
ــتان متوجه شدند  تحقيق از كاركنان بيمارس
اين زن چند روز قبل با مراجعه به بيمارستان 
ــرادرش قصد خريد  ــر ب ادعا كرده براى همس
نوزاد را دارد كه كاركنان بيمارستان حرف او را 

جدى نگرفته اند.
ــد متهم به  ــال مى دادن ــان كه احتم كارآگاه
ــز مراجعه كرده،  ــتان هاى ديگرى ني بيمارس
ــتند با  به تحقيق در اين باره پرداخته و توانس
ــتان هاى مشهد  كمك رييس يكى از بيمارس
و كارشناس مامايى آنجا، ردى از زن نوزاد ربا 

پيدا كنند.
ــن نوزاد،  ــدن اي ــاعت پس از ربوده ش 30 س
ــايى مخفيگاه متهم  ــوران موفق به شناس مام
ــتگير كردند. نوزاد دختر كه  ــده و او را دس ش
ــد نيز  ــرادر اين زن نگهدارى مى ش در خانه ب

تحويل پدر و مادرش شد.
متهم و برادرش بازداشت هستند و تحقيقات 

از آنها ادامه دارد.
ــتان  ــرى، رييس بيمارس دكتر كيومرث افس
ــهد در اين باره گفت: متهم  ــهريور مش 17 ش
ــتان  ــاعت مالقات بيمارس اين نوزاد را در س
ــاره انگيزه اش  ــتگيرى درب ربوده و پس از دس
ــرادرش  ــه، زن ب ــى گفت ــوزاد رباي ــن ن از اي
ــود اما  ــول كرده ب ــه فرزندى قب ــه اى را ب بچ
ــده و  ــه پيدا ش ــادر بچ ــدر و م ــى پ به تازگ
فرزندشان را از وى گرفتند و او دچار افسردگى 

شد. 
او هم براى كمك به زن برادرش تصميم گرفته 
ــتان ربوده و به او بدهد تا  نوزادى را از بيمارس

از اين وضعيت خارج شود.

كشف محموله 2 ميلياردي گوشي تلفن همراه  نوزاد دزدى براى شادى زن افسرده!مرگ ناگهانى دو مرد جوان در آپارتمان

جوان25ساله در حال مستى پدرش را كشت

دستگيرى مردى كه همسر خود را كشت

ــهر  ــاهين ش ــتان ش ــده انتظامي شهرس فرمان
از دستگيري يك سارق داخل خودرو و كشف 36 

فقره سرقت خبر داد.
ــرهنگ رجبعلي مختاري فرمانده انتظامي    س
ــو با  ــت و گ ــهر در گف ــاهين ش ــتان ش شهرس
خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: در پي وقوع 
چندين فقره سرقت لوازم داخل خودرو در اين 
ــتگيري عامل و يا  ــتان، شناسايي و دس شهرس

ــتور كار ماموران  ــرقت ها در دس عوامل اين س
پليس آگاهي قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران با راه اندازي گشت هاي 
ــكار و پنهان، موفق به دستگيري يك سارق  آش

حين تخريب قفل خودروي پرايد شدند.
ــارق در  ــن س ــزود: اي ــاري اف ــرهنگ مخت س
ــره  ــه 36 فق ــده ب ــام ش ــاي انج ــي ه بازجوي
ـــتان  شهرس ــن  ايـ ـــطح  س در  ـــرقت  س

ــراف  ــراف اعتـ ــاي اطـ ـــتان هـ و شهرس
ــت: در اين  ــام انتظامي بيان داش ــن مق كرد. اي
زمينه، پرونده تشكيل و متهم جهت سير مراحل 

قانوي به مراجع قضايي تحويل داده شد.
فرمانده انتظامي شاهين شهر در پايان به مردم 
ــران قيمت  ــب تزئينات گ ــرد: از نص توصيه ك
ــد، لوازم با ارزش  بر روي خودرو خودداري كنن
ــودرو رها نكنند و  خود را روي صندلي هاي خ
ــود را در پاركينگ  ــكان، خودروي خ حتي االم

پارك كنند.

