
شهرداری زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 704 مورخ 93/10/1 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 5 پالک زمین با کاربری تجاری 
واقع در شهرک مشاغل مزاحم شــهری را از طریق مزایده عمومی به 
فروش رســاند، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 

مورخ 94/12/6 به شهرداری مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

جواد جمالی- شهردار زرین شهر 

نوبت دوم

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد 
قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت اداری مورخ 1394/12/10 به آدرس: اصفهان – چهارباغ عباســی – خیابان عباس آباد- 
ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف – دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمایید.

جهت شرکت در مناقصه: مبلغ 300/000 ریال به حساب جاری سپهر شماره 0103851178002 
بانک صادرات شعبه میدان آزادی و فیش مربوطه داخل پاکت الف قرار داده شود.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
*به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

*شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

آگهی مناقصه عمومی داخلی 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاری

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه
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فاجعه اجتماعی اصفهان در حال رخ دادن است؛

سـوگ اخالق در جشن طالق
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سوپر استار و استاد 
لقب های جدید نکونام 

در قطر

روابط نزدیک و صمیمی 
با همسایگان سیاست اصولی 

ایران است
نوروز95 اصفهان نورانی
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رییس شورای شــهر اصفهان گفت: تعامل و ارتباط 
مســالمت آمیز بین ادیان مهر باطلی بر پرونده تمام 

افرادی است که با شرارت و دشمنی...

سید کامل تقوي نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتي 
کشوربا اشاره به اینکه نظام مالیاتي کشور مشوق ها و 

تسهیالت مالیاتي گسترده اي...

معاون اول رییس جمهــور گفت: امروز در کشــور 
هیچ طرح بــزرگ و متوســطی بــدون مالحظات 

زیست محیطی اجرا نمی شود...

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: 
نامزدهای انتخاباتی مردم را فقط برای رأی نخواهند 

بلکه به حسب کرامت و اینکه مردم ولی نعمت ...

»تعامل« مهرباطلی بر پرونده 
معرفی چهره ای خشن از ادیان

اختصاص مشوق هاي جدید 
مالياتي به صنعت گردشگري

اراده جدی برای حل مشکالت 
زیست محيطی شکل گرفته است

کاندیداها به مردم صرفا به عنوان 
رأی دهندگان نگاه نکنند

5

 ایران با صادرات 132/3میلیون دالرساالمبور و وت بلو،
 درجایــگاه نخســتین صادرکننده ایــن محصوالت 
درسال 2014قرار گرفت. ایران در رده صادرکنندگان 
محصوالت خام چرم ســبک، جایگاه برتــر را به خود 
اختصاص داده و این درحالی است که درحوزه چرم های 
فرآوری شده و چرم سنگین جایگاه قابل توجهی ندارد. 
براســاس گزارش ســازمان تجارت جهانی، رقم کل 
واردات ساالمبور و وت بلو سبک درسال 2014 معادل 
796 میلیون دالر بوده اســت که دراین حوزه ایتالیا با 
واردات 335 میلیــون دالر واردات در رده اول، هند با 
125میلیــون دالر در رده دوم و چیــن با 82 میلیون 
دالر در رده سوم واردکنندگان ساالمبور و وت بلو قرار 
دارند که سهم صادرات ایران به این سه کشور به ترتیب 
39/1، 28/9 و 2/1میلیون دالر بوده اســت. درهمین 
ســال صادرات کل ســاالمبور و وت بلو معادل 829 
میلیون دالر بوده که ایران با 132/3، نیوزلند با 100 و 
اسپانیا با 97 میلیون دالرسه رتبه اول صادرکننده های 
این محصول را دراختیار دارنــد. درادامه این گزارش 
میزان صادرات ایران در کراســت )چرم نیمه ساخته( 

سبک فقط 7/6 میلیون دالر...

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مهم ترین موضوع 
امنیت ملی ایــران در آینده، مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی است که فساد هم گریبان آن را گرفته و باید با 

آن بی رحمانه مبارزه کرد.
امیر دریادار علی شمخانی در همایش »جهان در پیچ 
تاریخی، نقش جمهوری اســالمی در هندسه جهانی 
قدرت«گفت: مردم ایران قبل از انقالب در دوران پهلوی 
در انتخاب حاکم کشورشــان هیچ نقشــی نداشتند. 
هم اکنون نیز در منطقه ما برخی کشــورها به صورت 
موروثی اداره می شوند. وی ادامه داد: سیاست منطقه 
ای حکومت پهلوی بر اساس ژاندارمی منطقه ای بود و 
جایگاه جهانی ایران در زمان پهلوی مشخص نبود. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ایران، لنگر ثبات در 
منطقه است و همه به این موضوع اذعان دارند. وی با 
انتقاد از عملکرد دستگاه های اقتصادی، گفت: در کشور 
ما در بحث اقتصاد کم و کاستی هایی وجود دارد و در 
 این زمینه خوب عمل نکردیم. شــمخانی با اشاره به 
توفیقات هسته ای و دفاعی ایران و با بیان اینکه ما در 
علوم نانو و بیو حرف های زیادی بــرای گفتن داریم، 
تاکید کرد: ایران باید چالش های اقتصادی را رفع کند...

چرم ایران و ظرفيت های 
پسابرجامی  این صنعت

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
ایران، لنگر ثبات  در منطقه  است 

زرگرپور: 
رقابت ۲۲ نامزد برای

 هر کرسی مجلس  در اصفهان 
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دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: مهم ترين موضوع 
ــكالت اقتصادى و  ــده، مش ــران در آين امنيت ملى اي
معيشتى است كه فساد هم گريبان آن را گرفته و بايد با 

آن بى رحمانه مبارزه كرد.
به گزارش مهر، امير دريادار على شمخانى در همايش 
ــالمى در  ــان در پيچ تاريخى، نقش جمهورى اس «جه
هندسه جهانى قدرت»گفت: مردم ايران قبل از انقالب 
ــان هيچ  ــوى در انتخاب حاكم كشورش در دوران پهل
ــه ما برخى  ــتند. هم اكنون نيز در منطق ــى نداش نقش

كشورها به صورت موروثى اداره مى شوند.
ــت منطقه اى حكومت پهلوى بر  وى ادامه داد: سياس
ــاس ژاندارمى منطقه اى بود و جايگاه جهانى ايران  اس

در زمان پهلوى مشخص نبود.
ــه داد: ايران، لنگر  ــوراى عالى امنيت ملى ادام دبير ش
ثبات در منطقه است و همه به اين موضوع اذعان دارند.

وى با انتقاد از عملكرد دستگاه هاى اقتصادى، گفت: در 
كشور ما در بحث اقتصاد كم و كاستى هايى وجود دارد 

و در اين زمينه خوب عمل نكرديم.
شمخانى با اشاره به توفيقات هسته اى و دفاعى ايران 
ــو و بيو حرف هاى زيادى  و با بيان اينكه ما در علوم نان
ــران بايد چالش هاى  براى گفتن داريم، تاكيد كرد: اي
ــته هاى مثبت را به سمت  اقتصادى را رفع كند و داش

برنامه هاى چند ساله سوق دهد.
دريابان شمخانى با طرح اين سوال كه سكان دار اصلى 

چالش اقتصادى كيست، گفت: ابزار حل اين چالش بعد 
از رفع تحريم ها وجود دارد و بايد دولت براى رفع اين 

چالش اقدام كند.
ــه خاطر محدوديت  وى با تاكيد بر لزوم توليد ثروت ب
ــت ملى ما،  ــكل امني ــزرگ ترين مش ــع، گفت: ب مناب
ــت كه فساد هم  ــتى اس ــكالت اقتصادى و معيش مش
گريبان آن را گرفته و بايد با بى رحمى با آن مبارزه كرد.

ــه اى زندگى  ــا در منطق ــت: م ــمخانى اظهار داش  ش
ــگرف و دگرگون  ــه دوره اى از تحوالت ش مى كنيم ك
ــا در دوره انتظار و  ــد. م ــى را طى مى كن كننده جهان
دوره اى از بى نظمى و بى ثباتى كه آبستن ظهور نظم 

جديدى است، زندگى مى كنيم.
ــه داد: اين دوران،  ــوراى عالى امنيت ملى ادام دبير ش
دوران انتقال از تاريخى به تاريخ ديگر و پيدايش طبقه 

جديد است.
ــم تصويرى  ــا مى تواني ــوال كه آي ــرح اين س وى با ط
ــا مى توانيم  ــيم كنيم، گفت: آي ــود از آينده ترس مه آل
ــت، ظهور و  ــم و با قاطعي ــخن بگويي از نظم جديد س
ــورد را پيش بينى  تاريخى كه در ظهور رقم خواهد خ

كنيم.
ــم از موقعيت خاصى كه  ــمخانى افزود: آيا مى تواني ش
ــذار دارد،  ــكل دادن اين گ ــالمى در ش جمهورى اس

تصويرى را ارايه كنيم؟
دبير شوراى عالى امنيت ملى با تاكيد بر اينكه اين گذار 

و بى نظمى براى ما فرصت است، گفت: بايد به اين سوال 
پاسخ داد كه آيا اين گذار و بى نظمى بستر ظهور تمدن 

اسالمى است يا تهديدى جدى است.
ــم جديد  ــداز تاريخ و نظ ــم ان ــه داد: آيا چش وى ادام
ــاى راديكال  ــور جنبش ه ــت؟ آيا ظه قابل رويت اس
ــالم به جاهليت  ــت جهان اس ــالم بازگش در جهان اس
ــالم  ــا جهان اس ــور؟ آي ــى براى ظه ــت يا خيزش اس
ــدارى را  ــى مى رود، يا مقدمات بي ــمت فروپاش به س
ــالمى  ــير به زايش تمدن اس طى مى كند؟ آيا اين مس
ــمكش اراده ها ــخ اين سواالت را كش مى انجامد؟ پاس

 مى دهد.
دريابان شمخانى تصريح كرد: نظم تاريخى يعنى وجود 
بنيان هايى پوالدين كه به مثابه ابر واقعيت، واقعيت ها 

را در خود هضم مى كند.
دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: هر تاريخى قوانين 
خود را دارد. سست شدن اين قوانين مترادف با زايش 

خالقيت است.
ــرمايه دارى،  ــت: تمدن غربى، نظام س وى اظهار داش
حاكميت مطلق دولت، قدرت مطلق ارتش و جنگ به 
عنوان گزينه هاى قاطع ابرواقعيت تاريخ موجود بودند 
ــت ها را به ميزان  كه امروز موريانه تحول اين ابرواقعي

زيادى پوك كرده است.
ــى آن را  ــالمى و پابرجاي ــمخانى ظهور انقالب اس ش
مترادف با از كار افتادن نظام قانون سلطه خواند و افزود: 

شكست آمريكا و خروج از عراق به معناى فروپاشى نظام 
سركوب بود و بى ارزشى زرادخانه هاى آمريكا در مقابل 
بيدارى اسالمى شاهدى بر فروپاشى قانون بازدارندگى 

هسته اى در نظام جديد است.
دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: اينكه قدرت ها به 
ــيده اند كه در خاورميانه جنگ راه حل  اين نتيجه رس
نيست، به معناى فروپاشى نظم قبلى بر مبناى قدرت 

ارتش و جنگ است.
وى اظهار داشت: تيراندازى پاريس و ترس و واهمه آنها 
ــى نظم ليبرال دموكراسى است.  نشان دهنده فروپاش
شكل گيرى مذاكرات هسته اى نيز به معناى فروپاشى 
قانون شكست ملت ها در مقابل تحريم است كه ثابت 

كرد تحريم موثر نيست.
ــه معناى  ــوروى ب ــى ش ــمخانى ادامه داد: فروپاش ش
فروپاشى نظام ترادف بقا با مهار كردن تعريض خارجى 

است.
ــوراى عالى امنيت ملى، شكست رژيم تا دندان  دبير ش
مسلح صهيونيستى در جنگ غزه و حزب اهللا را به معناى 
ــد و گفت: همه اين  ــت نظم جنگ و قدرت خوان شكس
ــان دهنده پايان تاريخ و شكل گيرى خلقت  عوامل نش
جديد است و مصداق بارز آيه جاء الحق و زهق الباطل 

مى باشد.
ــخ به معناى  ــا پايان تاري ــوال كه آي وى با طرح اين س
ــه جاى باطل  ــانيت ب ــى اصالت عدالت و انس جايگزين
است، گفت: بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا جمهورى 
ــيعه مى تواند مثال واره و سرمشق  اسالمى و جامعه ش

تاريخ جديد باشد؟
ــمخانى گفت: موضوع انقالبى بودن، جهادى عمل   ش
ــن  كردن و مقاومت در مقابل هجمه اين مفاهيم روش

مى شود.
ــوراى عالى امنيت ملى تصريح كرد: رويارويى  دبير ش
ــالمى به وضوح صحنه جدال  منطقه اى جمهورى اس

نظم قديم براى بقا را نشان مى دهد.
وى با بيان اينكه طرف هاى قديم رفتنى هستند، گفت: 
مسئله امروز جمهورى اسالمى رفتن طرف هاى قديم 

نيست؛ مسئله ما نمادسازى جديد است.
شمخانى افزود: امروز به دليل تشتت در جهان اسالم، 
ــر از نظر  ــر از هر زمان ديگ ــتى فارغ ت رژيم صهيونيس
تهديد عملياتى در منطقه است، اما از هر زمان ديگرى 
ــاس مى كند كتاب  ــد، چون احس مضطرب تر مى  باش

تاريخ منطقه در حال ورق خوردن است.
دبير شوراى عالى امنيت ملى اظهار داشت: در مقابل، 
جمهورى اسالمى در فشار است، اما آرامش دارد؛ زيرا 

اميدوار به نظم جديد است.
ــه به فكر  ــا بيش از اينك ــان تصريح كرد: م وى در پاي
ــاختن  ــيم، بايد مدعى س راندن ديگران از منطقه باش
مثال واره هاى درونى جمهورى اسالمى و انقالبى ماندن 

و مقاوم ماندن باشيم.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: عربستان برخالف 
تمام كنوانسيون هاى بين المللى با استفاده از بمب هاى خوشه اى در 
يمن نسل سوزى را دنبال مى كند . آنچه كه با عنوان تحريم تسليحاتى 
ــود تنها در جهت فريب افكار عمومى  متجاوزان سعودى مطرح مى ش

است. 
رژيم سعودى عربستان با هر ابزار ممكنى تالش مى كند ، مردم يمن را 
به دليل ايستادگى مقابل ديكتاتورى رياض سالخى كند. عربستان به 
موازات تهاجم هوايى و زمينى كشور يمن را به محاصره كامل درآورده 

است كه نتيجه آن فشار اقتصادى كشنده است.
 براساس گزارش بانك جهانى، ميزان فقر در يمن به 80 درصد جمعيت 
ــده ، يمن را در وضعيت  ــيده و مجموعه شرايط ايجاد ش اين كشور رس

قحطى قرار داده است.
 وحيد احمدى ، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى، ضمن تقبيح رويكرد ضد انسانى عربستان عليه مردم 
ــوزى مردم مقاوم اين  يمن گفت: سعودى ها يمن را به كوره انسان س

كشور تبديل كرده اند. 
ــت كه عربستان  ــه اى از جناياتى اس قحطى و كمبود غذايى تنها گوش
ــرى هم شنيده  ــود و صداى هيچ نهادمدعى حقوق بش مرتكب مى ش

نمى شود.
ــط عربستان ، استفاده   در ميان محاصره و حمالت به خاك يمن توس
جنگنده هاى سعودى از بمب هاى خوشه اى ميزان تلفات را به شدت 

افزايش داده است.
ــاس كنوانسيون هاى بين المللى   استفاده از بمب هاى خوشه اى براس
ــت كه بمب هاى خوشه اى عليه  ممنوع است . نكته تاسف بار اينجاس

مردم غيرنظامى و بى دفاع مورد استفاده قرار گرفته است.
ــازمان ديده بان  ــعودى در گزارش س استفاده عربستان و متحدان س

حقوق بشر نيز تاييد شده است.
ــازمان ديده بان حقوق بشر  ــليحات و حقوق بشر در س مدير بخش تس
ــاى ائتالف (تحت رهبرى  ــت كه نيروه در گزارش خود اعالم كرده اس
عربستان) قوانين بين المللى را مبنى بر منع استفاده از بمب هاى خوشه 
اى در هر شرايطى، زير پا مى گذارند. در اين گزارش بر ضرورت توقف 

فورى استفاده از اين نوع بمب ها تاكيد شده است.
ــازمان ملل ، نهادها و كشورهاى مدعى  وى در ادامه افزود: متاسفانه س
حقوق بشر همگى در مقابل جنايات سعودى سكوت كرده اند تا به نوعى 

شريك جرم نسل كشى در يمن باشند.
ــوراى  ــت خارجى مجلس ش ــى و سياس ــيون امنيت مل  عضو كميس
اسالمى تصريح كرد: فروش سالح هاى ممنوعه در كنار بى اعتنايى به 
ــعودى ها را به قتل عام مردم يمن تشويق كرده كشتار مردم يمن ، س

 است.
 اينكه گفته مى شود تحريم تسليحاتى عربستان توسط اروپا مطرح شده 
ــبز در مقابل جنايات  است در واقع نتيجه به درد آمدن وجدان قاره س

سعودى عليه مردم يمن است.

ــايگان ــا همس ــه ب ــك و صميمان ــط نزدي ب ــور روا رييس جمه
 را از سياست هاى اصولى جمهورى اسالمى ايران برشمرد.

ــى  روحان ــن  حس ــالم  حجت االس ــنيم،  تس ــزارش  گ ــه  ب
رييس جمهور در ديدار «محمد ابراهيم طاهريان» سفير جديد ايران در 
آنكارااظهار داشت: در چارچوب سياست اصولى تهران مبنى بر توسعه 
ــط تركيه ــايگان، تقويت رواب ــا همس ــكارى ب ــى و هم روابط صميم

 و ايران اهميت دارد.
ــراى  ــى ب ــكارى جمع ــه هم ــت روحي ــرورت تقوي ــان ض ــا بي وى ب
ــت: جمهورى  ــت و ثبات آن گف ــظ امني ــكالت منطقه و حف رفع مش
ــايل منطقه اى نيز به گفت و گوها و رايزنى هاى  ــالمى ايران در مس اس
ــه ادامه ــت منطق ــات و امني ــت  ثب ــن و تقوي ــدف تامي ــا ه ــود ب خ

 مى دهد.
سفير جديد ايران در تركيه نيز در اين ديدار گزارشى از محل ماموريت 

خود را به رييس جمهورى ارايه كرد.