36 فقره سرقت در پرونده سارق داخل خودرو
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10 غـار بـى نظيـر ايـران (2 )

غار عظيم و زيباى كتله خور از طريق جاده آسفالته زنجان- 
سلطانيه، خدابنده-گرماب و از طريق جاده زنجان- بيجار- 
ــدان- كبودر آهنگ  گرماب و همچنين از طريق جاده هم
ــه با غار  ــت. نكته جالب توجه در رابط ــى اس قابل دسترس
ــى هاى انجام شده  ــواهد و بررس كتله خور اين است كه ش
مويد اين موضوع است كه اين غار در نهايت به غار عليصدر 
در همدان متصل مى شود. همچنين يكى ديگر از عجايب و 
زيبايى هاى اين غار تعدد طبقات آن است كه اين گونه غارها 
ــتند. گمان مى رود كه اين غار  در جهان بسيار كم نظير هس
داراى 7 طبقه باشد كه البته تاكنون تنها 3 طبقه آن كشف 
شده است. اين غار به 3 بخش فرهنگى، تفريحى و ورزشى 

تقسيم شده است. 
ــوردان و  ــتفاده غارن ــورد اس ــه م ــى آن ك ــش ورزش بخ
ــت و هنوز  صخره نوردان قرار مى گيرد حدود 4 كيلومتر اس
ــت. بخش تفريحى غار كه جهت  انتهاى آن كشف نشده اس
بازديد عموم مورد استفاده قرار مى گيرد حدود 2 كيلومتر 
مسير مستقيم است. بخش فرهنگى غار نيز در بخش جنوبى 
ــت طبيعى كه  ــمت اصلى آن داالنى اس آن قرار دارد و قس
جهت برگزارى مراسم مختلف مورداستفاده قرار مى گيرد. 
البته اين داالن هيچ گونه راه خروجى به بيرون نداشته و راه 
ــده اما خود داالن  خروجى آن به صورت مصنوعى كنده ش

تماما طبيعى  است.

ــن نقاط ديدنى  ــك يكى از جذاب تري غار كرفتو بى ش
ــود كه ايرانيان باستان  ــوب مى ش ــور محس غرب كش
ــايل دستى آن را  ــتن ابزار برقى و تنها با وس بدون داش

ايجاد كردند. 
ــت  ــاختمانى بى نظير اس ــت س ــار از لحاظ باف اين غ
به گونه اى كه ارتفاع دهانه ورودى غار از سر تپه به بيش 
ــته راهى بس دشوار و  ــد كه در گذش از 25 متر مى رس
مشكل براى ورود به درون آن بوده ولى در طول 10 سال 
گذشته و به وسيله چوب و آهن پلكان هايى براى ورود 

به آن طراحى و نصب شده است. 
ــان در  ــت زم ــه در اثر گذش ــل ريزش هايى ك ــه دلي ب
ــه ورودى  ــون دهان ــى در پيرام ــاى بيرون ــره ه صخ
در مجموعه معمارى صخره اى ايجاد شده است، تعداد 
اطاق ها و راهروهاى موجود در كليه طبقات به روشنى 

قابل تشخيص نيست.

ــت چما واقع شده و شبيه  غار يخى چما در مقابل دش
ــت كه ارتفاع  ــارى پربرف اس تنگه اى بزرگ و يك انب

برف هاى آن تا50 متر نيز مى رسد. 
اليه هاى يخى اين غار در فصول گرم و كم بارش داراى 
ــت هستند و  ــيار نازك و سس ضخامت كمى بوده و بس
بايد از عبور بر روى آن ها و داخل غار اجتناب كرد از زير 
يخ هاى اين غار چشمه اى با آب سرد در جريان است كه 

نهايتا به سد كوهرنگ مى ريزد. 
قرار گرفتن در دره هاى عميق و انباشت حجم برف هاى 
چندين ساله در اين مكان سبب شده قنديل هاى يخ و 
توده هاى عظيم برف به صورت دايمى و در تمام فصول 

سال باقى بمانند. 
ــيع برف در غاريخى چما محلى براى تفريح   سطح وس
ــايرى منطقه  ــان عش ــان و نوجوان ــرگرمى جوان و س
چما شده كه عالوه بر اين، در سال هاى اخير مسابقات 
ــل برگزار  ــن مح ــور نيز در اي ــتانه كش ــكى تابس اس

مى شده است.

ــران و از معدود  ــدر يكى از غارهاى تاالبى اي غار عليص
غارهاى آبى جهان است. 

ــت. ــن بزرگ ترين غار آبى جهان اس عليصدر همچني
ــتاى  ــارى قيه نزديك روس ــار در ارتفاعات س ــن غ اي
ــتان كبودرآهنگ در استان همدان  على صدر شهرس
ــطح دريا 2100 متر  ــت. ارتفاع غار از س واقع شده اس
است. محوطه غار داالن هاى پيچ در پيچ و دهليزهاى 

متعددى دارد. 
ــته آب ها، درياچه بزرگى در درون غار  از مجموعه رش
به وجود آمده و از اين رو نفوذ به ژرفاى غار تنها با قايق 

ميسر است. 
ــتان  ــى از ديدنى هاى جهانگردى اس غار عليصدر يك
همدان است. غار عليصدر بيست و سومين اثر طبيعى 
ــازمان ميراث فرهنگى در 15  ملى است كه توسط س
دى 1387 در فهرست ميراث طبيعى ايران قرار گرفت.