ــاى چند  ــاذ رويكرده ــزوم اتخ ــر ل ــد ب ــا تاكي ــه ب ــور خارج وزيرام
ــرد: همه بايد  ــه اى و جهانى تصريح ك ــكالت منطق جانبه در حل مش
ــى كنيم يا  ــات پيدا م ــا با هم نج ــتيم ي ــه در يك قايق هس بدانيم ك

با هم غرق مى شويم.
ــه  ك ــورمان  كش ــه  امورخارج ــر  وزي ــف  ظري ــواد  محمدج
ــا حضور  ــى برد، ب ــر م ــل به س ــمى در بروكس ــفرى رس به منظور س
ــخنرانى ــى در كميته روابط خارجى اين پارلمان س در پارلمان اروپاي

 كرد.
ــران مى توانند  ــه اروپا و اي ــت: فكر مى كنم اتحادي ظريف اظهار داش
ــت،  ــى كارآمد اس ــان دادند ديپلماس ــت كه نش ــن واقعي به خاطر اي

افتخار كنند. 
ــه موضوعات  ــه از طريق آن ب ــر پارادايمى بود ك ــور تغيي دليل اين ام

مى پرداختيم.
ــل جمع صفر، بازى باخت-باخت  وزير امور خارجه افزود: بازى با حاص

بوده و در پايان همه را بازنده خواهد كرد.
ــيم يا  ــته باش ــا حاصل جمع مثبت داش ــد يك بازى ب ــن يا باي  بنابراي
ــده خواهند  ــه بازن ــه در آن هم ــى ،ك ــع منف ــل جم ــا حاص ــازى ب ب

بود.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى:

عربستان با بمب هاى خوشه اى در يمن
 نسل سوزى مى كند

روحانى در ديدار سفير جديد ايران در آنكارا:

روابط نزديك و صميمى با همسايگان 
سياست اصولى ايران است

وزير امور خارجه: 

همه بايد بدانيم كه 
در يك قايق نشسته ايم

ــالمى  ــش جمهورى اس ــروى دريايى ارت ــده ني فرمان
ــا براى  ــه دري ــت ب ــه بازگش ــد: نظري ــران مى گوي اي
ــا اجرايى  ــع كالن و راهبردى درياه ــتفاده از مناف اس

مى شود.
حبيب اهللا سيارى در همايش ملى تبيين اهميت دريا و 
نيروى دريايى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
با تكيه بر رهنمودها و تدابير مقام معظم رهبرى كه در 

ــد، گفت: همان طور كه  باغ موزه  دفاع مقدس برگزارش
مقام معظم رهبرى فرموده اند دريا براى يك كشور فوايد 

راهبردى و كالن دارد.
وى ادامه داد:  متاسفانه به دليل سياست هاى استعمارى 
ــى حاكمان آن زمان از منافع  قبل از انقالب و بى كفايت
ــال هاى اخير با تدابير  دريا بهره بردارى نشد، اما در س
مقام معظم رهبرى اين فرصت به دست آمده كه بتوانيم 
ــكيل نيروى دريايى راهبردى و  براى اجرايى شدن تش
ــايه  اقتدار دريايى كه در  ــواحل مكران در س توسعه س
ــد حركت  ــعه دريا محور خواهد ش نهايت موجب توس

كنيم.
 ان شاء اهللا نظريه بازگشت به دريا براى استفاده از منافع 

كالن و راهبردى درياها اجرايى شود.
ــدن اين نظريه از  ــان كرد: اجرايى ش سيارى خاطر نش
ــده  ــام معظم رهبرى آغاز ش ــال 88 بعد از ابالغ مق س
ــا حضور در ــم و ب ــتا حركت مى كني ــن راس و ما دراي

ــتوار در آب هاى مكران   آب هاى آزاد جهان بسيار اس
قدم برداشته ايم.

ــز چندين همايش  ــزود: تاكنون در اين رابطه ني وى اف
ــام معظم رهبرى نگذاريم  برگزار كرده ايم تا به قول مق

اين حركت از دور بيفتد.

معاون امنيتى و انتظامى وزارت كشور گفت : عناصرى كه قصد 
ــتند در روزهاى گذشته از سوى  اختالل در انتخابات را داش
ــور و مرزبانى و نيروى انتظامى و همچنين  سپاه در شرق كش

عزيزان در وزارت اطالعات دستگير شدند.
ــرط اوليه برگزارى انتخابات  ــين ذوالفقارى امنيت را ش حس
دانست و گفت: از ماه ها قبل اقدامات الزم در اين حوزه صورت 
ــى وضعيت امنيتى  ــا بر مبناى بررس گرفته و برنامه ريزى ه
ــت متوجه انتخابات باشد،  ــور و تهديداتى كه ممكن اس كش

دسته بندى و مشخص شده است.
وى افزود: بر اساس اين برآوردها دستورالعمل هاى مختلفى 
ــتگاه هاى مسئول صادر شده و  از سوى شوراى امنيت و دس
ــت از شعبات اخذ  نيروى انتظامى بار اصلى انتخابات و حراس

راى را بر عهده دارد.
ذوالفقارى ادامه داد: وزارت اطالعات از چند ماه قبل كار خود 
را آغاز كرده و همچنين بسيج و سپاه تامين نيروى كمكى را بر 
عهده گرفته اند و ستاد كل نيروهاى مسلح دستور العمل هاى 

الزم را صادر كرده اند.
ــترى را الزم  ــرد:در برخى مناطق مراقبت بيش وى تصريح ك
ــورت گرفت و  ــرزى توفيقات خوبى ص ــتيم و در نقاط م داش
عناصرى كه قصد اختالل در انتخابات را داشتند در روزهاى 
ــور و مرزبانى و نيروى  ــرق كش ــوى سپاه در ش گذشته از س

انتظامى و همچنين عزيزان در وزارت اطالعات دستگيرشدند.
ــت در بازجويى ها اعالم  ــن افراد با صراح ذوالفقارى گفت:اي
كردند قصد اقداماتى را داشتند كه از قبل خنثى شد و تا كنون 
ــكل خاصى در حوزه  همه پيش بينى ها صورت گرفته و مش

امنيت نداريم.
ــكل آفرينى برخى طرفداران كانديداها  وى همچنين به مش
ــت تاثير گذار باشد  ــاره كرد و افزود: عواملى كه مى توانس اش
ــايل در اولويت قرار دارد؛  ــت و مديريت مس مد نظر قرار گرف
ــكارى و همراهى از قانون  ــام كانديداها با هم ضمن اينكه تم
تمكين كرده اند؛ حتى افرادى كه رد صالحيت شدند از طريق 

قانونى اقدام كرده اند كه گام مثبتى براى كشور است.

بشار اسد در واكنش به انتشار اخبارى درباره تصميم عربستان و تركيه براى 
لشكركشى به سوريه تصريح كرد: عربستان و تركيه درباره مداخله زمينى 

در سوريه تصميم گيرنده نيستند و قدرت تغيير نقشه را ندارند.
بشار اسد، رييس جمهور سوريه در سخنانى مقابل اعضاى شوراى سنديكاى 
وكالى مركزى و شوراهاى فرعى استان ها در دمشق گفت: حقيقت اين است 
ــئله كه تركيه يا عربستان حمله خواهند كرد،  ،زمانى كه ما درباره اين مس
ــزرگ مى كنيم و گويى كه اين  صحبت مى كنيم اين يعنى ما آن را خيلى ب
دو كشور تصميم گيرنده هستند و اراده جنگ را در اختيار دارند و مى توانند 
نقشه را تغيير دهند در حالى كه اين دو كشور در حال حاضر فقط دو كشور 

هستند كه دستورات را اجرا مى كنند.
اسد گفت: تركيه و عربستان با هدف باج گيرى فقط بوق و كرنا راه انداخته  و 
نقش شيپورچى را دارند و اگر به آنها اجازه داده مى شد از مدت ها پيش دست 
كم از چند ماه پيش حمله را آغاز كرده بودند. ما بايد به ارباب اين كشورها 
ــى به ورود به اين جنگ  نگاه كنيم و ببينيم كه آيا قدرت هاى بزرگ تمايل
دارند يا خير. ما نبايد به قدرت هاى حاشيه اى نگاه كنيم كه هيچ نقشى جز 

اجراى دستور اربابانشان ندارند.
بشار اسد گفت: برخى احتماال مرتكب حماقت هايى مى شوند، اما كشورهاى 

اصلى هرگز به كسى اجازه نمى دهند كه يك جانبه تصميم بگيرد.

او پيش تر احتمال مداخله عربستان و تركيه را در سوريه بعيد ندانسته بود، 
اما تاكيد كرده بود كه سوريه با اين مداخله مقابله خواهد كرد.

اسد گفت: دشوار است كه ظرف يك هفته آتش بس در سوريه برقرار شود. 
ــتند. بسيار  همه مى گويند خواهان توقف درگيرى ها ظرف يك هفته هس
ــته ها را ظرف يك هفته  خوب چه كسى قادر است تمامى شروط يا خواس
برآورده سازد؟ هيچ كس. چه كسى با تروريست ها صحبت خواهد كرد؟ در 

ــتى با آتش بس مخالفت كند چه كسى آن را  صورتى كه يك گروه تروريس
محاكمه خواهد كرد؟ صحبت كردن در اين باره دشوار است.

اسد تصريح كرد: اولويت مبارزه با تروريسم است. توقف درگيرى ها نياز به 
اصولى براى رسيدن به آشتى ها يا حل و فصل ها دارد. پرداختن به موضوع 
آتش بس و نه تروريسم در مذاكرات ژنو دليلى بر شكست افراد مسلح و تغيير 

واقعيت روى خاك است.
ــت كه تمامى طرف ها سالح  او افزود: توقف درگيرى ها به معناى اين نيس
ــان دادن به تقويت  ــس در درجه اول به معناى پاي را كنار بگذارند. آتش ب
ــت؛ به اين معنا كه اجازه انتقال سالح يا مهمات  پايگاه هاى تروريست هاس

را به آنها ندهيم.
ــور بايد از طريق قانون اساسى  ــد گفت: هرگونه انتقال سياسى در كش اس
ــنهاد تشكيل هيئت دولت انتقالى خروج از  كنونى انجام شود. در واقع پيش

قانون اساسى محسوب مى شود.
او هيئت مخالفانى را كه در رياض تشكيل شد خيانتكار و تروريست خواند 

و گفت: هر كشورى در جهان مخالف مذاكره كردن با تروريست هاست.
ــت كه تا درياى چين هم  ــوريه جنگى جهانى اس ــد گفت: جنگ در س اس
ــاس طايفه اى بوده و  ــه همواره تجزيه منطقه براس ــود. نقش كشيده مى ش

همچنان همين گونه خواهد بود.

فرمانده نيروى دريايى ارتش خبر داد:

نظريه  بازگشت  به دريا  اجرايى مى شود
ذوالفقارى خبر داد:

دستگيرى عناصر مخل انتخابات

خبر

اخبار كوتاه

دبير شوراى عالى امنيت ملى:

ايـران، لنگر ثبات 
در منطقـه  است 

بشار اسد:

تركيه و عربستان درباره مداخله زمينى از اربابانشان دستور مى گيرند
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درحال حاضرمدل جديد قراردادهاى نفتى توسط شش نهاد نظارتى به صورت 
همزمان درحال بررسى است.

ــرمايه گذارخارجى درپساتحريم،  وزارت نفت دولت يازدهم با هدف جذب س
تصميم به تغييرمدل قراردادهاى نفتى دربخش باالدستى گرفت. تدوين مدل 
جديد قراردادهاى نفتى درحالى بود كه ازهمان ابتدا اين مدل قراردادى با سيل 
انتقادات مواجه شد. اهميت مدل جديد قراردادهاى نفتى و حساسيت ايجاد 
شده درباره آن موجب شده است تاكنون شش نهاد نظارتى به صورت همزمان 

اين مدل قراردادى را بررسى كنند. نهادهاى مورد نظر بدين ترتيب است:
 هيئت بررسى و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس

 مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى
 ديوان محاسبات كشور

ديوان عدالت ادارى
 دادستان كل كشور
 بازرسى كل كشور

ــالمى، بعد از اينكه سازمان  به گفته احمد توكلى، نماينده مجلس شوراى اس
ــه مدل جديد  ــده ب ــفافيت و عدالت انتقادات وارد ش ــاد ديده بان ش مردم نه
قراردادهاى نفتى را تأييد كرد، رييس مجلس مصوبه «شرايط عمومى، ساختار 
و الگوى قراردادهاى باالدستى نفت و گاز» هيئت دولت را به هيئت بررسى و 
ــت  تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس ارجاع داد. همچنين به  درخواس
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى كارگروهى در مركز پژوهش هاى مجلس با 

هدف بررسى مدل جديد قراردادهاى نفتى تشكيل شده است.
رييس كميته بازنگرى قراردادهاى نفتى حدود دو هفته پيش اعالم كرد: متن 
مدل جديد قراردادهاى نفتى به دستور وزير نفت در اختيار ديوان محاسبات 

قرار گرفته است.
همچنين ناصر سراج، رييس سازمان بازرسى كل كشور هم با اعالم اينكه اين 
سازمان به موضوع قراردادهاى جديد نفتى ورود و گزارش كاملى را در همين 
ارتباط به رؤساى قوا ارسال كرده است، گفت: همچنان در حال بررسى هستيم تا 
نتايج نهايى شود. همچنين به دنبال اين هستيم جلسه اى برگزار كنيم تا مسايل 
مورد بررسى قرار گيرد و جلوى هرآنچه خالف قانون است، گرفته شود. عالوه 
براين دادستانى كل كشور و ديوان عدالت ادارى كشور نيز بررسى مدل جديد 

قراردادهاى نفتى را آغاز كرده اند.

ــان اينكه هزينه هاى نقل و  ــنديكاى توليدكنندگان كاغذ و مقوا با بي دبيرس
انتقال پول با لغو تحريم ها چهار تا 10 درصد كاهش مى يابد، گفت: تغيير در 

هزينه ها تبعا باعث كاهش قيمت تمام شده به همين اندازه مى شود.
ــه ماه پيش بايد سفارش ها در  ــبيرى با بيان اينكه ازحدود س سيد طاهرش
بازاركاغذ و كارتن به رونق مى افتاد، اظهار كرد: اين اتفاق نيفتاده، اما طى دو 
ــت كه مقداركمى دربازار كارتن  سه هفته گذشته شنيده ها حاكى ازاين اس
ــان اينكه تقويم  ــه بهبود مى رود. وى با بي ــده و اين بازار رو ب تحول ايجاد ش
عملياتى تجارى ما و كارتن ساز ها مطابقت با ميزان فروش فصلى در سال هاى 
ــته ندارد، ادامه داد: به هرحال اميدواريم كه اين تحول جزيى، شروع  گذش
نقطه رشد در صنعت باشد و فقط محدود به انتهاى سال نباشد، اما در مورد 

كاغذ چاپ و تحرير و روزنامه وضعيت تغييرى نداشته است.
ــالنامه ها و  ــاره چاپ س ــذ و مقوا درب ــدگان كاغ ــنديكاى توليدكنن دبيرس
ــال بيان كرد: اين موارد چيزى نيست  ويژه نامه هاى مطبوعاتى درانتهاى س
ــود؛ چرا  ــازار بزرگ كاغذ چاپ و تحرير ش كه باعث تاثير گذارى عمده در ب
ــر مربوط به فرهنگ است و بايد به  كه افزايش فعاليت درصنعت چاپ و نش
فرهنگ كتابخوانى درتمام سال توجه كنيم. شبيرى با بيان اينكه قيمت ها 
ــت، ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت دالر  در بازار كاغذ تغييرى نداشته اس
دريك محدوده مشخص باال و پايين شده و شرايط استفاده از اعتباراسنادى 
(ال سى) هنوز به معناى اين كه بخواهيم بگوييم هزينه هاى نقل و انتقال پول 
كاهش پيدا كرده، فراهم نشده است و ازسويى ديگر هيجان خاصى دربازار 
ــته  كاغذ وجود ندارد نمى توانيم انتظاركاهش يا افزايش قيمت كاغذ را داش
ــا وزارت صنعت، معدن و تجارت  ــيم. وى با بيان اينكه درپى مذاكرات ب باش
ــده و درمبادى ورودى مورد  قرارشد كه كاغذ مشمول استاندارد اجبارى ش
ــازى توسط  ــى قرارگيرد، اظهار كرد: درپى اين موضوع بايد شفاف س بررس
دولت انجام شود و هرشخصى مسئوليت كااليى كه وارد مى كند بپذيرد، به 
اين معنى كه شركت واردكننده، توليدكننده، كشور مبدا و مشخصات كاغذ 

درسامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براى همه قابل دسترسى باشد.
ــنديكاى توليدكنندگان كاغذ و مقوا درادامه با انتقاد ازنگاه صادراتى  دبيرس
ــئوالن براى  ــون، افزود: غالبا مس ــته تاكن حاكميت به همه صنايع از گذش
ــى و ارزش گذارى  ــتيبانى فن ــه تامين منابع مالى، تامين پش اولويت دهى ب
درصنعت، نگاه ويژه صادراتى به محصول آن صنعت دارند و اين درحالى است 
ــازى صرفا صنايع واسطه هستند وبه داليل  كه برخى صنايع مثل كارتن س
مختلف، قابليت مناسبى براى صادرات ندارند.شبيرى بيان كرد: اگربخواهيم 
ــهيالت دراختياراين بخش ها قراردهيم، ساير  به دليل صادرات، اعتبار و تس
بخش هاى خدماتى و تبديل، محجور مى شود و به همين دليل بايد اين نگاه 
ــته بندى كاالهاى  ــوى ديگر توجه ويژه به بخش بس را اصالح كنيم. اما از س
ــفانه اين امر دركشورما چندان  صادراتى مى تواند بسيارمهم باشد كه متاس
ــت. وى ادامه داد: با توجه به سرمايه گذارى هاى  مورد توجه قرارنگرفته اس
انجام گرفته و فرسودگى بيش از حد ماشين آالت و حجم عظيم نيروى شاغل 
ــيدن  دراين بخش، نيازمند به برنامه ريزى دقيق، جامع و توانمند براى رس

صنعت چاپ و نشر به جايگاه خود درمنطقه هستيم.