غار سهوالن داراى دو دهانه است كه به سمت جنوب 
ــده اند و چند درخت تنومند جنگلى كه از ميان  باز ش
صخره ها سربرآورده اند سايه خود را بر دهانه اصلى غار 
ــايه براى گردشگران  انداخته اند كه عالوه بر تامين س
ــرد محيط طراوتى دو چندان  ــن و س به طبيعت خش
بخشيده اند. حركت در قسمت آبى درياچه با قايق هاى 
ــت ولى بخش خشكى را با پاى  پارويى امكان پذير اس

پياده نيز مى توان مشاهده كرد. 
اسكله اى كه گردشگران را به داخل تونل ها، داالن ها 
ــن تر از دهانه  ــاى غار مى برد 45 متر پايي و درياچه ه
اصلى قرار دارد كه با 106 پله بتونى پيچ درپيچ به كف 

درياچه درون غار مى رسد. 
ــت همراه با بوى  ــه درون غار بوى رطوب در بدو ورود ب
ــفر آبى درون  ــام مى رسد. در س خفيف گوگرد به مش
ــگران پس از دريافت يك جليقه  غار هر يك از گردش
ــت آغاز  ــى گيرند و حرك ــرار م ــق ها ق نجات در قاي
ــتين درياچه پيش روى گردشگران  ــود. نخس مى ش
حدود 200 متر وسعت دارد كه داراى آبى زالل و صاف 
ــر اين درياچه افزون بر50 متر  ــت. داالن باالى س اس
ــاى آن دو داالن باريك به عرض  ارتفاع دارد و در انته
ــا و داالن هاى  ــود كه به درياچه ه دو متر ديده مى ش

بعدى باز مى شوند.

غار كتله خور؛ 
غار سه طبقه ايران

غار كرفتو؛ 
غار دست كند ايران

 غار يخى چما
استان چهار محال بختيارى

غار عليصدر
استان همدان

غار آبى سهوالن
استان آذربايجان غربى

معرفى كتاب

ــحابى » موضوعات و ــن س ــته « حس ــاد » نوش ــالم و اقتص كتاب « اس
 امور مربوط به اقتصاد اسالمى را تبيين و تعميق مى كند.

ــريعى،  ــه گانه تش ــاى س ــام ه ــادى، نظ ــاى اقتص ــوزه ه ــل در آم تام
ــوى  ــت و ج ــراى جس ــالش ب ــالم و ت ــى اس ــى و اخالق عقيدت
ــاله ها و ــم و پديده ها ومس ــا آن مفاهي ــى مواجهه ب ــع  و چگونگ مواض
ــات امروز جامعه  ــرورى و هم از ضروري ــادى هم  مقوله اى ض امور اقتص

محسوب مى شود.
ــه عنوان  ــالم ب ــن مقوله كه اس ــگاهى نيز اي ــى و دانش ــع علم در مجام
ــد و  ــول و قوائ ــه اص ــدى چ ــان توحي ــع ادي ــم و جام ــن خات دي
ــى  ــاى دين ــوزه ه ــر آم ــى ب ــع مبتن ــاد جوام ــى را در اقتص ضوابط
ــف  ــاى وظاي ــات ايف ــا را از ملزوم ــق آن ه ــت و  تحق ــرده اس اراده ك
ــه  ــد از جمل ــى دان ــت او م ــى خدم ــدف اصل ــال ه ــان در  قب انس
ــع  تحقيق  ــن مطالب و تتب ــود لذا همواره تبيي ــوب مى ش نيازها محس
ــالمى و ارتباط آن ها با اقتصاد از سوى عمده دانشگاهيان  در مباحث اس
ــواالت مطروحه  ــخ گويى به س ــا ضمن پاس ــت ت مورد مطالبه بوده اس
ــائل  ــاى الزم جهت آموزش و پژوهش در مس در اين خصوص، زمينه ه