نهادهاى  نظارتى همزمان  به  بررسى 
قراردادهاى جديد نفتى  ورود كردند

قيمت تمام شده كاغذ به زودى 
كاهش مى يابد
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ــاالمبور و وت بلو،  ايران با صادرات 132/3ميليون دالرس
ــتين صادركننده اين محصوالت درسال  درجايگاه نخس
2014قرار گرفت. ايران در رده صادركنندگان محصوالت 
ــبك، جايگاه برتر را به خود اختصاص داده و  خام چرم س
ــت كه درحوزه چرم هاى فرآورى شده و  اين درحالى اس
چرم سنگين جايگاه قابل توجهى ندارد. براساس گزارش 
سازمان تجارت جهانى، رقم كل واردات ساالمبور و وت بلو 
سبك درسال 2014 معادل 796 ميليون دالر بوده است 
كه دراين حوزه ايتاليا با واردات 335 ميليون دالر واردات 
ــون دالر در رده دوم و چين  در رده اول، هند با 125ميلي
با 82 ميليون دالر در رده سوم واردكنندگان ساالمبور و 
وت بلو قرار دارند كه سهم صادرات ايران به اين سه كشور 
ــت.  ــب 39/1، 28/9 و 2/1ميليون دالر بوده اس به ترتي
ــاالمبور و وت بلو معادل  ــال صادرات كل س درهمين س
829 ميليون دالر بوده كه ايران با 132/3، نيوزلند با 100 
و اسپانيا با 97 ميليون دالرسه رتبه اول صادركننده هاى 

اين محصول را دراختيار دارند.
درادامه اين گزارش ميزان صادرات ايران در كراست (چرم 
ــبك فقط 7/6 ميليون دالر و در كراست  نيمه ساخته) س
رنگى 3/7 ميليون دالر بوده است و عمال هيچ جايگاهى 
ــول ندارد اين درحالى  درميان صادركنندگان اين محص
است كه حجم بازارجهانى اين دو محصول مجموعا 3/5 
ــاالمبور و وت بلو است. درمجموع  ــتر از بازار س برابر بيش
بازار هدف نه چندان بزرگ صادرات كراست ايران مربوط 
ــا 2/1ميليون دالر  ــور تركيه با 4/6 و جيبوتى ب به دوكش

مى شود.
ايران با صادرات مجموعا 11/5ميليون دالر چرم سنگين 
سهمى معادل 0/05 درصد از اين بازار بزرگ جهان دارد؛ 
ــادرات وت بلو، 2/5  بازارى كه 5/5 ميليارد دالرآن را ص
ــنگين و 13/7 ميليارد دالر را  ميليارد دالر را كراست س

كراست رنگى تشكيل مى دهد.
ــنگين دردنيا را  ــدگان برترمحصوالت چرم س صادركنن

دروت بلو برزيل و آمريكا، در كراست آرژانتين و چين تايپه 
و در كراست رنگى ايتاليا و هنگ كنگ تشكيل مى دهند. 
از طرفى ديگر بازارهاى بزرگ صادراتى همين محصوالت 
به ترتيب به ايتاليا و چين در وت بلو و چين و هنگ كنگ 

در كراست و كراست سنگين تعلق دارد.
ــد توليد - صادراتى  درايران 526 صادركننده و 24 واح
ــاخت ايران  مجموعه 112/5ميليون دالر كفش چرم س
را به 25 بازار هدف جهانى صادر مى كنند، اما با اين حال 
ــارد دالرى كفش چرم  ــهم ايران در بازار 124/5 ميلي س
ــت. گرچه صنعت كفش در  جهان كمتر از يك درصد اس
ــابقه اين صنعت  ــت واردات رنج مى برد، اما س ايران از آف
نشان مى دهد كه ظرفيت توليد و صادرات مى تواند بسيار 
ــترده تر از آنچه امروز روى نمودارها نقش مى بندد،  گس
باشد. آمارها نشان مى دهند كه سه صادركننده برتركفش 
چرم درجهان به ترتيب كشورهاى چين با 53/8 ميليارد 
دالر، ويتنام با 13/4 ميليارد دالر و ايتاليا با 11/1ميليارد 
دالر هستند و همچنين آمريكا با 29/6ميليارد دالر، آلمان 
با 10 ميليارد دالر و فرانسه با 7/4 ميليارد دالر واردات، سه 

كشور اول در واردات اين محصول هستند.
ــزاى كفش و 34  ــارد دالرى صادرات اج ــازار8/5 ميلي ب
ــر چندانى از  ــى نيز اث ــارد دالرى مصنوعات چرم ميلي
ــوع صادرات  ــى در خود نمى بيند. مجم محصوالت ايران
ايران در اين دو گروه محصول 0/85 ميليون دالر معادل 
ــن واردكنندگان اجزاى  ــت. دربي 0/002 درصد بوده اس
ــا 981 و 674/5 ميليون دالر  ــام ب ــا و ويتن كفش، ايتالي
ــور اول وارد كننده و چين و ايتاليا با 2/5 و  واردات دو كش
1/06ميليارد دالر صادرات دو كشوراول صادركننده اين 
محصول نيز محسوب مى شوند. همچنين وارد كنندگان 
برترجهان مصنوعات چرمى درسال 2014 نيز آمريكا با 
5/5 ميليارد دالر و هنگ كنگ با چهارميليارد دالرهستند، 
درحالى كه ايتاليا با 7/3ميليارد دالر و چين با 6/6ميليارد 
دالر ازصادركنندگان برترمصنوعات چرم جهان به شمار 

مى روند.
مشكالت و راهكارهاى پيشنهادى صنعت چرم

درگزارش تحليل كااليى سازمان توسعه تجارت بعد از ارايه 
آمار مورد نظر صادرات و واردات چرم و مصنوعات چرمى به 
بيان هفت مشكل پيش رو اين صنعت شامل پايين بودن 
ــت و به تبع آن كاهش كيفيت چرم و مواد  كيفيت پوس
ميانى منتج از آن، كمبود پوست سنگين در داخل كشور 
و زمان بر بودن فرآيند واردات، فرسودگى و به روز نبودن 
ــتفاده، صنفى بودن واحدهاى توليد  تكنولوژى مورد اس
ــد صادراتى،  ــور و محدوديت در توان تولي كفش در كش
كاهش صادرات كفش به بازار عراق كه بزرگ ترين سهم 
ــد، فقدان طراحى  ــه خود اختصاص مى ده صادرات را ب
مناسب دركفش و مصنوعات چرمى مطابق ساليق جهانى 
و همچنين ظرفيت خالى موجود در توليد كارخانه هاى 

چرم سنگين به علت كمبود مواد اوليه پرداخت.
درادامه نيز راهكارهايى نظير نظارت بيشتر وزارت جهاد 
ــاماندهى دامپرورى هاى  كشاورزى در پرورش دام  و س
مدرن، پرداخت تسهيالت يارانه دار توسط شبكه بانكى با 
نظارت دولت، اختصاص درآمدهاى ناشى از وضع عوارض 
ــاالمبور و وت بلو به منظور پرداخت  صادراتى پوست، س
ــوق هاى صادراتى، تقويت صنوف توليدى به منظور  مش
حضور جدى در زنجيره تأمين كاالهاى صادراتى، كمك 
ــورهاى هدف جديد  ــازى در كش دولت به منظور بازارس
ــازى در جهت  ــران و ايتاليا، بسترس و احياى كارگروه اي
سرمايه گذارى مشترك در توليد و صادرات براى دستيابى 
ــت از حضور برندهاى  به طراحى هاى نوين، حمايت دول
ايرانى در فرآيند تبليغات جهانى، تسهيل واردات پوست 
ــكالت توسط وزارت  ــنگين از مبادى اصلى و رفع مش س
ــاورزى و حذف موانع و بروكراسى ادارى از سر  جهاد كش
ــرد كه بتوان از  ــنگين را مطرح ك راه واردات وت بلوى س
آنها براى توسعه صادرات و توليد چرم و مصنوعات چرمى

برد.

ــترك همكارى هاى اقتصادى و تجارى  محمدرضا نعمت زاده در نشست مش
ايران و غنا كه با حضور هيئت عالى رتبه اين كشور و آقاى جان درامانى ماهاما 
ــگاه هاى بين المللى تهران برگزار  رييس جمهورى غنا در محل دايمى نمايش
ــا در حوزه هاى  ــد،گفت:باتوجه به ظرفيت هاى بالفعل و بالقوه ايران و غن ش
مختلف طبيعى ، معدنى ، صنعتى ، انرژى ضرورى است همكارى هاى دوكشور 

در تمام بخش هاى اقتصادى و تجارى همپاى روابط سياسى گسترش يابد.
ــت 300 ميليونى  ــون جمعيت و جمعي ــدود 80 ميلي  وى افزود : ايران با ح
كشورهاى پيرامونى همچنين ذخاير طبيعى و معدنى بى شمار از جمله ذخاير 
هيدروكربورى كه مهم ترين و بزرگ ترين منابع معدنى كشور است از موقعيت 
خوبى براى سرمايه گذارى و توسعه همكارى برخوردار است. وى گفت : ايران 
باتوجه به سابقه 100 ساله در صنعت نفت ، فعاليت در بخش هاى مهندسى و 
طراحى و ساخت تجهيزات مرتبط با صنايع نفت و گاز و پتروشيمى مى تواند 

همكار خوبى براى غنا و حضور در بازار آفريقا باشد.
ــازى ،  ــى تى، بايو، نانو، داروس نعمت زاده افزود : ما همچنين درصنايع اى س
ــيميايى ، ساختمان، نساجى و بسيارى  ساخت تجهيزات پزشكى ، غذايى ، ش
از حوزه ها از توانمندى هاى خوبى برخورداريم و عالوه بر خودكفايى و تامين 
نياز داخلى، بخشى از توليدات را به كشورهاى منطقه و جهان صادرمى كنيم. 
وى با اشاره به عالقه مندى كشورمان براى همكارى با غنا در بخش كشاورزى 

ــوزه صنايع غذايى  ــى در ح ــذاران بخش خصوص ــرمايه گ گفت : برخى از س
عالقه مند به حضور در بازار غنا و انجام سرمايه گذارى به ويژه در بخش كاكائو 
هستند.نعمت زاده افزود : ما همچنين فرصت خوبى براى همكارى در بخش 
معدن داريم و در صنايع كوچك و متوسط هم با توجه به ظرفيت هاى طراحى 
و ساخت واحد صنعتى مى توانيم شريك و همكار خوبى براى شما باشيم. وى 
گفت : در صنعت پتروشيمى از ظرفيت هاى خوبى برخورداريم و عالوه بر تامين 
ــيميايى ، باتوجه به وجود ذخاير گاز در  نيازهاى شما به مواد پليمرى و كودش

غنا مى توانيم واحدهاى كودشيميايى و پتروشيمى براى شما احداث كنيم.
ــور در بخش بهداشت و سالمت ،  ــاره به توانمندى هاى كش نعمت زاده با اش
توليد دارو وآموزش نيروى انسانى ازآمادگى الزم براى همكارى برخورداريم ، 
افزود: هم اكنون بيش از 95 درصد از نيازهاى پزشكى ما در داخل كشور توليد 
ــرطان را در داخل توليد و به بازارهاى منطقه  مى شود و حتى داروهاى ضد س
ــديم به طور تقريبى 100درصد جمعيت  صادر مى كنيم. وى گفت : موفق ش
كشور را تحت پوشش بيمه قرار دهيم و در اين دولت 11 ميليون نفر از جمعيت 

فاقد بيمه تحت پوشش بيمه سالمت درآمدند.
ــعه همكارى هاى اقتصادى و تجارى پيش از هر  نعمت زاده افزود : براى توس
اقدامى نيازمند برقرارى ارتباطات بانكى هستيم؛ چرا كه روابط بانكى نخستين 

گام براى ايجاد زيرساخت هاست.

ــگاه  ــى (Giustina Li gobbi)، از مديران نمايش ــتينا ليگوب خانم جوس
ــركت ها براى حضور در اين نمايشگاه را بر اهداف  ميالن، ميزان آمادگى ش
شركت نمايشگاهى ميالن تاثيرگذار مى داند. وى چنين عنوان مى كند: «ما 
با برگزارى يك نمايشگاه، در پى اين نيستيم كه فضايى را به شركت ها اجاره 

دهيم و از اين طريق فقط براى خودمان درآمدزايى ايجاد كنيم.
ــهيل برقرارى ارتباط ميان  ــم ها، تس بلكه هدف اصلى ما از برپايى اين مراس
فروشنده و خريدار است، در واقع مى خواهيم فضايى را ايجاد كنيم تا در باال 
بردن فروش و درآمد شركت كنندگان تاثير مستقيم داشته باشيم.»،  اما براى 
ــنايى با بازار و آمادگى براى حضور و بهره گيرى از  دستيابى به اين هدف، آش

فرصت ايجاد شده، ضرورى تر از هر زمان ديگرى است.
ــگاهى ميالن در كنار برگزارى نمايشگاه ها، با  ــركت نمايش به اين منظور ش
كمك وزارت توسعه كسب و كار ايتاليا، به ارايه خدمات مشاوره براى شركت ها 
ــو مشاوران  اقدام مى كند. خانم ليگوبى چنين توضيح مى دهد: «ما از يك س
ــورهاى مختلف  ــاى مختلف را به كش ــنا به بازاره و متخصصان خبره و آش
مى فرستيم تا با شركت هاى فعال در ساير كشورها مالقات كنند.  براى مثال 
به آنها توضيح مى دهيم كدام محصوالت در بازار ايتاليا درخواست بااليى دارند 

يا روند فروش در بازارهاى مختلف چيست.
ــب و بالقوه نيز مى پردازيم و به  ــتريان مناس  از سوى ديگر به شناسايى مش

آنها درباره محصوالتى كه در نمايشگاه معرفى و ارايه خواهند شد، اطالعات 
مى دهيم. به اين ترتيب در تسهيل و تسريع هر چه بيشتر برقرارى رابطه ميان 
ــد، ثبت نام و جمع آورى  مشترى و خريدار سعى مى كنيم.»چنانچه ذكر ش
اطالعات از بازديدكنندگان براى بسيارى از نمايشگاه ها حائز اهميت ويژه اى 

است.
ــده از بازديدكنندگان   خانم ليگوبى نحوه استفاده از اطالعات گردآورى ش
ــع آورى اطالعات از  ــگاه ميالن را اين گونه توصيف مى كند: «در جم نمايش
بازديدكنندگان الزم است به نكات مختلفى توجه كنيم، اينكه از چه بخشى 
ــگاه چه بوده، سابقه بازديد از نمايشگاه  را  هستند، علت بازديدشان از نمايش
دارند يا خير و موارد بسيار ديگرى. پس از آن، از اين آمارها براى تحليل بازار 
استفاده مى كنيم. تجربه  نشان مى دهد، بررسى اين داده ها مى تواند شناخت 

بسيار خوبى از شرايط و روند بازار مورد نظر به دست دهد.
ــركت ها قرار  ــار ش ــا را در اختي ــن تحليل ه ــه اي ــه نتيج ــت ك  طبيعى اس
ــتفاده كنند.  ــود از آنها اس ــات بعدى خ ــد براى تصميم مى دهيم تا بتوانن
ــركت كنندگان  ــاط را با ش ــز ارتب ــگاه ني ــس از نمايش ــا ماه ها پ ما حتى ت
ــام  ــات انج ــه مالق ــا در نتيج ــويم، آي ــع ش ــا مطل ــم ت ــظ مى كني حف
ــد ــد كرده ان ــه خري ــدام ب ــدگان اق ــگاه، بازديدكنن ــده در نمايش ش

 يا خير.»

نمايشگاه ميالن براى ايجاد فرصت كسب وكار جديد چه مى كند؟مناسبات اقتصادى ايران و غنا بايد به سطح روابط سياسى برسد
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چرم ايران و 
ظرفيت هاى 
پسابرجامى
 اين صنعت

پرداخت كامل مطالبات چاى كاران
تا پايان هفته جارى

توافقى براى پرداخت تسهيالت 
بافت هاى ناكارآمد

جشنواره فروش و پيش فروش 
واحد هاى مسكونى دراصفهان

اختصاص مشوق هاي جديد مالياتي به 
صنعت گردشگري

ــان،  ــى روزبه ــد ول محم
ــاى  ــازمان چ ــس س ريي
ــت و گوى  ــور در گف كش
ــر از  ــبكه خب ــده با ش زن
ــل مطالبات  پرداخت كام
ــان  ــا پاي ــاى كاران ت چ
ــر داد  ــارى خب ــه ج هفت
ــرد: پرداخت  ــار ك و اظه
ــات مطالب ــد  درص  5

 چاى كاران باقى مانده كه 
ــغ 6 ميليارد تومان  به مبل
ــت و  مبالغ مربوط به  اس
ــهم مربوط به  ــن قدر الس ــده و در حال تعيي ــت تعيين ش ــهم دول قدرالس
ــته  ــتيم و كارخانجات همكارى خوبى در اين زمينه داش كارخانجات هس
ــود را پرداخت  ــهم خ ــى هم در اين زمينه انجام گرفته و قدرالس و مراجعات

كرده اند.
ــتقيم در اين  ــه بيش از 50 هزار خانوار به طور مس وى با بيان اين مطلب ك
زمينه اشتغال دارند ، تصريح كرد: به طور كلى 100 هزار خانواده در توليد 

چاى كشور به طور مستقيم و غير مستقيم مشاركت دارند.
ــت: 94 درصد چاى توليدى  ــخنان خود گف روزبهان در بخش ديگرى از س
كارخانجات داخلى به فروش رسيده و اين مسئله نشان دهنده اقبال مصرف 

كنندگان ايرانى به توليد داخلى بوده است.

منصورفخاران رييس اداره عمران و بهسازى اصفهان گفت: توافقى بين بانك مسكن و 
وزارت راه و شهرسازى انجام شده و برمبناى آن سهميه اى براى تسهيالت بافت هاى 
ناكارآمد شهرى اختصاص پيدا كرده است. اين سهميه بين استان هاى كشورتقسيم 
و به استان اصفهان هم سهميه اى براى پرداخت اين وام تعلق گرفته است. وى افزود: 
براساس توافق انجام شده، قسمتى ازسود اين تسهيالت را دولت تقبل كرده و قسمتى 
ــت. كارهاى پرداخت اين وام اكنون انجام شده ولى قرار است  نيز به  عهده مردم اس

به ما ابالغ رسمى شود. 
ــوده با توجه به  ــاخت و احياى بافت هاى فرس ــهيالت س وى با بيان اينكه مبلغ تس
جمعيت شهرها متفاوت است، ادامه داد: اين تسهيالت در3سقف قابل پرداخت است 
ــتان  و شهرهايى با جمعيت باالى  كه دركالن شهرها 50 ميليون تومان، درمراكزاس
200 هزار نفر وام 40ميليونى و شهرهاى زير 200هزار نفرنيزتسهيالت 30ميليون 
ــاخت و سازهايى كه در  تومانى خواهد بود. فخاران افزود: متقاضيان براى تمامى س
ــوراى عالى معمارى و شهرسازى   ــوده است و درش محدوده مصوب بافت هاى فرس
تصويب شده مى توانند به اين اداره مراجعه و از وام ارزان قيمت 14درصدى استفاده 
ــه 7 هزارهكتار بافت  ــتان اصفهان نزديك ب كنند. وى با بيان اينكه اين طرح دراس
ــود، افزود: اگرمتقاضيان در قالب تعاونى  مراجعه كنند،  ــامل مى ش ــوده را ش فرس
عالوه بر وام ساخت و سازكه به آنها تعلق مى گيرد، مى توانند از وام 25 ميليونى براى 

اسكان موقت تا پايان ساخت و سازهايشان نيزاستفاده كنند.
وى تصريح كرد: استان اصفهان نزديك 2 هزارواحد مسكونى سهميه دارد كه بايد تا 
پايان اسفند اين سهميه كه از سوى شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى در اختيار 
ما قرارگرفته را جذب كنيم. بنابراين متقاضيانى كه تمايل به نوسازى منازل خود در 

بافت هاى فرسوده دارند، مى توانند بازسازى از طريق اين تسهيالت را شروع كنند.

ــال  ــزرگ فع ــركت هاى ب ش
ــتضعفان درصنعت  بنياد مس
ساخت وساز، جشنواره فروش 
ــاى  ــروش واحد ه ــش ف و پي
مسكونى، تجارى و ادارى خود 

را در سراسر كشورآغازكردند.
ــازمان عمران  ــل س مديرعام
ــت:  گف ــران  اي ــكن  مس و 
ــروش  ــژه ف ــنواره وي درجش
ــروش، توليدات 14  و پيش ف
ــنام اين  شركت فعال و خوش
حوزه با برندهاى معتبر با هدف 

تقويت رونق بازار مسكن و همچنين با تسهيالت ويژه براى سرمايه گذارى يا ارايه براى 
ــكونى، تجارى و ادارى عرضه مى شود. مجتبى  مصرف كنندگان نهايى واحد هاى مس
كميلى با تاكيد بر رعايت كليه استاندارد هاى ساخت كشور در كليه واحدهاى عرضه 
شده در اين جشنواره افزود: واقعيت اين است كه رونق بازار ساخت وساز نياز به محرك ها 
و حمايت هاى همه جانبه همه سازمان هاى دست اندركار دارد تا ضمن تاثير مستقيم بر 
اقتصاد كشور، نيازهاى مخاطبان را، توسعه و ارتقا بخشد. كميلي مهم ترين تسهيالت 
پيش بينى شده جشنواره فروش و پيش فروش را تحويل و سكونت در واحد مسكونى 
با پرداخت 50درصد ارزش واحد خريدارى شده و پرداخت الباقى مبلغ آن به صورت 
ــهرهاى هدف جشنواره را تهران، رشت،  اقساط 12 ماهه عنوان كرد. وى مهم ترين ش

اصفهان، يزد، مشهد، كيش، بابلسر، بندر انزلي، بيرجند، مراغه و نمك آبرود برشمرد.