مربوط به اسالم و اقتصاد فراهم آيد.
ــالمى تبيين و  ــه اقتصاد اس ــور مربوط ب ــاب موضوعات و ام در اين كت
ــال كند كه  ــه را دنب ــن نكت ــيده تا اي ــنده كوش ــده و نويس ــق ش تعمي
ــب  ــه اى تدريجى بوده و متناس ــن، مقول ــب با دي ظهور اقتصاد متناس
ــاى اقتصادى  ــتاى ارتق ــراد و جامعه در راس ــاى اقتصادى اف با تالش ه

ــاى دينى ــوزه ه ــبت از آم ــان نس ــه هم ــال ب ــن ح ــه در عي ــود ك خ
ــز، جلوه  ــن منظور ني ــد و به همي ــت، جلوه مى كن ــده اس  بهره مند ش
ــاى كتاب  ــاد را در انته ــه دينى اقتص ــاد و ايجاد جامع ــالق در اقتص اخ
آورده است.كتاب « اسالم و اقتصاد » را انتشارات دانشگاه تهران در قطع 
وزيرى، شمارگان500 نسخه و با قيمت 12 هزار تومان منتشر كرده است.

اسالم و اقتصاد 

 

آشپزى

گوناگون

    

ــده ــه، كره آب ش ــكويت 2 پيمان ــرده بيس مـواد الزم بـراى اليه تـارت : خ
 113 گرم، شكر 2 قاشق غذاخورى.

مواد الزم براى اليه پنيرى: پودر قند يك چهارم پيمانه، پنيرخامه اى 250 گرم.
ــده 6 عدد، ــم زده ش ــرغ  ه مـواد الزم بـراى سـس  نارنگـى: زرده تخم م

آب نارنگى 3 چهارم پيمانه، نشاسته ذرت  يك قاشق غذاخورى، پوست نارنگى ريز 
رنده شده يك و نيم قاشق مرباخورى،كره خردشده  113 گرم، شكر نصف پيمانه.

مواد الزم براى تزيين تارت نارنگى: خامه هم زده شده يك و نيم پيمانه، پودر 
قند 2 قاشق غذاخورى، وانيل  به ميزان كافى، برش هاى نارنگى به مقدار الزم.

طرز تهيه تارت نارنگى: فر را روى 170 درجه سانتى گراد تنظيم كنيد. تمام مواد  
اليه را در ظرف بريزيد و خوب مخلوط كنيد. در يك قالب مخصوص 28 سانتى كه 

كف آن قابل برداشتن است، پهن كنيد.
مواد را به پايين و كناره قالب فشار دهيد و به مدت 7-8 دقيقه در فر بپزيد و سپس 
بگذاريد خنك شود. يك چهارم  فنجان پودر شكر و پنير خامه اى  را در كاسه  هم 
بزنيد تا صاف و يك دست شود. سپس روى اليه آماده شده پهن كنيد و در يخچال 

قرار دهيد.
زرده هاى هم زده شده را كنار بگذاريد. آب ميوه، نصف پيمانه شكر، نشاسته ذرت 
و پوست نارنگى را با هم مخلوط كنيد و روى حرارت كم بپزيد و مرتب هم بزنيد تا 

مواد شروع به جوشيدن كند و غليظ شود.
مواد آماده شده را  از روى حرارت برداريد. به مقدار كمى از اين مواد گرم كره اضافه 
ــپس براى مدتى كامال هم بزنيد و روى  ــود. س كنيد و هم بزنيد تا كره ها ذوب ش
ــدن  پهن كنيد و در يخچال  حرارت قرار دهيد تا غليظ شود. پس از كمى سرد ش

قرار دهيد.
خامه و پودر قند و وانيل را با هم مخلوط كنيد و هم بزنيد و با آن و برش هاى نارنگى 

تزيين كنيد.

ــدان EB 218  را روانه بازار  در سال 1999 شركت بوگاتى، خودروى س
ــاخت  ــادى را صرف طراحى و س ــى هزينه هاى زي كرد. گرچه كه بوگات
ــا 100 را در 4/5  ــت صفر ت ــودرو مى توانس ــرده بود و اين خ EB218 ك
ــت ــب بخارى در قلب خود مى توانس ــا موتور 555 اس ثانيه طى كند و ب
ــرعت بگيرد، اما در بازار خودروهاى سدان فوق لوكس از   km/h 300 س

ــپرى  ــان را س رقيب هاى پر قدرت آلمانى و آمريكايى كه روزهاى اوج ش
ــى روى اين محصول  ــت خورد و بوگاتى فروش چندان مى كردند، شكس
ــوپر اسپرت ها گذاشت  ــت. بعد از آن بوگاتى تمركز خود را روى س نداش
ــت و طراحى  ــباهت داش ــه المبورگينى ش ــپرت هايش ب ــوپر اس كه س
ــا اينكه بوگاتى در طراحى ويرون،  داخلى اش هم چنگى به دل نمى زد. ت
خط مشى طراحى خود را پيدا كرد. استفاده از خطوط منحنى روان و نرم 
ــاده  در طراحى بيرونى و تلفيق آن با بدنه فلزى براق و طراحى داخلى س

اما زيبا...
بعد از آن بوگاتى طوفان به پا كرد...