سيد كامل تقوي نژاد رييس كل سازمان امور مالياتي كشوربا اشاره به اينكه نظام مالياتي 
كشور مشوق ها و تسهيالت مالياتي گسترده اي براي هدايت منابع به سوي بخش هاي 
مختلف اقتصادي درنظر گرفته است، گفت: دراين ميان صنعت گردشگري ايران ازاين 
قاعده مستثني نبوده و از تسهيالت بسيار خوبي براي رونق و توسعه برخوردار شده است. 
ــت: درآمدهاي  ــوق هاي مالياتي دربخش گردشگري، اظهارداش ــاره به مش وي با اش
خدماتي هتل ها و مراكز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي غيردولتي در قانون 
ماليات هاي مستقيم كه بعد از اجراي اين قانون  از طرف مراجع قانوني ذي ربط پروانه 
بهره برداري يا مجوز دريافت كنند، درآمد آنها از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5سال و 

درمناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي شوند.
تقوي نژاد درخصوص دفاتر گردشگري و زيارتي نيز افزود: 100درصد درآمد ابرازي دفاتر 
گردشگري و زيارتي داراي مجوز ازمراجع قانوني ذي ربط كه از محل جذب گردشگران 
خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات با 
نرخ صفراست.  وي همچنين با اشاره به اينكه در ماده 132 اصالحيه قانون ماليات هاي 
مستقيم يكي از با اهميت ترين تسهيالت مالياتي به صنعت گردشگري كشور اختصاص 
يافته است، تصريح كرد: براين اساس كليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي كه قبل 
از سال 95 از مراجع قانوني پروانه بهره برداري اخذ كرده باشند، تا مدت شش سال بعد 
ــتمرار  از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50درصد ماليات بر درآمد ابرازي اس
خواهدداشت. وى با بيان اينكه اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر 
به خارج از كشور نمي شود، عنوان كرد: تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي 
و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل واگذاري اين 
تاسيسات نيست.وي خاطرنشان كرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط 

برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.
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عكس روز

دريچه

خبر

حجت االسالم و المسلمين مصطفى پورمحمدى وزير دادگسترى در 
ــازمان حفاظت محيط زيست گفت:  گردهمايى سراسرى مديران س
تخلفات زيست محيطى را مظاهر جدى فساد و نقض حقوق شهروندى 

مى دانيم و آماده مبارزه با آن هستيم.
ــراى حمايت هاى  ــرد: از ظرفيت هاى دولت ب پورمحمدى تاكيد ك
حقوقى در حفظ محيط زيست نهايت استفاده را مى كنيم و با كسانى 

كه تعرض مى كنند با همه ظرفيت برخورد مى كنيم.
ــعه نداريم به  ــگ نظرانه اى به موضوع توس وى تصريح كرد: نگاه تن

شرطى كه قواعد زيست محيطى در آن رعايت شود.
ــترى گفت: چون تجاوز به حق حيات بزرگ ترين فساد  وزير دادگس

است پس مهم ترين اولويت ما مبارزه با اين فساد است.
ــهروندى تاكيد ويژه اى  پورمحمدى گفت: دولت از ابتدا به حقوق ش
داشت و ما در دستگاه دادگسترى براى انجام اين ماموريت جاى خالى 
داشتيم و براى اين منظور معاونت حقوق بشر را در اين دستگاه ايجاد 
ــم در دولت براى حفاظت از  كرديم؛ همچنين ماده اى در برنامه شش

محيط زيست تصويب شده است كه تحت آموزش جدى قرار دارد.
ــت در موضوع مبارزه  ــاد تاكيد كرد: اين دول وى درباره مبارزه با فس
ــت، گام هاى بلندى برداشته و از هر نوع  ــاد، جدى و مصمم اس با فس
مطلب، انتقاد و پيشنهاد در رابطه با مبارزه با فساد استفاده مى كنيم. 
ــاد وجود  ــئوالن و برخورد با فس همچنين هيچ راهى جز نظارت مس

ندارد.
وزير دادگسترى تصريح كرد: محيط زيست به حيات انسان بستگى 
ــت؛ در روايات  ــئله خيلى جدى پرداخته اس دارد و اسالم به اين مس
ــلب كنيم انگار همه  ــت اگر حق حيات يك تن را س اسالمى آمده اس
ــان ها را از بين برده ايم.محيط زيست اساس حقوق بشر و حقوق  انس

شهروندى است؛ چرا كه در راس حقوق بشر حيات انسان است.
ــر با حركتى جمعى و استفاده از ابزار ماشين و  پورمحمدى افزود: بش
ــت مى رود و اين مسئله  ــيخته به جنگ محيط زيس قدرت لجام گس

بسيار خطرناك است.
ــت را مهم ترين  ــازمان حفاظت از محيط زيس ــترى، س وزيردادگس
دستگاه نظارتى در كشور دانست و تاكيد كرد: اين به اين دليل است 

كه بقا و حيات ما به محيط زيست بستگى دارد.
وى افزود: پيشنهاد من زمانى كه در سازمان بازرسى كل كشور بودم 
اين بود كه دستگاه هاى تصدى گر و اجرايى حق ندارند مسئول مسايل 
ــند؛ چرا كه دغدغه آنها افزايش بهره بردارى از محيط  ــتى باش زيس
زيست است نه حفاظت از آن؛ ما به يك سازمانى نياز داريم كه مسئول 
حفاظت آب، خاك، هوا، دريا، مرتع و جنگل باشد و اين يك نياز جدى 
ــتگاه هاى اجرايى دغدغه بهره بردارى از منابع طبيعى را  است؛ دس

دارند ولى حق حيات مردم ، مهم تر از آن است.

تخلفات زيست محيطى مظهر جدى 
فساد و نقض حقوق شهروندى است

ــت گفت:  ــازمان حفاظت محيط زيس ــس س ريي
حضور نيافتن صنايع استان تهران در عرصه رقابتى 
صنعت سبز ملى امسال زنگ خطر و هشدارى براى 
ساماندهى هرچه سريع تر و برنامه ريزى جدى تر 

صنايع در اين استان است.
ــه ابتكار در  ــزارى مهر معصوم ــزارش خبرگ به گ
هفدهمين همايش ملى معرفى واحدهاى صنعتى 
ــاون اول رييس  ــبز كه با حضور مع و خدماتى س
ــازمان محيط زيست برگزار  جمهورى در محل س
شد، گفت: دولت يازدهم به رغم مشكالت متعدد 
ــتغال،همواره  اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و اش
ــاى خود را به موضوع  يكى از مهم ترين اولويت ه
ــت اختصاص داده تا جايى كه رييس  محيط زيس
جمهورى بارها اعالم كرد كه دولت يازدهم دولت 

محيط زيست است.
وى با بيان اينكه دولت اقدامات و گام هاى جدى 
ــت برداشته  براى حمايت و حفاظت محيط زيس
است اظهار كرد: تصويب برنامه اقتصاد كم كربن در 
هيئت دولت كه به عنوان پشتوانه اى مهم در برنامه 
ــتفاده قرار گرفت يكى از  ــعه مورد اس ششم توس
همين اقدامات مهم در حوزه محيط زيست است.

 تصويب برنامه فرابخشى با تاكيد بر مصرف 
بهينه انرژى تا 5 سال آينده

ابتكار افزود: استفاده از برنامه اقتصاد كم كربن در 
برنامه ششم توسعه به معناى اين است كه در حوزه 
محيط زيست طى 5 سال آينده برنامه فرابخشى 
خواهيم داشت كه با تاكيد بر موضوع بهينه مصرف 
انرژى و كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى و حفظ 
ــود و اين برنامه در  منابع تدوين و تصويب مى ش
ــراى كنترل گرمايش  ــتاى توافقات جهانى ب راس
زمين و كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى فعاليت 

خواهد كرد.
ــه ايران با ارايه  وى ضمن يادآورى اين موضوع ك
ــار گازهاى  ــى كاهش انتش ــاركت مل برنامه مش
ــاد كم كربن در  گلخانه اى و تصويب برنامه اقتص
ــبز داشته باشد  ــد اقتصادى س تالش است تا رش
ــور نيازمند رشد صنعتى،  ــك كش گفت: بدون ش
ــاورزى و افزايش ارزش افزوده است  توليدى، كش
اما نبايد به قيمت تخريب و آلودگى محيط زيست 
تمام شود. ابتكار اشاره اى هم به مصوبه ماه گذشته 
هيئت دولت براى ارتقاى استاندارد پايش خروجى 
ــتاى  ــت و گفت: اين تالش ها در راس صنايع داش

معاون اول رييس جمهور گفت: امروز در كشور هيچ طرح بزرگ 
و متوسطى بدون مالحظات زيست محيطى اجرا نمى شود، زيرا 
ــتمر و پايدار خواهد بود كه مسايل  ــد اقتصادى وقتى مس رش

زيست محيطى به صورت كامل رعايت شوند.
ــرى معاون اول  ــحاق جهانگي ــزارش خبرگزارى مهر، اس به گ
ــى معرفى واحدهاى  ــور در هفدهمين همايش مل رييس جمه
ــازمان حفاظت محيط  صنعتى و خدماتى سبز كه در محل س
ــئله محيط زيست  ــد، با بيان اينكه امروز مس زيست برگزار ش
ــايل  ــت، گفت: مس ــى نيس ــورى و زينت ــى درون كش موضوع
زيست محيطى به مسئله علمى، منطقه اى و جهانى تبديل شده 
ــاره به اينكه در كشور هيچ طرح بزرگ و  است.جهانگيرى با اش
متوسطى بدون مالحظات زيست محيطى اجرا نمى شود، اظهار 
كرد: رشد اقتصادى وقتى مستمر و پايدار خواهد بود كه مسايل 
زيست محيطى به صورت كامل رعايت شوند ؛چراكه جدى ترين 
ــئله محيط زيست است و شايد  چالش بشر در قرن بيستم مس
در آينده مسئله محيط زيست در كشورها با اقدامات تنبيهى و 

تشويقى شديدتر دنبال شود.
ــت: ما با  ــاره كرد و گف ــورمان اش ــرايط اقليمى كش وى به ش
كمبود آب و خشكسالى هاى مستمر روبه رو بوده ايم و موضوع 
ــت محيطى  ــهرها از چالش هاى زيس ــوا در كالنش ــى ه آلودگ
كشورمان است،اما خوشبختانه اراده جدى براى حل مشكالت 
زيست محيطى شكل گرفته كه اصلى ترين آن سياست هاى كلى 
زيست محيطى كشور است كه به عنوان سند باالدستى توسط 
مقام معظم رهبرى ابالغ شده و براى همه دستگاه هاى دولتى و 
خصوصى و قواى سه گانه الزام آور است و سازمان محيط زيست 

نيز پيگير اجراى اين سياست هاست.
ــن دولت با  ــان كرد: تفاوت اي ــرى همچنين خاطرنش جهانگي
دولت هاى گذشته در پيگيرى سياست هاى كلى اين است كه 
به محض ابالغ سياست هاى كلى موارد مربوط به دستگاه هاى 
ــرى قرار  ــدى مورد پيگي ــود و به طور ج ــط ابالغ مى ش ذى رب
ــاره به اينكه دولت به  مى گيرد. معاون اول رييس جمهور با اش
ــت حساس است و  صورت ويژه اى در مورد موضوع محيط زيس
رييس جمهور در ابتداى كار خود شعار دولت محيط زيستى را 
ــال  مطرح كردند، گفت: البته ادعا نداريم كه ظرف دو و نيم س
ــايل محيط زيستى به طور  گذشته اقداماتى انجام شده كه مس
ــد، اما دولت مصمم است در مورد  كامل در كشور حل شده باش

مسايل زيست محيطى اقدامات بزرگ انجام دهد.
ــت در حوزه  ــات متعدد دول ــى از مصوب ــه به برخ وى در ادام
ــاره كرد و گفت: اولين مصوبه هيئت  دولت در  محيط زيست اش
مورد احياى درياچه اروميه بود. همچنين در زمينه ريزگردها و 

حل مشكل رود كارون مصوباتى داشته ايم.
ــته مصوبه اى  ــه در دولت گذش ــه اينك ــاره ب جهانگيرى با اش
ــع از پارك  ــون و 670 هزار متر مرب ــروش يك ميلي مبنى بر ف
پرديسان مطرح شده بود، گفت: دولت يازدهم در اولين اقدامات 

خود لغو مصوبه فروش پارك پرديسان را تصويب كرد.
كسانى شرمنده باشند كه فساد را نهادينه كردند

ــف از اينكه برخى گفته اند  معاون اول رييس جمهور با ابراز تاس
كه دولت در انعكاس يكى از شاخص هاى اقتصادى در سه ماهه 
ــرمنده باشد، تصريح  گذشته تعلل داشته و بايد از اين بابت ش
كرد: البته تذكر الزم است و ما به دنبال شفافيت هستيم تا آمار 
ــان قرار دهيم، اما كسانى كه اين  مورد نياز مردم را در اختيارش
ــرمند اقداماتى باشند  تعابير را به كار مى برند خودشان بايد ش
ــپارد.وى افزود: كسانى بايد  كه كشور را به دست ويرانى مى س
ــت كردند و دكل نفتى  ــند كه بابك زنجانى درس شرمنده باش

را گم كردند. 
وى خاطرنشان كرد: در سال جارى كه نفت از 100 دالر به 25 
ــال هاى  ــورهاى منطقه با پولى كه در س دالر كاهش يافت كش
ــته از نفت 100 دالرى ذخيره كرده بودند كشورشان را  گذش
ــوك هاى اقتصادى روبه رو شدند و  اداره كردند، اما باز هم با ش

ــان تا 70 درصد جابه جا شد، اما آقايان در كشور ما  قيمت ارزش
كل پول نفت را بردند و خرج كردند و بدهى هاى سنگين به بار 
آوردند و يك دولت بدهكار به جا گذاشتند كه در برخى آمارها 

گفته مى شود 380 هزار ميليارد تومان بدهى دارد.
ــرمنده باشند كه 22 ميليارد  جهانگيرى افزود: كسانى بايد ش
دالر پول مملكت را به بهانه تعادل قيمت ارز در دبى و استانبول 
ــانى بايد شرمنده  با قيمت پايين به خارجى ها فروختند و كس
ــند كه 17 هزار ميليارد تومان را ظرف يك ماه و نيم بدون  باش

مجوز از منابع بانك مركزى برداشت كرده اند.
 دولت دنبال اسـتقرار توسـعه همه جانبـه و پايدار در 

كشور است
ــيارى بزرگى  ــاره به اينكه دولت قدم هاى بس جهانگيرى با اش
ــته و برمى دارد، تصريح كرد: از  ــت برداش در حوزه محيط زيس
مهم ترين دغدغه هاى بخش صنعت، نيروگاه هاى بزرگ اطراف 
شهرهاست كه در زمينه تامين سوخت گازى آنها اقدام كرديم و 
در اين رابطه سال 93 نسبت به38/92 درصد رشد داشته است.

ــب كرديم تا  ــت تصوي ــه اينكه در دول ــاره ب ــرى با اش جهانگي
كانون هاى اصلى ايجاد آلودگى هوا در كالنشهرها را شناسايى 
ــوده و جايگزينى آنها  ــاى فرس ــم، گفت: موضوع خودروه كني

ــورد نياز  ــوخت م ــت و تالش كرديم س ــه قرار گرف مورد توج
ــد.معاون اول  ــورو 4 باش ــتاندارد ي ــب با اس ــا متناس خودروه
ــل متعدد دنبال  ــاره به اينكه دولت به دالي رييس جمهور با اش
ــعه همه جانبه و پايدار در كشور است، خاطرنشان  استقرار توس
ــت كه به  ــعه پايدار اين اس ــمت توس كرد: الزمه حركت به س
ــود و در توسعه پايدار بايد  مسايل زيست محيطى توجه ويژه ش
حقوق همه نسل ها لحاظ گردد.وى با اشاره به اينكه ايران جزو 
ــعه را بايد به طورجدى دنبال  كشورهايى است كه مسير توس
ــش روى ما بيكارى،  ــزود: از اصلى ترين چالش هاى پي كند، اف
ــتغال، رفاه مردم، اقتدار اقتصاد ايران و جايگاه كشور  ايجاد اش
ــى در منطقه و  از بعد توانمندى هاى اقتصادى، امنيتى و سياس
ــت و بايد فضايى براى افزايش اشتغال، رفاه مردم  بين الملل اس
ــد اقتصادى زمانى  ــود و بدانيم كه رش و اقتدار كشور ايجاد ش
ــت محيطى به طور كامل مستمر و پايدار است كه مسايل زيس

 رعايت شود.
ــرى خانم ابتكار در  ــان گفت: جديت و پيگي  جهانگيرى در پاي
مسايل زيست محيطى و حمايت هاى نهادهاى مردم نهاد در اين 
حوزه از سرمايه هاى بزرگ دولت هستند تا با پشتوانه آنها شعار 

دولت محيط  زيستى عملى شود.

معاون اول رييس جمهور:

اراده جـدى براى حل مشكالت زيست محيطى شكـل گرفته است

غياب صنايع در رقابت سبز، زنگ خطر براى 
ساماندهى صنعت  است

همگام سازى صنايع با شاخص ها واستانداردهاى 
ــورى با بيان  ــت.معاون رييس جمه روز جهانى اس
ــتى  ــاى كلى محيط زيس ــت ه اينكه ابالغ سياس
ــط مقام معظم رهبرى اتفاق بسيار مهم  نظام توس
و پشتوانه اى بزرگ براى محيط زيست كشور است 
افزود: با توجه به بحران هاى متعدد محيط زيست 
كشور و تبعات مختلف آنها از جمله آلودگى هواى 
ــايل ناشى از  ــهرها، گرد و غبار، تشديد مس كالنش
تغييرات اقليم همچون خشك شدن تاالب ها و از 

دست رفتن منايع آبى بسيار به موقع بود.
ــت ادامه داد:  رييس سازمان حفاظت محيط زيس
ــوى مقام معظم رهبرى،  سياست هاى ابالغى از س
نگاه ويژه رييس جمهورى به موضوع محيط زيست 
ــان دهنده  ــت يازدهم به اين حوزه نش و توجه دول
همگرايى ملى در حوزه محيط زيست است كه امروز 
با مشاركت و همراهى بخش توليد و اقتصاد كشور 
ــتاى افزايش اين همگرايى  گامى جديد نيز در راس

ملى برداشته شد.
ــه در جهان كنونى  ابتكار با تاكيد بر اين موضوع ك
اقتصاد و محيط زيست دو موضوع جدا از هم نيستند 
گفت: به منظور هم راستايى رشد اقتصادى با حفظ 

ــبز و برنامه ريزى  ــت بايد مديريت س محيط زيس
ــبز از ابتداى كار فرآيندهاى توليدى  و طراحى س
ــرورت مهم ــا را به عنوان يك ض ــى تا انته و صنعت

 مد نظر قرار دهيم.
وى ضمن اشاره به همكارى هاى بين المللى صورت 
گرفته طى دو سال اخير به ويژه با يونيدو در عرصه 
توسعه اقتصاد و صنعت سبز گفت: بدون شك حضور 
در عرصه بين المللى به ويژه پس از رفع تحريم هاى 

بين المللى از اهداف مهم دولت است.
ــتاندارد صنايع و  ــر و اس ــكار تقويت حضور موث ابت
توليدات كشور در حوزه صادرات را از جمله اهداف 
اقتصاد مقاومتى دانست و گفت: از همين رو تالش 
ــت  ــا در گام هاى بعدى و پس از بازگش مى كنيم ت
صلح و امنيت به منطقه رقابت ملى صنعت سبز را به 

رقابتى منطقه اى و بين المللى ارتقا دهيم.
ــت و توليد  ــاالن صنع ــر از فع ــكار ضمن تقدي ابت
ــود در  ــى خ ــئوليت اجتماع ــا درك مس ــه ب ك
ــه فعاليت  ــن عرص ــت در اي ــط زيس ــوزه محي ح
ــادى  ــكالت زي ــه مش ــت: البت ــد گف ــى كنن م
ــد  ــه نيازمن ــود دارد ك ــش وج ــن بخ در اي

دقت نظر بيشترى است.

معصومه ابتكار:
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چندى پيش، توسط يكى از موسسات فعال در زمينه 
ــاى آموزش مدلينگ  آموزش هاى مدلينگ، دوره ه
ــل عالقه مندان  ــد كه از ميان خي كودكان برگزار ش
ــدند با  ــا، 5 نفر از كودكان موفق ش به اين آموزش ه
ــانند و شرايط دريافت  موفقيت دوره را به اتمام برس
كارت صالحيت مدلينگ وزارت ارشاد را پيدا كنند. 
يكى از آموزش ديدگان اين دوره ها، عسل يكه سادات 
ــوم دبستان  ــاله دارد در سال س ــت. وى كه 8 س اس
ــت به يك مدل معروف و  تحصيل مى كند و مايل اس

كارآمد لباس هاى اسالمى تبديل شود.
او در زمينه مدلينگ كودكان فعاليت هايى هم انجام 
ــروع كار خود، در آموزشگاه  داده است و به عنوان ش
ــودك را گذرانده و  ــگ ك ــى» دوره مدلين «بهپوش
ــخت را سپرى كند  ــته با موفقيت اين دوره س توانس
ــرايط دريافت كارت صالحيت ارشاد را به دست  و ش
آورد. عسل كه درسال سوم دبستان تحصيل مى كند، 
تمايل زيادى به شيك پوشيدن و آراسته بودن دارد. 
عالقه زيادى كه كودكانى مثل او به دنياى رنگ دارند، 
ــير شناخت رنگ ها و  طبيعى است و مى تواند درمس

فعاليت درصنعت مد و لباس بومى موثرواقع شود.

ــد دارد از نظر تيپ  و البته الگويش كه خودش تاكي
ــورمان خانم  ــتايل، بازيگر محبوب كش و لباس و اس
ــت واين هنرمند محبوبمان را  ــت اس النازشاكردوس
گرچه از نزديك مالقات نكرده ولى بى نهايت دوست 
ــى توسط  ــگاه بهپوش ــال 93 با آموزش دارد. او درس
پدرش آشنا شد و در زمينه مدلينگ كودكان شروع 
به فعاليت كرد و با توجه به استعدادش مادر و پدرش 
ــد و حمايتش  ــوقش بودن ــه هنرى مش دراين زمين

مى كنند.
ــا بر زندگى  ــل خانم درباره تاثير اين آموزش ه عس
شخصى كودكان مى گويد: «اولين مسئله اى كه من 
ــتن اعتماد به نفس است  در اين كار ياد گرفتم، داش
ــئله اينكه چطور با نظارت پدر و مادرم  و دومين مس
لوازم شخصى ام را انتخاب كنم. اينكه از چه رنگ هايى 
ــت هايى را با چه لباس و چه  ــتفاده كنم و چه ژس اس
ــايلى بگيرم و البته روش راه رفتن صحيح كه به  وس
اصطالح «كت  واك» به آن مى گويند. من بيشتر اين 
كار را يك هنر مى دانم و هنوز زود است كه بخواهم به 
ــغل نگاه كنم و فكر مى كنم  اين هنر به عنوان يك ش

راه درازى در پيش دارم.»

از او در مورد سختى هاى اين كار پرسيديم كه گفت: 
ــاكت و آرام با يك پوز  ــادى س «اينكه بايد مدت زي
(پوزيشن) بايستى تا از تو عكس بگيرند و گاهى بارها 
ــن و سال  بايد اين حركت را تكرار كنى و اين براى س
من سخت است. البته وقتى عكس نهايى را مى بينى 
از زحمتى كه براى آن كشيده اى، لذت مى برى، اما در 

مورد نمايش زنده سختى ها بيشتر است.
ــاعت ها براى يك نمايش زنده تمرين كنى   اينكه س
ــت و  ــده خيلى بد اس و بعد بگويند كه برنامه لغو ش
ــكالت اين كار است كه البته  اين يكى از بدترين مش
ــد.» از كوچك ترين مدل ايران  زياد هم پيش مى آي
ــدى كه همراه  ــيديم كه آيا تاكنون فعاليت ج پرس
ــت كه جواب مثبت داد  دستمزد باشد هم داشته اس
ــك چادر براى  ــن كار جدى ام تبليغ ي و افزود: «اولي
ــزار تومان براى اين  كودكان در ژورنال بود و 150 ه

كار به من دادند.»
ــل درباره هدفش دراين زمينه مى گويد: «هدف  عس
ــت و  ــدن به دنياى حرفه اى مد اس نهايى من وارد ش
درنهايت دوست دارم درآينده به عنوان نماينده ايران 

در زمينه نمايش هنر و مد اسالمى شناخته شوم.»

الگوى خواب ايرانى ها درحال تغيير استطول عمر مرتبط با سـايز كفـش است!

ديدگاه

كار آفرينى

 حكايت مريضخانه هاى مريض، شبيه دمل چركينى است كه هر چه 
ــتر نديده اش بگيرند، ناخوش تر و تب دارتر مى شود و خطرش  بيش
ــى نداند نيمى از  ــتر.گاهى ترس دارد، گاهى درد...تا وقتى كس بيش
بيمارستان هاى كشور و سه چهارم بيمارستان هاى پايتخت فرسوده 
است و اگر روى همين ريل بودجه برانيم، نونوار كردن بيمارستان هاى 

مورد نيازمان بيش از نيم قرن كش مى آيد.
بيمارستان هاى زهوار دررفته رو به موت و نمور با سقف هاى لرزان و 
تخت هاى ناكافى و آلوده، كانون هاى پر خطر بيخ گوش بيماران از همه 
جا بى خبرى است كه با اغماض يا سكوت يا وعده آينده دردشان دوا 
نمى شود و هر لحظه بيم فروريختنشان مى رود و به گواه اهالى وزارت 
بهداشت، خرج احيا از ساخت بيمارستان هاى تازه حتى بيشتر است 
و به همين خاطر، سياست گذارهاى حوزه درمان مى گويند براى باز 
ــوده، بايد بيمارستان هايى تازه  كردن گره مشكل مراكز درمانى فرس
ــت، اما بناى بيمارستان نو، بودجه اى  بنا كرد و كهنه ها را كنار گذاش
ــت از آن كوتاه است و تهيه اش به  مى خواهد كه دست وزارت بهداش

روال كنونى، محال.
65 سال صبر كنيم؟!

متوليان درمان، فرسودگى بيمارستان ها را با تخت هايشان مى سنجند 
ــاخت بيمارستان هاى جديد به  با همين مبنا مى شود فهميد چرا س

تعدادى كه نياز كشور تا حدى تامين شود، 65 سال طول مى كشد.
سيد ابراهيم رييسيون، رييس حوزه سرمايه گذارى وزارت بهداشت 
براى توضيح چندوچون تقريب اين زمان، شرح مى دهد كه شاخص 
تعداد تخت هاى بيمارستانى در جهان به ازاى هر نفر تقريبا شش نفر 
ــت و نيمى از اين تعداد  ــور ما اين رقم 1/7 تخت اس است، اما در كش
ــود كه يعنى از 96 هزار تخت بيمارستانى  ــوب مى ش فرسوده محس

كشور، 43 هزار تخت فرسوده است.
ــم توسعه اين  ــت كه در برنامه شش ــت اين اس روياى وزارت بهداش
شاخص را به 2/6 درصد برساند و 115 هزار تخت جديد بيمارستانى 
اضافه كند و از آنجا كه براى اضافه كردن هر تخت 500 ميليون تومان 
ــت به 65 ميليارد تومان بودجه براى  هزينه الزم است وزارت بهداش
تحقق شاخص ايده آلش در برنامه ششم توسعه نياز دارد، اما بودجه 
ــالى هزار ميليارد تومان است و با اين  ــازى اين وزارتخانه س ابنيه س
حساب، 65 سال طول مى كشد تا به شاخص تعدادتخت هاى برنامه 

ششم توسعه برسد!
بخش خصوصى بايد وارد عمل شود

ــتانى كه با  ــمار تخت هاى بيمارس ــاله براى رسيدن به ش رقم 65 س
ــتانداردهاى جهانى نيز فاصله اى طوالنى دارد، زياد است اما اين  اس
پيش بينى، در صورتى صحيح است كه بخش دولتى، دست تنها وارد 
ــت، براى عملى شدن هدفش  ــود در حالى كه وزارت بهداش عمل ش
روى كمك بخش خصوصى حساب باز كرده تا جايى كه دكتر عباس 
زارع نژاد،  مشاور وزير بهداشت مى گويد: نه تنها اين وزارتخانه از برخى 
بانك ها و نهادهاى داخلى دعوت به همكارى كرده بلكه حتى به سوى 
ــورهايى مانند كره جنوبى، چين و  ــرمايه گذارهاى خارجى از كش س

ايتاليا هم دست دوستى دراز كرده است.

بيمارستان هايى كه درمان 
مى خواهند

خبر 

ــريح اقدامات دولت درقبال اتباع ايرانى  سخنگوى وزارت خارجه با تش
ــورهاى ديگر وخصوصا كشور مالزى گفت: درحال حاضر  زندانى در كش
سركشى مستمر به بازداشتگاه ها و رسيدگى به مشكالت و وضعيت اين 
ــولى انجام  ــى، قضايى و كنس افراد صورت گرفته و پيگيرى الزم سياس

مى شود.
ــريح اقدامات وزارت امورخارجه كشورمان  حسين جابر انصارى درتش
ــورهاى خارجى و محبوس شدن  درقبال محكوميت اتباع ايرانى دركش
آنها در زندان، اظهارداشت: اين مسئله كشور به كشور متفاوت است. با 
كشورهايى كه توافقنامه مبادله زندانيان داريم، امكان تفاهم بيشتر است 
ــود پرونده هاى مطروحه را با اين سازوكارها حل  و معموال تالش مى ش

كنيم و اين افراد براى گذراندن حبس خود به ايران بيابند.
سخنگوى وزارت امور خارجه ادامه داد: زندان مشكالت و محدوديت هاى 
ــكل مضاعفى مشكل  خاص خود را دارد و زندان درخارج از ايران، به ش
آفرين خواهد بود. با كشورهايى كه اين توافقنامه وجود ندارد، بخش هاى 
ــاس توافقنامه ها و اعراف بين المللى  كنسولى سفارت خانه هاى ما بر اس
و قوانين كشور متوقف  فيه درحدى كه حاشيه تحرك و امكان پيگيرى 
ــده اتباع ما، ورود مى كنند  دارند در زمينه گرفتن وكيل و پيگيرى پرون
ــت: قانون آن كشور چگونه است؟ آيا  اما به هرحال امرمتوقف به اين اس
ــر و رويه هاى بين المللى  ــور وجود دارد يا خي توافق خاصى بين دو كش

چگونه است؟
ــور و پرونده به  ــور به كش ــت كه تفاهم ما كش وى افزود: بايد توجه داش
پرونده باال و پايين مى رود و وزارت امور خارجه به شكل كلى تالش كرده 
از طريق بخش هاى كنسولى، آالم و مشكالت زندانيان ايرانى درخارج از 
كشور را به حداقل ممكن برساند ولى برخى از پرونده ها به دليل قوانين 
داخلى كشورها و عدم وجود موافقنامه هاى معاضدت قضايى بين ايران 
و آن كشورها و عدم وجود يك رويه راه گشا زمينه هاى تحركمان محدود 

مى شود.
ــوال كه وزارت امورخارجه چه اقداماتى  جابر انصارى درپاسخ به اين س
ــورمالزى  براى حمايت از اتباع ايرانى محكوم به حبس و يا اعدام در كش
ــده اند، انجام داده است، گفت: درتمام  كه به جرم مواد مخدردستگير ش
اين موارد خاص تالش شده حداكثر امكانى كه براى حل مشكالت وجود 
دارد به كار گرفته شود ولى عدم سازوكارهاى مورد تفاهم و عدم وجود 
ــور براى مبادله و همچنين بحث  موافقت معاضدت قضايى بين دو كش
قوانين سختگيرانه برخى كشورها در ارتباط با مسايل مواد مخدر، زمينه 

تفاهم ما را محدود مى كند.
ــعى مى كند،  ــان كرد: در اين موارد وزارت امور خارجه س وى خاطرنش
به نحوى كانال ارتباطى بين خانواده ها با زندانيان تسهيل كننده باشد. 
ــتگاه ها و رسيدگى به مشكالت و  همچنين سركشى مستمر به بازداش
ــى، قضايى و  ــرد و پيگيرى هاى الزم سياس وضعيت آنها صورت مى گي

كنسولى انجام شود.

سخنگوى وزارت امورخارجه خبرداد:

پيگيرى براى رسيدگى به وضعيت 
زندانيان خارج از كشور

 جشن طالق يكى از نمادهاى تهاجم فرهنگى در بخشى از قشر 
مرفه  خود باخته پايتخت است و امروز رگه هايى از آن فرهنگ 

اصيل اصفهان را هم در معرض خطر قرار داده است.
ــن طالق مثل هر مد ديگرى كه حاصل تهاجم فرهنگى  جش
ــت و  ــت به طبقات مرفه و خود باخته ايران رخنه كرده اس اس
گرچه به قول صاحب نظران هنوز اين پديده اجتماعى در ديگر 

كالنشهر ها شايع نشده ،اما خطر فرهنگى آن وجود دارد.
باوجودى كه هنوز بسيارى از كارشناسان جشن طالق را يك 
غرب زدگى در بين برخى از متمولين و ثروتمندان بى درد به ويژه 
ــده هنوز به اصفهان  در پايتخت مى دانند و معتقدند اين پدي
ــت، اما نگرانى ها از بابت سرايت مدهاى منفى  رخنه نكرده اس

و متناقض با عرف در شهرهايى مانند اصفهان نيز وجود دارد.
طالق، همزاد ازدواج سفيد است

كورش محمدى، آسيب شناس اجتماعى، كه جشن طالق را 
ــن طالق را  زندگى مجردى در عين تأهل مى داند، افزود: جش
بيشتر در بين اقشار متوسط رو به باال و ثروتمندان خود باخته 
مى توان مشاهده كرد و به صورت محدود در شهر اصفهان نيز 

وجود دارد، اما هنوز در اعداد و ارقام به تهران نرسيده است.
ــن  ــوق مى گويد: افرادى كه تن به جش وى با اعالم مطالب ف
طالق مى دهند درواقع با جشن گرفتن، مجرد شدن خود را به 

ميهمانان اعالم مى كنند.
ــناس اجتماعى بابيان اينكه اگرچه خود طالق  اين آسيب ش
يك راه گريز و اساسى برون رفت از بحران يك زندگى زناشويى 
ــن طالق پايان نامتناسبى براى يك  ــت، اما جش نامناسب اس
زندگى مشترك است، ادامه داد: جشن طالق يك رفتار وارداتى 
و مبتنى بر فرهنگ مدرنيته غرب است و از طريق شبكه هاى 

ماهواره اى به زندگى امروزى رخنه كرده است.
در همين رابطه هم مديركل ثبت احوال استان اصفهان اعتقاد 

دارد تعداد جشن هاى طالق مساوى آمار طالق نيست.
توريج حاج رحيميان از رشد آمار طالق در اصفهان نسبت به 
نرخ ازدواج خبر داد و اعالم كرد: بر اساس آخرين آمار استان 

اصفهان در يك سوم از سال جارى با افزايش 30/11 درصدى 
آمار طالق و 10/44 درصدى ازدواج مواجه بوده كه اگر همين 
روند را در دوسوم ديگر امسال تخمين بزنيم به طورقطع با فاجعه 

ازهم گسيختگى زندگى ها مواجه مى شويم.
ــترين  ــتان اصفهان بابيان اينكه بيش مديركل ثبت احوال اس
ــتان اصفهان نسبت به جمعيت در  فراوانى ازدواج و طالق اس
ــت: پس از اصفهان،  شهرستان اصفهان وجود دارد، ابراز داش
ــان بيشترين آمار ازدواج  نجف آباد بيشترين آمار طالق و كاش

را دارد.
ــد 25  ــد هفت درصدى آمار ازدواج و رش وى همچنين از رش
درصدى آمار طالق در نيمه اول امسال به نسبت سال گذشته 

خبر داد .
اگرچه جشن طالق عمر زيادى ندارد و در سه تا پنج سال اخير 
در بخش هايى از شهر تهران شاهد آن بوده ايم، اما همين پديده 
نوظهور اجتماعى مى تواند در ترويج طالق به صورت يك خرده 

فرهنگ مؤثر و خطرآفرين باشد.

ــن تاييد اين  ــناس اجتماعى ضم كورش محمدى، آسيب ش
مطالب اظهار داشت: در حال حاضر خوشبختانه جشن طالق 
در همه جوامع شهرى رخنه نكرده، اما مى تواند مثل هر آيتم 
ــيم اول  تهاجم فرهنگى ديگرى اگر چاره اى براى آن نينديش

كالنشهرها و سپس تمام طبقات مردمى را در برگيرد.
ــت بلكه  ــن طالق انتقال فرهنگى نيس وى با اعالم اينكه جش
يك تهاجم فرهنگى است، گفت: در تهاجم فرهنگى با عناصر 
ــرب هم زير بار  ــتيم و حتى خود غ ضد فرهنگى روبه رو هس
ــم فرهنگى در ايران  ــاهد اين تهاج آن نمى رود و اگر امروز ش
هستيم به خاطر خألهايى است كه در زندگى هاى خانوادگى و 

اجتماعى ما وجود دارد.
ــا از آن برخوردارند، حفظ  ــى كه اصفهانى ه يكى از امتيازهاي
ــت كه همين مسئله سبب شده تا اين  فرهنگ بومى مردم اس
ــناس  ــهر از تهاجمات فرهنگى مصون بماند اين آسيب ش ش
ــن طالق در طبقات متوسط به  اجتماعى با اظهار اينكه جش
پايين وجود ندارد؛ چراكه دغدغه اصلى و مهم آنها معيشت بوده 
و پايبند به مسايل دينى و مذهبى هستند، ادامه داد: اگر در حال 
حاضر برخى افراد غرب  زده بدون انديشيدن به نتايج آن حمايت 
مى كنند، به دليل دين گريزى برخى در جامعه و جدا شدن از 

ارزش هاى دينى است.
وى با اشاره به اينكه اصفهان به دليل پررنگ بودن فرهنگ بومى 
بسيار كم شاهد اين پديده بوده است، اضافه كرد: اگر امروز با 
رشد طالق مواجهيم درنتيجه مشكالت ارتباطى و عمدتا عدم 

ــنا شناخت و به كار نبردن اصول صحيح  ــى و آش ارتباط
نبودن زوجين 

به مهارت هاى ارتباط زناشويى است.
ــا از آن  ــه اصفهانى ه ــى ك ــى از امتيازهاي ــه داد: يك وى ادام
برخوردارند، حفظ فرهنگ بومى است كه همين مسئله سبب 

شده تا اين شهر از تهاجمات فرهنگى مصون بماند.
اصفهـان بيشـتر شـاهد انحرافـات اخالقى اسـت تا 

تهاجمات فرهنگى
ــنتى بين  ــه در اصفهان روابط س ــه اينك ــاره ب محمدى با اش
خانواده ها همچنان برقرار است و هنوز از باورهاى سنتى تبعيت 
مى كنند، گفت: اما در تهران با پديده مهاجرپذيرى مواجهيم 
به طورى كه فرهنگ غالب تهرانى ديگر وجود ندارد و فرهنگ در 
اين شهر متشكل از تمام اقشار و سنت هاى مختلف است و يك 

فرهنگ واحد حاكميت ندارد.
ــنتى  ــاره به اينكه در اصفهان به جهت بافت س محمدى با اش
ــهر وجود  دارد، افزود: آسيب هايى  ــيب هاى خاص اين ش آس
ــهر  همچون انحراف اخالقى مثل بزهكارى و اعتياد در اين ش
ــود، اما كمتر تحت تأثير تهاجمات فرهنگى  ــاهده مى ش مش

همچون جشن طالق قرار مى گيرند.
ــن  وى اعالم كرد: عمدتا خرده فرهنگ هاى مدرن مثل جش
طالق از طريق كانال هاى ارتباطى به صورت مجازى به شهرى 

مثل اصفهان رخنه مى كند.
جشن طالق مانند جشن گرفتن براى ورشكستگى است

دبير كارگروه مبلغان تخصصى خانواده دفتر تبليغات اسالمى 
اصفهان نيز در اين  ارتباط گفت: امروزه در حالى در بين برخى 
ــود و اين الگوى غربى  ــن طالق برپا مى ش از غرب زدگان جش

ــر بافرهنگ ايرانى  را ترويج مى دهند كه اين ام

همخوانى ندارد.
ــن طالق در اصفهان فراگير نشده است،  وى بابيان اينكه جش
ــار مرفه تهران  ــتر در بين برخى از اقش گفت: اين معضل بيش

مشاهده مى شود.
ــن طالق مانند اين است كه  على صغيرا با اشاره به اينكه جش
براى ورشكستگى جشن بگيريم، اظهار داشت: اين مسئله بدان 
معناست كه به جاى اينكه بپردازيم چه عواملى سبب ناكامى در 
زندگى زناشويى شده به خاطر جدايى جشن و سرور برپا كنيم.