سوپر اسپرت هايش جز محبوب ترين ها و گران ترين خودروهاى كالس 
خودش در جهان شد.

ــپرت ها به دنبال كسب نام و  ــوپر اس بوگاتى پس از موفقيت هايش در س
ــال 2013 بوگاتى كه هميشه مايوسانه  نشانى در كالس سدان بود. در س
به بازار پر سود خودروهاى سدان فوق لوكس چشم داشت، دوباره به اين 
ــوى  ــپت گاليبير آخرين تالش كمپانى فرانس بازار چنگ انداخت. كانس
بوگاتى براى بازگشت به ميدان رقابت خودروهاى سدان فوق لوكس بود كه 
به تعليق افتاد. در زمان معرفى قرار بود گاليبير با موتور800 اسب بخارى 
ــدن مدير شركت بوگاتى تصميم بر آن شد تا  رونمايى شود كه با عوض ش
ــدان را با قدرتى در حد و اندازه بوگاتى ويرونرون رونمايى كنند تا  اين س
به اعتبار برند بوگاتى ( يعنى كمپانى توليد كننده خودروهاى پر قدرت )

 لطمه اى وارد نشود.  ادامه دارد...

تارت نارنگى زمستانى

ماجراى خواندنى از بوگاتى هاى چهاردر  ( 1)

خانه دارى

ــنت هاى  ــه تكانى كه از س ــد نوروز، خان ــل بهار و عي ــدن به فص با نزديك ش
ــى از كارهاى  ــود و يك ــه اش پيدا مى ش ــر و كل ــت، س قديمى ما ايرانيان اس
ــو و نظافت فرش  ــت و ش ــت. شس ــوى فرش هاس ــت وش ــه تكانى، شس خان
ــاص آن  ــول و قواعد خ ــت اص ــت و رعاي ــوردار اس ــژه اى برخ ــت وي از اهمي
ــت ندهد  ــتبافت كيفيت اوليه خود را از دس ــد تا فرش دس ــبب خواهد ش س
ــظ كند.  ــود را حف ــاختمانى خ ــرى و س ــات ظاه ــكان خصوصي و حتى االم
ــار ديگر  ــد از پرداخت و ب ــك بار بع ــوى فرش به طور معمول، ي ــت و ش شس

پس از طى ساليانى چند صورت مى گيرد.
غـبارگيرى

ــت و در مرحله دوم زدودن كثافات و آلودگى هايى  در مرحله اول ارتقاى كيفي
كه پس از ساليان دراز بر آن نشسته، مد نظر است. قبل از شست و شوى فرش 

غبارگيرى به دو روش انجام مى شود؛
ــرش را مى تكانند و يا با چوب  غبارگيرى معمولى: در غبارگيرى معمولى ف
ــپس با جارويى زبر  ــت قالى مى كوبند تا گرد و خاك آن خارج شود. س بر پش
ــت) آن را مى روبند.  ــود اس ــه در منزل همه موج ــان جاروهاى چوبى ك (هم
ــيختگى تار و پود قالى شود و به بافت آن لطمه بزند.  اين كار نبايد موجب گس
ــتى است كه جهت تميز كردن  كوبيدن فرش بر زمين از جمله كارهاى نادرس

آن به كار مى رود.
غبارگيرى مكانيكى: اين كار در كارخانجات، بسته به كيفيت فرش صورت 
مى گيرد و در منزل مقدور نيست. فرش هايى كه داراى گرد و غبار هستند، قبل 
ــوند، چرا كه هنگام شست و شو گرد و  از شست و شو حتما بايد غبارگيرى ش

غبار در ته گره ( محل تماس گره با تار و پود ) باقى مانده خوب تميز نمى شود 
ــود. ( در واقع تبديل به گل شده و در مغز فرش  و باعث پوسيدگى فرش مى ش
باقى مى ماند. ) در زندگى هاى شهرى كه معموال از جاروبرقى استفاده مى شود، 
گرد و غبار چندانى درون فرش باقى نمى ماند كه نياز به غبارگيرى داشته باشد. 

راهكارهايى براى تميز و براق كردن 
فرش ها (1)
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