وى بابيان اينكه طالق آسيب هاى اجتماعى بسيارى را به دنبال 
ــيارى از زنان بعد از طالق اقدام به خودكشى  دارد، گفت: بس

مى كنند.
دبير كارگروه مبلغان تخصصى خانواده دفتر تبليغات اسالمى 
اصفهان افزود: همچنين اختالالت شخصيتى در فرزندان طالق 

بيش از فرزندان يتيم است.
ــترس،  ــردگى، اضطراب، اس ــه افزايش افس ــه روند رو ب وى ب
ــان اينكه  ــاره و بابي ــخصيتى در زنان مطلقه اش اختالالت ش
ــوند، گفت: براثر  90 درصد زنان پس از طالق پشيمان مى ش
ــته از زنان بيش از زنان  ــيب هاى روحى در اين دس طالق آس

بيوه است.
40 تفاوت روحى بين زن و مرد وجود دارد

ــن طالق را يك مد و فرهنگ غربى دانست، افزود: در  وى جش
حال حاضر به علت سست شدن نظام خانواده و وجود هزاران 
شبكه ماهواره اى شاهد تهاجم فرهنگى و ويرانه شدن كاشانه 
ــخ به اينكه آيا فكر  خانواده هاى ايرانى هستيم. صغيرا در پاس
ــى هم در اين تهاجم  نمى كنيد كم كارى نهادهاى فرهنگ
فرهنگى و رفتن مردم به سمت مدگرايى نقش داشته 
ــت، اعالم كرد: به طور قطع اين مسئله امرى  اس

انكارناپذير است.
بيشتر از اينكه جشن طالق نياز به پيشگيرى و 
اقدامات سلبى داشته باشد، اين تحكيم زندگى 
مطلوب اسالم و فرهنگ ايرانى است كه نياز به 
ــويقى دارد. وى با اشاره به اينكه  راهكارهاى تش
بيش از 40 تفاوت روحى بين زن و مرد وجود دارد 
و الزم است كه زن و شوهر بتوانند بين هم تفاهم ايجاد 
كنند، به خانواده ها توصيه كرد: اگر زن و شوهر با يكديگر 
تطابق شخصيتى ندارند، تفاهم ايجاد كنند، اگر تفاهم ندارند 
توافق ايجاد كنند و اگر توافق نكرده و نتوانستند بامهارت حل 

مسئله و بحران مشكل را حل كنند، تحمل كنند.
ــال اخير گريبان  ــدن نظام خانواده  كه طى چند س سست ش
ــدل از  ــرروز با يك م ــت كه ه ــده درحالى  اس ــران ش گير اي
ــن طالق و غيره  ــفيد، جش تهاجم فرهنگى ازجمله ازدواج س

مواجه مى شويم.
 با پيگيرى نظر كارشناسان مقصر اصلى شبكه هاى ماهواره اى 
شناخته مى شود، اما آيا ما نيز در كشور خود و از سوى نهادهاى 
برنامه ريز و فرهنگى، برنامه هاى فرهنگى قوى  اجرايى كرده ايم 
و فرهنگ اصيل يك خانواده اسالمى را خوب نهادينه ساخته ايم 

تا به تحكيم بنيان خانواده كمك شده باشد.

طى مطالعه اى كه در دو سال انجام شد، دانشمندان داده هاى 
ــى كردند و  ــع آورى و بررس ــرده را جم ــرد و زن م 3400 م
رابطه اى نزديكى را بين طول عمر بيماران مرده و اندازه پاى 
ــيدند كه اندازه بدن  افراد پيدا كردند. آنها به اين نتيجه رس
افراد و چاقى و الغرى آنها ممكن است رابطه اى با طول عمر 
آنها نداشته باشد، اما اندازه پايشان مى تواند با طول عمرشان 
ارتباط مستقيم داشته باشد. تاكنون دليل اصلى ارتباط بين 
ــده، اما دانشمندان توانستند  اندازه پا و طول عمر كشف نش
جدولى از اندازه پاى زن ها و مردها و طول عمر احتمالى آنها 
ــودكان هم مفيد  ــتفاده از اين جدول براى ك ارايه دهند. اس
است زيرا سايز پاى آنها روز به روز بيشتر رشد مى كند و آنها 

مى توانند با استفاده از آن طول عمر خود 
را تخمين بزنند.

زن ها
سايز : 35 طول عمر: 64 تا 69 سال

سايز: 36 طول عمر: 70 تا 76
سايز: 37 طول عمر: 77 تا 82

سايز: 38 طول عمر: 78 تا 84
سايز: 39 طول عمر: 73 تا 75
سايز: 40 طول عمر: 70 تا 72
سايز: 41: طول عمر: 67 تا 70
سايز: 42 طول عمر: 66 تا 69

مردها
سايز : 38 طول عمر: 66 تا 69 سال 

سايز: 39 طول عمر: 67 تا 72
سايز: 40 طول عمر: 72 تا 75
سايز: 41 طول عمر: 73 تا 77
سايز: 42 طول عمر: 75 تا 82
سايز: 43 طول عمر: 74 تا 79
سايز: 44: طول عمر: 67 تا 72
سايز: 45 طول عمر: 66 تا 69

ــم ترين  ــت: از مه ــكان گف ــن روانپزش ــس انجم ريي
مشكالتى كه رسانه هاى جمعى به ويژه فضاى مجازى 

به وجود آورده، تغيير ساعت خواب ايرانى هاست.
احمد جليلى در ششمين همايش علمى ساالنه سالمت 
روان و رسانه در بيمارستان روزبه افزود: كاهش خواب 
ــب و افزايش خواب مضر در طول روز به دنبال  اول ش
ــتفاده از اينترنت و فضاى مجازى، بهداشت روانى  اس
ــدى در معرض خطر  ــور ج ــى جامعه را به ط و عموم

قرار داده است. 
ــا در كودكان  ــن خطر نه تنه ــان كرد: اي وى خاطرنش
ــاى  ــود دارد و اعض ــز وج ــاالن ني ــه در بزرگس بلك
ــايل  ــاى اينكه با هم صحبت كنند با وس خانواده به ج
ــتند كه گاهى به داليل  ــرگرم هس ديجيتالى خود س
ــكالتى ايجاد ــتند نيز مش دريافت محتواهاى غيرمس

 مى شود. 
رييس انجمن روانپزشكان ايران گفت: اين صحبت ها 
نبايد براى محدود كردن فضاى مجازى استفاده شود 

بلكه بايد فرهنگ استفاده از آن را ايجاد كنيم.
ــمند، سيماى  ــد: موبايل هاى هوش جليلى يادآور ش
ــر جهان تغيير و ارتباطات بين  خانواده ها را در سراس

انسانى را كاهش داده است.
ــد  ــايل در رش ــى از مس ــرد: يك ــد ك ــى تاكي جليل
كودك ارتباطات خانوادگى است و اعتياد به اينترنت 
ــد  ــكالت رش ــمند به غير از مش ــل هاى هوش و موباي
ــمى و فردى را نيز به دنبال  شخصيتى، اختالفات جس

دارد.

گفت و گو با  كوچك ترين 
مدل  اسالمى - ايرانى

زندگى مشترك است، ادامه داد: جشن طالق يك رفتار وارداتى 
و مبتنى بر فرهنگ مدرنيته غرب است و از طريق شبكه هاى 

ماهواره اى به زندگى امروزى رخنه كرده است.
در همين رابطه هم مديركل ثبت احوال استان اصفهان اعتقاد 

دارد تعداد جشن هاى طالق مساوى آمار طالق نيست.
توريج حاج رحيميان از رشد آمار طالق در اصفهان نسبت به 
نرخ ازدواج خبر داد و اعالم كرد: بر اساس آخرين آمار استان 

30/11 درصدى 
 درصدى ازدواج مواجه بوده كه اگر همين 
روند را در دوسوم ديگر امسال تخمين بزنيم به طورقطع با فاجعه 

ــترين  ــتان اصفهان بابيان اينكه بيش مديركل ثبت احوال اس
ــتان اصفهان نسبت به جمعيت در  فراوانى ازدواج و طالق اس
ــت: پس از اصفهان،  شهرستان اصفهان وجود دارد، ابراز داش
ــان بيشترين آمار ازدواج  نجف آباد بيشترين آمار طالق و كاش

ــد 25 ــد هفت درصدى آمار ازدواج و رش ــد 25وى همچنين از رش ــد هفت درصدى آمار ازدواج و رش 25وى همچنين از رش
درصدى آمار طالق در نيمه اول امسال به نسبت سال گذشته 

اگرچه جشن طالق عمر زيادى ندارد و در سه تا پنج سال اخير 
در بخش هايى از شهر تهران شاهد آن بوده ايم، اما همين پديده 
نوظهور اجتماعى مى تواند در ترويج طالق به صورت يك خرده 

ــر بافرهنگ ايرانى نبودن زوجين  ــى هم در اين تهاجم را ترويج مى دهند كه اين ام نمى كنيد كم كارى نهادهاى فرهنگ
فرهنگى و رفتن مردم به سمت مدگرايى نقش داشته 
ــت، اعالم كرد: به طور قطع اين مسئله امرى  اس

انكارناپذير است.
بيشتر از اينكه جشن طالق نياز به پيشگيرى و 
اقدامات سلبى داشته باشد، اين تحكيم زندگى 
مطلوب اسالم و فرهنگ ايرانى است كه نياز به 
ــويقى دارد. وى با اشاره به اينكه  راهكارهاى تش

بيش از 
و الزم است كه زن و شوهر بتوانند بين هم تفاهم ايجاد 
كنند، به خانواده ها توصيه كرد: اگر زن و شوهر با يكديگر 
تطابق شخصيتى ندارند، تفاهم ايجاد كنند، اگر تفاهم ندارند 
توافق ايجاد كنند و اگر توافق نكرده و نتوانستند بامهارت حل 

مسئله و بحران مشكل را حل كنند، تحمل كنند.
ــال اخير گريبان  ــدن نظام خانواده  كه طى چند س سست ش
ــدل از  ــرروز با يك م ــت كه ه ــده درحالى  اس ــران ش گير اي
ــن طالق و غيره  ــفيد، جش تهاجم فرهنگى ازجمله ازدواج س

مواجه مى شويم.
 با پيگيرى نظر كارشناسان مقصر اصلى شبكه هاى ماهواره اى 
شناخته مى شود، اما آيا ما نيز در كشور خود و از سوى نهادهاى 
برنامه ريز و فرهنگى، برنامه هاى فرهنگى قوى  اجرايى كرده ايم 
و فرهنگ اصيل يك خانواده اسالمى را خوب نهادينه ساخته ايم 

تا به تحكيم بنيان خانواده كمك شده باشد.

خبر 

مى توانند با استفاده از آن طول عمر خود 

سايز: 
38سايز: 38سايز: 38 طول عمر: 

39سايز: 39سايز: 39 طول عمر: 

سـوگ اخالق 
در 

جشن طالق

فاجعه اجتماعى اصفهان
 در حال رخ دادن است؛
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فراخوان

اسیتژ فرانسه برای ســومین ســال پیاپی عالقه مندان را به شرکت در بازی 
نمایشنامه نویسی فوری در پروژه » یک روز، یک نمایشنامه« که به مناسبت 

روز جهانی تئاتر 2016 سازماندهی شده است، دعوت می کند.
برای اینکه تمامی عالقه مندان بتوانند در این بازی شرکت کنند ساده ترین 
قوانین برای این دوره در نظر گرفته شــده اند. شرکت کننده باید بین یکم تا 
پانزدهم مارچ 11)تا 25 اسفند 1394 ( را برای شرکت در مسابقه انتخاب و 
در تاریخ تعیین شده موضوع نمایشــنامه را ارسال کرده و  تا 24 ساعت متن 
نمایشنامه خود را )500 تا 700 کلمه ( به زبان رسمی کشور خود ارسال کنند. 
نمایشنامه به زبان فرانسه ترجمه و در وب سایت » یک روز، یک نمایشنامه « 

و در روز جهانی تئاتر منتشر خواهد شد. 

مشــکلی که در چهار دهه اخیــر در رابطه بــا علم اقتصاد ایجاد شــده 
تخصصی شدن زیاد و ریاضی شدن این علم است و این امر امکان مفاهمه 
میان دانش آموختگان این رشته را با مردم عادی از بین برده است. با این 
حال توده مردم تصور می کنند که حق دارند بدانند دراقتصاد چه می گذرد 
و حق دارند تا نسبت به سیاســت های اقتصاد کالن آگاهی داشته باشند 
اما مباحثات میان اقتصاددانان حوزه کالن آنقدر فنی و تخصصی شده که 
مردم عادی از این مباحث چندان چیزی سر در نمی آورند. کتاب اقتصاد 

چگونه کار می کند نوشته راجر فارمر تالشی است برای رفع این مشکل.
ترجمه کتاب نسبتا خوب، روان و درست است و تنها در ترجمه چند اسم 
از شخصیت ها و دانشــگاه ها تلفظ درست آن به فارسی نوشته نشده است 
که اهمیت زیادی ندارد و تاثیری در انتقال مفهوم ندارد. کتاب به شــکل 
پیراســته و مطبوعی به چاپ رســیده و با توجه به روانی متن، حجم کم 
کتاب و قطع مناسب و خوش دستی که دارد به سادگی قابل خواندن است. 
خواندن این کتاب را برای همه کسانی که قصد دارند تا از مکاتب اقتصاد 
کالن سردر بیاورند توصیه می کنم. اقتصاد چگونه کار می کند- نویسنده: 
راجر فارمر- ترجمه: محمدرضا فرهادی پور - ناشر: دنیای اقتصاد، چاپ  

سوم1394- 199 صفحه،10000 تومان.

فستیوال بین المللی تئاتر المپیاد تئاتر هند از 11 تا 23 شهریور ماه 1395 
درشهر کاتاك هند برگزار می شود.

- از تمام گروه ها و یا کشــورهای شــرکت کننده فقط 5 کشور و یا گروه 
انتخاب خواهند شد.

- هر گروه می تواند تئاتر خود را با هر ســبکی اجرا کنــد. برنامه اجرایی 
می تواند به زبان خود شرکت کننده باشد. مدت زمان برنامه حداکثر باید 

60 دقیقه باشد.
- گروه های شرکت کننده باید تمامی هزینه ها از قبیل: بلیت، ویزا، عوارض 
خروج و... را تا فرودگاه بوبانسوار )نزدیک ترین فرودگاه به محل برگزاری 
فستیوال( شخصا پرداخت کنند. از محل برگزاری فستیوال تا شهرهای 
دهلی نو و کلکته خط آهن سریع الســیر وجود دارد که در صورت بازدید 
از این دو شهر هزینه رفت و برگشــت بر عهده شرکت کننده خواهد بود. 
 حمل و نقل در داخل شــهر محل برگزاری فســتیوال بــر عهده میزبان 
خواهد بود. امــا بازدید از نقاط توریســتی و معروف شــهر و... بر عهده 

شرکت کننده خواهد بود.
- هزینه های مهمان نوازی شــامل اقامت و غذا به مــدت 3 روز بر عهده 
 میزبان خواهد بود. تقبل هزینه از طرف کشــور میزبان فقط به 8 نفر از 
هر کشور )موسیقی دان، بازیگر، مترجم، خواننده و...( تعلق خواهد گرفت. 
اگر تعداد شــرکت کنندگان و تعداد روزهایی که می خواهند در کاتاك 
اقامت کنند بیش از حد تعیین شــده باشد جشنواره فقط روزانه30 دالر 

برای هر نفر در نظر می گیرد. )بدون هزینه اقامت و غذا(
- تمامی گروه های شرکت کننده باید تجهیزات خود را به همراه بیاورند 
زیرا تیم برگزاری فستیوال فقط قادر به تامین تجهیزات محدود و ساده 

خواهد بود.
- زبان استفاده در فستیوال انگلیسی و هندی است. در هر گروه حداقل 

یک نفر باید مسلط به زبان انگلیسی باشد.
- ممکن است هر گروه شــرکت کننده در زمان و مکان خاصی که کمیته 
برگزاری تعیین می کند در ســمپوزیوم و یا سمینار به منظور ارائه برنامه 
خود حضور پیدا کند. آخرین مهلت ارسال آثار به دفتر اسیتژ ایران یکم 

خرداد ماه 1395 است.

می خواهی بازی کنی؟ نمایشنامه بنویس

اقتصاد برای تو و من

فستیوال بین المللی تئاترالمپیاد 
تئاترهند 

متولد سال 1351درتهران است ومدرك کارشناسی ادبیات فارسی دارد. شبنم مقدمی فعالیت 
هنری خود را با رادیو شروع کرد. او درســال 1377 با اجرای برنامه خانه کاغذی به کارگردانی 
آقای شــهرام کرمی کارش را در رادیو شــروع کرد و پــس از آن تجربه اجــرا در برنامه هایی 
همچون خط خطیم، هفت شــنبه، کبوتری ناگهان و هفت ترانه را در کارنامه خود دارد. شبنم 

مقدمی عالوه بر مدرك کارشناسی ادبیات فارسی دانش آموخته آموزشگاه بازیگری 
امین تارخ نیز هســت. او همزمان با فعالیت در رادیو کار بازیگری در سینما را نیز 

 شروع کرد. اولین فیلم سینمایی اش زخمی نام داشت این فیلم درسال 1377 
ساخته شد. فیلم پدر با کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا درسال84، فیلم پاداش 

ســکوت مازیارمیری درســال85، فیلم از صمیم قلب به کارگردانی بهرام 
کاظمی درســال 79 و فیلم فرزند خاك به کارگردانی محمد علی آهنگر 

درسال 1385ازجمله کارهای اوست. شبنم یک دختر10 ساله دارد. 
مقدمی در مدرســه کارگاهی فیلمنامه نویســی حــوزه هنری، زیر 
نظر بهترین اســاتید فن، فیلمنامه نویســی آموخت و همزمان با 

 گروه تئاتر شــایا فعالیت حرفه ای در تئاتر تهــران را آغاز کرد و 
بعد از آن بود که به دوره های آموزشــی بازیگری ســینما، در 

مدرســه بازیگری امین تارخ پیوســت. او می گوید گرچه 
پیش از آن هم چه جلوی دوربین چه درپشت صحنه، به 
 عنوان نویسنده، دستیار کارگردان، منشی صحنه و...کار 
 می کــردم، اما گذراندن این دوره یک ســاله، بســیار 

به اندوخته هایم افزود.
 فیلم گس بــا بــازی شــبنم مقدمــی و کارگردانی 
در جشــنواره فیلم رم برنده جایــزه بهترین بازیگر زن 

نوظهور شد. شــبنم مقدمی در ســی و دومین دوره از 
جشنواره فیلم فجر برای بازی فیلم امروز بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن شد و دوباره در سی و چهارمین دوره از جشنواره فیلم 
فجر که هفته گذشته مراســم اختتامیه آن برگزارشد، این افتخار را 

برای بار دوم و این بار برای بازی دردو فیلم نفس وزاپاس از آن خود کرد.

 آلبوم جدید » امیرعلی بهادری« 
28بهمن به بازار می آید

تاالر افتخار

آلبوم

نخستین آلبوم رسمی امیرعلی بهادری 
 که »ســالم ســاده« نام گرفته اســت، 
28 بهمن روانه بازار موســیقی کشــور 
خواهد شد تا این خواننده پاپ نخستین 
اثر رسمی خود را به بازار موسیقی کشور 

عرضه کند.
دراین آلبوم تعداد زیــادی از چهره های 
سرشناس حوزه موســیقی پاپ از جمله 
زانیار خسروی، آرون حســینی، هومن 
نامداري، میثم مروستي، پیمان میرزایي، 

محمد فالحي، عظیم روحاني، ســامان 
التراني و... بــا امیرعلی بهادری همکاری 

کرده اند.
امیرعلــی بهادری ســال هاســت برای 
خواننده های مختلف آثاری را آهنگسازی 
و تنظیم کرده اســت کــه از جمله این 
خواننده ها می تــوان به چهره هایی چون 
ســیروان و زانیــار خســروی، فریدون 
آسرایی، مهدی یراحی، عماد طالب زاده، 

امیر مسعود و... اشاره کرد.

شبنم مقدمی؛

توانا ومسلط درنقش های مکمل

بازارکتاب

وقتی سخن از ادبیات روس به میان می آید بی مقدمه به یاد بزرگان نامداری 
می افتیم که نه تنها برادبیات روس که برادبیات جهان نیز سیطره افکنده اند. 
 رمان های قطور و پرشــماری درادبیات روس، شــاهکارهایی هســتند که 
هر کتابخانه ای ناگزیرازکنارهم نشاندن آنهاست. اما دراجتماع این آثاربزرگ، 
هســتند برخی آثارارجمند که از چشــم ما پنهان مانده انــد؛ به خصوص 
اگرشناخت ما از ادبیات روس درحد کلیات باشد. درچنین احوالی ست که 
اعتبار نام مترجم واسطه ای می شود برای اعتماد به نامی که یا برای نخستین بار 
شنیده ایم و یا این که به گوشمان چندان آشنا نیست. بی اغراق درادبیات روس 

حمیدرضا آتش برآب حکم چنین واسطه ای را پیدا کرده است.
کتاب » گل قرمز « که به تازگی به همت نشــرهرمس منتشر شده درواقع 
 حکم بیرون کشیدن نویسنده ای به نام فسی والود گارشین از زیر سایه آن همه 
 غول های ادبی و قــراردادن آن پیش روی مــارا دارد. کتابی که در نوع خود 
 به تجربه کشفی شگفت انگیز شــباهت دارد. این درســت که پیش از این 
داستان هایی از گارشین، مخصوصا دو اثر ممتاز او گل قرمز و چهار روز، به شکل 
پراکنده توسط مترجمانی همانند کاظم انصاری و هوشنگ مستوفی به فارسی 
در آمده و در شــماره هایی از کتاب هفته و چند گزیده داستان دیگر منتشر 
شده اند؛ اما گذشته از این که سال ها از انتشار آن ترجمه ها گذشته و حاال اغلب 
در دسترس نسل امروز نیستند، بحث ارائه ترجمه ای تازه و متناسب با زمان 
و زبان امروز و برخوردار از کیفیتی مقبول، نکته ای است که نمی توان ازکنار 
 آن به سادگی گذشت. گارشین ازمیان جنگ های میهنی با ترکان عثمانی، 
نه اثری وسیع پرازشخصیت های گوناگون در برگیرنده تاریخ یک ملت همانند 
جنگ و صلح که به سراغ روایت چهار روزه سربازی زخمی می رود که درکنار 
جسدی درحال گندیدن افتاده و قدرت تغییر در موقعیت پلشتی که درآن 

گرفتار آمده را ندارد چرا که نمی تواند تکانی به خود بدهد. 
گارشین تقریبا بیست داستان کوتاه نوشته که کل آنها دریک مجلد چاپ شده 
و آنچه آتش برآب درگل قرمز پیش روی ما گذاشت ده تای آنهاست که از قضا 

بهترین های آنها نیزهستند. 
گل قرمز - نویسنده: فسی والود گارشــین - ترجمه: حمیدرضا آتش برآب - 

ناشر: هرمس، چاپ اول 1394 - 424صفحه،35000 تومان.

گل خوشبویی ازادبیات روس

موسیقی کوچ کنندگانی که از ســرزمین های دیگر به ایران 
وارد شده و با همه بیگانه بودن شــان بر اثر مرور زمان و طی 
سالیان دراز به نوعی همزیســتی با ایرانیان رسیده و پذیره 
ایرانی شــده اند ارتباط کــوچ و موســیقی را در پهنه ایران 
فرهنگی باستان و سرزمین ایران فعلی می توان به چهار دسته 

تقسیم و تعریف کرد:
 الف ( موســیقی کوچ کنندگان داخلی که از ابتدای سکونت 
در ایران فعلی از حدود مشخص منطقه ییالق و قشالق خود 
خارج نشــده اند، بلکه پذیرای طوایف دیگری که به منطقه 
آنان آمده و یا در مسیرشان یکجانشین شده اند، نیز بوده اند.

ب ( موســـیقی کـــوچ داده شـــده گان داخلـــی کــه 
 دراثرتغییرحکومــت ها، تغییر سیاســت هــای اجتماعی 
دولت ها و یا ناســازگاری بــا حکومت هــا از جایی به جای 
دیگرکوچ داده شده و به همزیستی با طوایف و ساکنین منطقه 

جدید عادت کرده اند.
ج ( موســیقی کوچ کنندگانی که از ســرزمین های دیگر به 
ایران وارد شده و با همه بیگانه بودن شان بر اثر مرور زمان و 
طی سالیان دراز به نوعی همزیستی با ایرانیان رسیده و پذیره 

ایرانی شده اند.
د( موســیقی کــوچ کنندگانی کــه از ایــران رفتــه اند، 
ایــن دســته از کوچنــدگان کــه از اصالت هنــری خاص 
و دســت نخــورده تــری برخــوردار بــوده انــد، براثــر 
نپذیرفتن شــرایط سیاســی، دینــی، اجتماعــی و تضاد با 
حاکمان و حکومــت ها و یا دســت یابی بــه وضعیت بهتر 
 اقتصادی بــه ســرزمین هایی چــون مراکــش )اندلس(،

هند، ترکیه، رومانی، یوگســالوی، مجارستان، گرجستان و 
حوزه روم باستان کوچ و بر ســر راه کوچ خود آثار و تاثیرات 

بسزایی به لحاظ هنر موسیقایی به جا نهاده اند.
موسیقی دسته الف:

این شکل از موســیقی کوچ بهره از طبقه شبانان می برد که 
تا عصر ساسانی جزو مهم ترین طبقات اجتماعی ایران بودند 
و بر اساس نوشــته های نولد به این طبقه رموم گفته می شد 
که رموم پارس را درعهد ساسانی به پنج کوره یا والیت کوچ 
 تقســیم کرده اند و آن طورکه، گی لســترنج می نویسد، نام 
آن ها عبارت بوده از: اردشــیر خره در اســتان فارس فعلی، 
»شاپور خره« درشهر شاپور، » قباد خره « به مرکزیت ارجان 
)ارژن فعلی(، » اصطغی « و داراب جرد )گرد( که بنا به نوشته 
مسالک الممالک رموم پنج گانه عهد ساسانی و پس از اسالم 
بدین شــکل بوده اند، رم یلویه )گیلویه (، رم احمدبن اللیث، 
رم حسین بن صالح، رم شهریار و رم احمدبن الحسن ناحیه 
ســکونت این رموم که بنام کردان پارس خوانده می شــدند 
محدوده خوزســتان، اصفهان، چهاردانگه، فیروزآباد و آباده، 
کوهمره، ســمیرم، کازرون، قیروکارزین، الرستان، تا استان 
هرمزگان فعلی، شــمال کرمان تــا زنجان و ابرقو تانســا را 

دربرداشته است.
 ضمن آنکه باید یادآور شــوم که اســترابون درایالت فارس 

از قبایل کورتی نام می برد که همین کردان پارس هستند.

این دسته از کوچندگان پارســی به احتمال فراوان با ایالت 
دائویی، ماردویی، دروسکوئی و ساگارتیویی دوره هخامنشیان 

که هرودت از آن نام می برد ریشه و نسبتی خواهند داشت.
موسیقی دسته ب:

این نوع موســیقی مربوط اســت به اقوام کورتــی، لولوبی، 
سارانگی، اعراب سامی و شــبانکارگان طبرستان و قهستان 
)جنوب خراسان فعلی ( که درطول تاریخ ضمن اضافه شدن 
اقوامی از ترك، ترکمن و بربرهای چین خوارزم و ترکســتان 
که دراصل در جای دیگری از ایران باستان ساکن بوده اند و به 
 مرور زمان دراثرمسائل مختلف به جای دیگری از کشور کوچ 
داده شده اند و در اثرسکونت همزیستی درمنطقه جدید ضمن 
حفظ برخی از نغمات موسیقایی خود یا تاثیراتی بر موسیقی 
منطقه ازطریق نوای سازها و نوع آوازهای شان نهاده اند و یا 
تاثیراتی پذیرفته اند و امروزه به همین دلیل تشخیص اصالت 
دراین دسته ازموسیقی بسیارسخت است چون اکثراینان هم 
یکجانشین شده اند و هم همزیستی نسلی با اقوام دیگر یافته 
اند. علت چند عقیده گی درباره برخی از موسیقی های مناطق 

ایران امروز به همین ســبب اســت، چون ابعاد و ریشه های 
تاریخی کوچ و سکنی در بررسی ها انجام نمی شود.

موســیقی کرمانج هــای خلخــال، هشــتپرتوالش، تالش، 
زاغمرز مازندران، میخ ســازمازندران، کرد کوی گلســتان 
و شــمال خراسان و موســیقی ترك های نیشــابور، شمال 
خراســان، رامیان و مینو دشــت گلستان، اســتان مرکزی 
 )خلج و اطراف تفرش ( و بخشی از اســتان کردستان )قروه،
  بیجار، گروس(، گرجی های مازنــدران و اصفهان )افوس(،

 اســتان مرکــزی، عــرب هــای خراســان و مازنــدران و 
 کرمــان و کرمانج های قرائــی کرمان، از این دســته اند که 
پژوهش هایی اندك به صورت تک نگاری بر روی آن صورت 
پذیرفته و اکثر آن ها خالی از اشکال نیست، ضمن آنکه این 
موسیقی از تنوع ساز و آواز غنی و گسترده ای برخوردار است 
و دستگاه های فرهنگی ما به آن بی توجه و کم التفات هستند.

موسیقی دسته ج:
تاریخ این دسته از موسیقی ها به ورود نخستین قبایل مهاجر 
 عرب که با سپاه اســالم به ایران می آمدند می رسد لمبتون 

 در تاریــخ ایالت ایران، از حضور بیســت هــزار طایفه عرب 
در بیابان جوزجانان خبر می دهد و می دانیم که درحدود500 
هجری قمری بین صد تا چهارصد خانوارکرد ازجبل السماق 
به ایران وارد شدند و وارد منطقه کردان پارس شدند که بعدها 
 نام » لر بزرگ « و » لر کوچک « پیدا کــرد، طوایف دیگری 
از جبل السماق در اوائل قرن هفتم هجری قمری و در زمان 
حکومت اتابک هزارسف به این منطقه وارد شدند که تاثیرات 
بســیاری برفرهنگ و هنرمنطقه نهادند به همراه این عده، 
 طوایف عربی از عقیلی و هاشمی نیزبه منطقه وارد شدند که 
بی گمان موســیقی خاصی را نیزدرمنطقه از نوع موســیقی 
 ابتــدای افریقای فعلــی درمنطقه رایــج کرده انــد، اینان 
پس ازمدتی با همزیستی و نزدیکی با اقوام از پیش درمنطقه، 
آنقدر قوی می شــوند که به قوم » شــول « که در سرزمین 
شولستان مناطقی ازاصفهان و چهارمحال فعلی حمله برده 
و آنان را ســرکوب کرده و می رانند، به همین سبب است که 
 هرگاه آوازهای شلیل )شول ایل ( را شنیده ام به خود نهیب 
 زده ام که این می تواند سوگ حماســه های آن قوم باشد و 

 می تواند به صورت )شــول ایل ( نوشته شــود، به خصوص 
در آوازهای شــلیل هر منطقه می توان اوصــاف و تعاریفی 
 را شنید که حکایت داغ غریبی و ســتم از نواهای آوازی آن 

می آید:
شــو دراز و مه بلن ، دل نیگره جا، هر که من جامون نشس، 
دلس چی دلم با شــبی بلند و ماهتاب ، دلم قرار نمی گیرد، 
هر کس که بین ما فاصله انداخــت ، دلش چون دل من )بی 

قرار( شود. 
موسیقی دسته د:

این دســته از موســیقی مربوط به کوچ ایرانیان از ایران به 
سایر سرزمین های همجوار و یا دوردســت است که از عهد 
 اشکانیان آغاز می شود و تا پس از اسالم و شکل گیری مجدد 
دولت های جدید پس از اسالم در ایران نیز ادامه پیدا می کند، 
این کوچ ها تاثیرات بسیاری بر نواحی مسیر کوچ و همچنین 
مناطق سکونت ایرانیان در ســرزمین های دیگر نهاده است، 
یک عده حتی در عهد هخامنشیان و عده کثیرتری در زمان 
زوال سلسله ساسانی و به قدرت رسیدن اسالم، به هند قدیم 
مهاجرت کردند، اینوس ترانت سف معتقد است که زمان این 
مهاجرت میانه های سده هشتم میالدی بوده است و جواهر 
 لعل نهــرو درکتــاب Discovery of india برآن صحه 
نهاده اســت، سر پرسی ســایکس در ســفر نامه اش نوشته 
کــه مهاجــران زرتشــتی ایرانی دربــادی امر بــه والیت 
قهســتان رفتند و پس از یک قــرن به هرمز کــوچ کرده و 
 پانزده ســال در هرمز ماندنــد و باالخره روانه هندوســتان 

شدند. 
 عده دیگــری از ایــن کوچندگان بــر اثر شــواهدی چون 
پیدا شــدن ســنگ قبر دختر یکی از بزرگان ایران در ایالت 
 ســیان که به تاریــخ240 یزدگردی منقش اســت به چین 

رفتند.
 درطول تاریخ بعد از روی کار آمدن دولت های پس از اسالم 
درایران، کوچندگان دیگری چه مســلمان و چه زرتشــتی 
و چه ارمنی راهی ســرزمین های دور شــدند که مسلمانان 
ایرانی را شــیعیان تشــکیل می دادند، اینان راهی سرزمین 
های افریقایی و هند قدیم شــدند، به عنــوان نمونه درعهد 
تیمورهفتصد سید علوی به رهبری »میرسید علی همدانی« 
به دلیل قلع و قمع های تیمور از ســادات علوی به صوفیان 
کشمیر پناه بردند و یا در میانه ســده پنجم هجری گروهی 
از شیعیان شــیرازی به افریقا مهاجرت کردند و کوچ دیگری 
دردهه1150 هجری از وحشت نادرشاه به کشورهای دیگر 
صورت گرفت و یا درعهــد صفویان که ده هزارمســلمان از 
فارس به دربارعادل شــاه درهند پناه بردند که ازمیان آنان 
نخبگانی به حشمت و جاه رسیدند که می توان به: مصطفی 
خان اردستانی، شاه بوتراب شیرازی، فضل ا... شیرازی، حکیم 
عین الملک شــیرازی، مرتضی خان انجو و ابوالقاســم انجو 
که از نیاکان اســتاد گرانقدرم مرحوم سید ابوالقاسم انجوی 
 شــیرازی بنیادگذار مرکز فرهنگ مردم در ایــران بوده اند،

 اشاره کرد.

کوچ و تاثیرآن برموسیقی ایرانـی
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خبراخبار كوتاه

ــتان چهارمحال وبختيارى و امام جمعه شهركرد  نماينده ولى فقيه در اس
ــت تمامى حربه هاى دشمن براى مقابله نظام، هم  گفت: با توجه به شكس

اكنون دشمنان سياست لبخند و نفوذ را در پيش گرفته است.
ــت ماهيانه ائمه  ــلمين محمدعلى نكونام در نشس  حجت االسالم والمس
ــت و افزود: دشمنان  ــرايط امروز جامعه را حساس دانس جمعه استان ش
ــالمى  ــيب زدن به انقالب و نظام اس ــته در صدد آس بيرونى بيش از گذش
ــتند، اما اين بار نه با اخم و عصبانيت بلكه با لبخند و در لباس دوست  هس
ــخيص دوست را از دشمن سخت  ظاهر شده اند كه همين مسئله كار تش

كرده است.
 وى با يادآورى سخنان اخير رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان نيروى 
هوايى ارتش جمهورى اسالمى، بر لزوم هوشيارى و مراقبت نسبت به حيله 
ــمنان تاكيد كرد و افزود: دلخوش كردن به دشمنى همچون  و نيرنگ دش
ــان عاقلى به پلنگ تيزدندانى كه براى  ــت و هيچ انس ــتباه اس آمريكا اش

تكه تكه كردن او خيزبرداشته، اعتماد نمى كند.
حجت االسالم نكونام يادآورشد: انقالب اسالمى هم امروز با چنين دشمنى 
ــبت به نقشه ها و اهداف جبهه  مواجه است. بنابراين هوشيارى كامل نس

دشمنان از ضرورت هاى امروز كشور است.

ــم عليه السالم چهارمحال و بختيارى  فرمانده سپاه حضرت قمربنى هاش
ــكل گيرى ديكتاتورى مى شود به همين دليل  گفت: واليت فقيه مانع ش
ــالمى ــى مترقى و عميق در نظام اس ــل واليت فقيه را اصل امام راحل اص
ــليمانى در نشست بصيرتى  ــدار رضا محمد س ــتند. سردار پاس  مى دانس
كاركنان سپاه اردل، برگزارى انتخابات را نماد بارزى از مردم ساالرى دينى 
كشور دانست و گفت: با وجود برگزارى دوره هاى متعدد انتخابات در كشور 
باز هم دشمن، جمهورى اسالمى را نظامى ديكتاتورى مى خواند و اين در 
حالى است كه ديكتاتورهاى منطقه دوست و هم پيمان مدعيان دروغين 
دموكراسى هستند. وى ادامه داد: اگرانتخابات آزادانه در كشور نبود شايد 
ــت، اما در هر دوره اى با برگزارى  اين تهمت دشمن به حقيقت مى پيوس
انتخابات سالم و حداكثرى مردم، اين ادعاى بى پايه دشمن رد شده است.

ــات مقام معظم رهبرى افزود:  ــليمانى با تبيين فرمايش ــردار محمدس س
برخى خوششان مى آيد و عادت دارند كه با نزديك شدن به زمان برگزارى 
انتخابات بر طبل نامطمئن بودن انتخابات بكوبند كه اين عادت بدى است.
دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى و پنجمين دوره انتخابات 

مجلس خبرگان رهبرى هفتم اسفند امسال برگزار مى شود.

ــر، خب ــت  معاون ــان  كاركن ــى  توجيه ــى  آموزش ــت  نشس در 
ــان آخرين  ــيما با بي ــس خبرگزارى صدا و س ــيد مهدى، ريي  مهردادس
ــيما  ــدا و س ــزارى ص ــت خبرگ ــيوه فعالي ــرى و ش ــتانداردهاى خب اس
ــه  تهي و  ــزارى  خبرگ ــايت  س ــوب،  مكت ــار  اخب ــوزه  ح در 
ــش قوى  ــوازات پوش ــه م ــى گفت: ب ــرى و صوت ــاى تصوي ــزارش ه گ
ــازى ــود و كيفى س ــرى، بايد بهب ــاى خب ــرى رويداده ــى وتصوي صوت
ــازى  ــاى مج ــبكه ه ــت ش ــرى از ظرفي ــره گي ــرى، به ــدات خب  تولي
ــاى  ــوزش ه ــه آم ي ــانى و ارا ــالع رس ــر اط ــريع در ام ــراى تس ب
ــتان ها  ــر مراكز اس ــاى خب ــت معاونت ه ــت فعالي ــى در اولوي تخصص
قرار گيرد.  وى افزود: معاونت هاى خبر شبكه هاى استانى از استوانه هاى 
قابل اتكا براى خبرگزارى رسانه ملى هستند كه بايد بر اساس نياز، خبرهاى 

دست اول را به مخاطبان اطالع رسانى كنند. 
ــطح كارآيى خبرنگاران ــان كرد: براى ارتقاى س ــيد مهدى خاطر نش س
 استان ها بايد ضمن تقسيم مسئوليت، نسبت به دانش افزايى و باال بردن 

سطح چابكى عوامل توليد توجه ويژه كرد. 
ــد  ــاختارهاى جدي ــريح س ــا تش ــيما ب ــدا و س ــزارى ص ــس خبرگ ريي
ــاى مكتوب و  ــر در حوزه خبره ــاى تصوي ــزارى گفت: پا به پ اين خبرگ
ــور، بايد  ــطح كش ــى و اختصاصى در س ــاى محتواي ــزارش ه ــد گ تولي
ــويم. مديركل  ــور و منطقه تبديل ش ــه خبرگزارى تراز اول كش بتوانيم ب
ــاى ميدانى و ــار و پژوهش ه ــتناد به آم ــت با اس ــز هم در اين نشس مرك
 نظر سنجى هاى استانى و كشورى، از اعتماد 87 درصدى مردم چهارمحال 

و بختيارى نسبت به شبكه استانى جهان بين خبر داد.  
ــتان  ــردم اس ــى م ــت شناس ــرت و موقعي ــه بصي ــى ب ــرداد عظيم مه
ــتانى و  ــبكه اس ــزود: ش ــرد و اف ــاره ك ــارى اش ــال و بختي چهارمح
ــه هاى ــش رو، صحن ــد در انتخابات پي ــى توانن ــم م ــانه ملى باز ه رس
ــى و  ــطح مل ــتان را در س ــن اس ــردم اي ــاركت م ــرى از مش ــى نظي  ب
ــت ها و  ــه ظرفي ــا توجه ب ــت: ب ــد. وى گف ــس كنن ــى منعك بين الملل
قابليت هاى استان چهارمحال و بختيارى، سردبيران شبكه هاى خبرى، 
سراسرى بايد توجه ويژه اى به پخش اخبار و رويدادهاى اين استان داشته 

باشند.

امام جمعه شهركرد: 

دشمن سياست لبخند و نفوذ را 
در پيش گرفته است

فرمانده سپاه استان: 

واليت  فقيه 
جلوى ديكتاتورى را  مى گيرد

اعتماد 87 درصدى مردم نسبت 
به شبكه استانى جهان بين

ــترى چهارمحال و بختيارى گفت:  رييس كل دادگس
نامزدهاى انتخاباتى مردم را فقط براى رأى نخواهند 
بلكه به حسب كرامت و اينكه مردم ولى نعمت حكومت 

هستند با آنها رفتار كنند.
سيد عبداهللا موسوى اظهار كرد: مجلس در رأس امور 
ــانه پويايى و جنبه  است و اين احساس مسئوليت نش

خاص جامعه ماست.
ــاره به اينكه همه جا بايد خدا را شاهد و ناظر  وى با اش
بدانيم و قانون را مبنا قرار دهيم بيان داشت: شايسته 
است مسئوالن انتخابات اول حرمت خود، بعد حرمت 

كانديداها را حفظ كنند.
ــترى چهارمحال و بختيارى تاكيد  رييس كل دادگس
ــى  ــرعى و قانونى براى هركس كرد: رعايت موازين ش
ــت به خصوص براى كانديداها و  در جامعه ضرورى اس
طرفداران آنها و اگر قانون را مبناى كار خود قرار دهيم 

هم رضاى خدا و هم توفيق نظام را خواهيم داشت.
ــات بايد به  ــوى با بيان اينكه در تبليغات انتخاب موس
گونه اى عمل كنيم كه فقط داشته هاى خودمان را بيان 

ــى سخنى  كنيم افزود: هيچكس حق ندارد عليه كس
بگوييد حتى اگر حقيقت باشد؛ چراكه اگر دروغ باشد 
ــت باشد خالف شرع و  تهمت است و افترا و اگر درس

دين است.
رييس كل دادگسترى چهارمحال و بختيارى با اشاره 
ــت  به اينكه بايد به گونه اى عمل كنيم كه بهانه به دس
ديگران ندهيم ادامه داد: راى آوردن به معناى برترى 
يك كانديدا نسبت به ديگران نيست بلكه نشانه اعتماد 
مردمى است كه راى دادند و نه كسى كه راى مى آورد 
ــت  ــانى كه راى نياوردند شكس ــت و نه كس پيروز اس

خورده اند.
ــوى اضافه كرد: اگر ما به عنوان برگزاركننده ها  موس
ــكنى كنيم نبايد از مردم انتظار  و كانديداها قانون ش

داشته باشيم كه قانون مدار باشند. 
ــترى چهارمحال و بختيارى تاكيد  رييس كل دادگس
ــبت به هر بيان و كالم در اين  كرد: مسئوالن بايد نس
راستا دقت كنند، حق مردم را حفظ كنند و به مسايلى 
مثل آب، مناطق مرزى، اجرا يا عدم اجراى طرح هاى 

دولتى قبل و االن و ... دامن نزنند چون اين گونه مسايل 
از وظايف من و شما نيست.

ــارت و... درخصوص  ــرا، نظ ــراض به اج وى حق اعت
ــوان و ادامه  ــا در چارچوب قانون  عن انتخابات را تنه
داد: تحريك مردم، تجمع، تحصن و... بسيار خطرناك 

است.
ــث اقدامات  ــه در بح ــاره به اينك ــئول با اش اين مس
پيشگيرى و مقابله اى اعضاى شوراى تامين، نيروهاى 
ــت  ــتيم و مو را از ماس ــيار محكم هس نظامى و... بس
خواهيم كشيد گفت: ما قانون را  قويا اجرا خواهيم كرد 
مخصوصا در اين انتخابات و دست كسانى كه قانون مند 

و متعهد به قانون هستند را مى بوسيم.
موسوى با اشاره به اينكه با هرگونه كار، اقدام يا عمل 
خالف قانون در بحث انتخابات برابر با مجازات تعيين 
ــرد: اينكه گفته  ــد تاكيد ك ــده برخورد خواهد ش ش
مى شود از مسايل قومى و قبيله اى به دور باشيد بدين 
معنى است كه از فرصت هاى قبيله اى استفاده كنيد نه 

اينكه طوايف را عليه هم تحريك كنيد.

اخبار كوتاه

ــت «چالش هاى فضاى  ــا محوري گفتمان ديني ب
مجازى» با حضور معاون پژوهشگاه فضاى مجازى 
ــهيد باهنر و هنرستان جنت  در آموزشگاه فنى ش
ــتان چهارمحال و بختياري برگزار  فارسان در اس

شد.
ــب، معاون پژوهشگاه  مهندس روح اهللا مومن نس
فضاى مجازى كشور، در گفتمان ديني با موضوع 
ــاره به عجين  «چالش هاى فضاى مجازى» ، با اش
شدن زندگى بشر امروزى با تكنولوژى مدرن گفت: 
اولين چيزى كه بعد از بيدار شدن چك مى كنيم 
گوشى همراهمان است و آخرين چيزى هم كه قبل 
از خواب با آن كلنجار مى رويم باز هم همان گوشى 
ــيده ايم كه اطالعات  ــت و به جايى رس همراه اس
ــمند ما از اطالعات خود ما  موجود در گوشى هوش

در باره خودمان بسيار بيشتر است.
ــى دارد؛ يكى  ــر امروز دو نوع زندگ وى افزود: بش
زندگى حقيقى كه در آن تجارت، آموزش، فرهنگ 

ــرگرمى ها به صورت واقعى وجود دارند و دومين ساحت زندگى بشر  و س
امروزى همان زندگى مجازى است كه هر چيزى كه در زندگى واقعى وجود 
دارد به صورت مجازى در دنياى مجازى نيز است؛ مثال به جاى اقتصاد در 
زندگى واقعى، تجارت الكترونيك را در دنياى مجازى داريم كه با استفاده 
از آن خريد مى كنيم و معامله انجام مى دهيم بدون اينكه پولى جا به جا 
شود و يا به جاى حضور در كالس درس، از منزل با استفاده از آموزش هاى 

مجازى درس مى خوانيم.
مومن نسب ادامه داد: ما در دنيا تكنولوژى بد نداريم و همه تكنولوژى هاى 
ــت، اما اين سوال مطرح مى شود  ساخته بشر براى راحتى و آسايش اوس
ــكل در خانواده ها و جوامع كه با ورود تكنولوژى پديد  پس اين همه مش

آمده حاصل چيست؟
ــت  ــان فناورى به خودى خود بد نيس ــح كرد: تكنولوژى يا هم وى تصري
بلكه اين محصول فناورى و تكنولوژى است كه مورد سوء استفاده انسان 

قرار مى گيرد.
ــته اند؛ دسته اول محصوالت خوب  وى گفت: محصوالت فناورانه دو دس
مانند  راديوداروها كه جان انسان ها را نجات مى دهد كه البته بايد از اين 
محصوالت هم خوب استفاده كرد نه اينكه از آنها مثال براى خودكشى بهره 
برد و محصول بد مانند بمب اتمى كه در يك ساعت قادر است جان هزاران 
ــگ جهانى دوم روى  ــه آمريكا در جن ــان را بگيرد مانند بمب هاى ك انس

شهرهاى ناكازاكى و هيروشيما انداخت.
معاون پژوهشكده فضاى مجازى گفت: ايران از سال 1371 اولين كشورى 
ــت را وارد كرد، اما  ــور اول دنيا بود كه اينترن در خاورميانه و جزو ده كش
ــور  ــرفت هاى فناورانه در عرصه مجازى جزو ده كش امروز از لحاظ پيش

ــويم و جزو بزرگ ترين مصرف كنندگان  عقب مانده دنيا محسوب مى ش
ــال 82 درصد كاربران  ــتيم. مث محصوالت در حوزه فناورى اطالعات هس
ــتند در حالى كه مقر اصلى اين شبكه در سرزمين هاى  تلگرام ايرانى هس

اشغالى فلسطين است.
ــت كه بيش از 500 ميليون نفر عضو ــاخت كره اس ــبكه الين س  مثال ش

 دارد. 
وى تاكيد كرد: در فناورى هسته اى، خودمان توانستيم توليد كنيم ولى 
در فناورى اطالعات فقط مصرف كننده هستيم.پس هر كشورى بتواند در 
هر زمينه اى از تكنولوژى ها توليد كننده باشد جزو كشورهاى پيشرفته 
ــورهايى كه توانايى توليد ندارند به كشورهاى  محسوب مى شود ولى كش

پيشرفته وابسته مى شوند.
ــريح برخي خطرات ناشي از استفاده  مومن نسب در ادامه به تبيين و تش
بى رويه از گوشى هاى هوشمند از جمله اعتياد به گوشى هاى هوشمند، 
نموفبيا، نزديك بينى و تنبلى چشم، پايين آمدن سن آلزايمر، عقيم شدن 
افراد، تنوع طلبى جنسى و طالق عاطفى و ترديد نسبت به شريك زندگى 

اشاره كرد.
ــته ايرانى ها 24 هزار  ــان كرد: سال گذش مومن نسب در پايان خاطرنش
ــت و بيش  ــور ژاپن اس ميليارد تومان اينترنت خريده اند كه 12 برابر كش
ــمند هستند كه حدود 52  از  40 ميليون ايرانى داراى گوشى هاى هوش
ــود، اين در حالى است كه فقط 12  درصد جمعيت ايران را شامل مى ش
درصد مردم آمريكا گوشى هوشمند دارند. وى تاكيد كرد: خانه و خانواده 
جايگاهى براى آرامش و امنيت روانى افراد است و هر چيزى كه آرامش را 

به هم مى ريزد بايد از محيط خانه دور شود.
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رييس كل دادگسترى استان:

كانديداها به مردم صرفا به عنوان رأى دهندگان نگاه نكنند

امضاي تفاهم نامه همكاري
 دانشگاه شهركرد و شركت برق منطقه اي 

استان اصفهان

آغاز هجدهمين جشنواره 
بين المللى قصه گويى

ــاي  ــه همكاري ه ــم نام ــهركرد، تفاه ــگاه ش ــي دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتاي  ــرق در راس ــت ب ــا صنع ــط ب ــي مرتب ــات مهندس ــي و خدم ــي، آموزش پژوهش
ــي  پژوهش ــي،  علم ــاي  ه ــه   زمين در  ــه  ــاي دوجانب ــكاري  ه ــترش هم گس
ــن  ــاي نوي ــاوري  ه ــري فن ــه كارگي ــرق و ب ــت ب ــاز صنع ــورد ني ــي م و آموزش
ــهركرد  ــگاه ش ــامحمدي رييس دانش ــايان ش ــر ش ــاي دكت ــه امض ــن صنعت ب در اي
ــه  اي اصفهان  ــرق منطق ــركت ب ــل ش ــي مدير عام ــي رضاي ــول موس ــدس رس و مهن

رسيد.
ــت انجام تحقيقات علمي و صنعتي، ارايه خدمات مشاوره  اي فني، استفاده از  گفتني اس
ــخت  افزاري و نرم  افزاري متقابل، ايجاد امكانات و تسهيالت براي استادان و  امكانات س
ــناخت نقاط قوت  ــنايي و ش ــجويان براي ارتباط مداوم با صنعت برق به منظور آش دانش
ــاي تخصصي  ــزاري همايش  ه ــب، برگ ــه راهكارهاي مناس ــن صنعت و اراي و ضعف اي
ــع  ــي و مناب ــگاهي، كارگاه ــات آزمايش ــل از امكان ــتفاده متقاب ــگاه، اس و نمايش
ــه  ــم نام ــن تفاه ي ــب ا ــه در قال ــورت گرفت ــات ص ــه توافق ــي از جمل اطالعات

مي باشد.

ــنواره بين المللى قصه گويى در مركز آفرينش هاى فرهنگى  هنرى كانون پرورش فكرى  هجدهمين جش
كودكان و نوجوانان گشايش يافت. آغاز هجدهمين جشنواره بين المللى قصه گويى، در بخش آيين گشايش 
جشنواره قصه گويى سميه فالح تفتى مربى راه يافته از كانون استان يزد به عنوان نخستين قصه گو به روايت 
ــياه» پرداخت.  در ادامه اين بخش از جشنواره، «نوربرت كوبر»  قصه  خود با عنوان «دختر آفتاب و ديو س

قصه گويى از كشور آلمان به عنوان دومين قصه گو، قصه  «خرس كوچولو و قايقش» را روايت مى كند.
در بخش دوم برنامه  قصه گويى كه از ساعت 10 و 30 دقيقه در سالن اصلى جشنواره برگزار مى شود ابتدا 
حسنا صندوق آبادى از ايالم با قصه  «آدم كوچولوى گرسنه»، به قصه گويى مى پردازد و در ادامه «ماريون 
ــكاتلندى، قصه  «جك و درخت هاى رقصان» را روايت مى كند و پس آن  اوسينت آنه كنى» قصه گوى اس
مهدى محمديان و انسيه مستشارى هر دو از تهران به ترتيب به روايت قصه  هاى «بلندترين صدا» و «طوقى» 
خواهند پرداخت. روايت چهار قصه توسط اعظم رهنما فالورجانى از اصفهانى، «ديپاباالسوبرمانين» از كشور 
ــين فرهادى بيرگانى از چهار محال و بختيارى و وحيد خسروى از كرمانشاه به ترتيب با  هندوستان، نوش
عنوان هاى «دهكده غرغروها»، «گوزن»، «سگى كه قارقار مى كرد» و «گذر از رنج ها» بخش پايانى نخستين 

روز هجدهمين جشنواره بين المللى قصه گويى در كانون است.
اين جشنواره تا روز 30 بهمن در مركز آفرينش هاى فرهنگى هنرى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

به كار خود ادامه مى دهد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان:

چهارمحال و بختيارى برگزيده همايش ملى 
صنعت سبز شد

ــبز واحدهاى صنعتى و  ــن همايش ملى صنعت س ــهرام احمدى، اظهار كرد: در هفدهمي ش
خدماتى سبز كشور چهارمحال و بختيارى در حوزه ارزيابى صنايع سبز به عنوان استان برتر 
معرفى و تجليل شد. مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختيارى با اشاره به تقدير از 
34 واحد صنعتى و خدماتى سبز در اين همايش ادامه داد: در هفدهمين همايش ملى صنعت 

سبز 34 واحد صنعتى و خدماتى عنوان برتر را از آن خود كردند.
وى افزود: چهارمحال و بختيارى از ظرفيت بااليى در صنايع سبز برخوردار است و در اين حوزه 

موفق به كسب عنوان برتر در بين استان هاى كشور شد.
احمدى با اشاره به حضور 484 واحد صنعتى و خدماتى در همايش ملى صنعت سبز، عنوان 
كرد: شركت كنندگان بايد در اين ارزيابى حداقل از 100 نمره، 70 نمره را كسب كنند كه به 

عنوان واحد برتر معرفى شوند.
 وى خاطرنشان كرد: سيستم هاى نشان دهنده آاليندگى، عدم آاليندگى، مديريت پسماند، 
ــبز مورد ارزيابى مسئوالن قرار  هواى پاك، از جمله مواردى بود كه در همايش ملى صنايع س

گرفت. 
اين مسئول اظهار داشت: در هفدهمين همايش ملى صنعت سبز با حضور معاون اول رييس 

جمهور، از چهارمحال و بختيارى به عنوان استان برتر در  اين حوزه تقدير شد.

با حضور معاون پژوهشگاه فضاى مجازى:

گفتمان دينى با محوريت چالش هاى فضاى مجازى
 در استان برگزار شد
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ساخت دوربین جدید
۴K با فناوری 

باتری هایی با یک هفته شارژ 
برای موبایل می آیند 

فناوری نانو 
برای ارتقای تشخیص سرطان

 یــک شــرکت اروپایــی از دوربیــن فیلمبــرداری جدیــد خــود با 
 نــام »Sphericam ۲« رونمایــی کــرد. قابلیت ایــن دوربین جدید، 
 تصویر برداری با کیفیت ۴K  اســت ضمن اینکه مــی تواند گردش۳۶۰ 
درجه ای و تصویر برداری با۶۰ فریم در ثانیه را نیز داشته باشد تا تصویری با 
کیفیت واقعیت مجازی ایجاد کند. همچنین بدنه این دوربین ساخته شده 
از آلومنیوم به وزن۴۰۰ گرم و به شــکل گوی است که در خود ۶ دوربین 
 با قطر ۲/5 اینچ جای داده اســت. دوربین  » phericam ۲ « می تواند 
به هدفون VR )فناوری واقعیت مجازی( متصل شود ضمن اینکه قابلیت 
کانکت شدن به رایانه شخصی،  تبلت و گوشی هوشمند را دارد تا تصاویر 
 را به صورت زنــده دریافت 

کنیم.
باتری این دوربین با یک بار 
شــارژ کامل می تواند تا۹۰ 
دقیقه کار کند و به وســیله 
» USB-C port « شــارژ 
می شــود. قیمــت دوربین  
» Sphericam ۲ «  در 
حدود ۲ هــزار و5۰۰ دالر 

برآورد شده است.

محققان انگلیسی در کمپانی Intelligent Energy قصد دارند باتری هایی 
برای موبایل بسازند که با یک بار شــارژ یک هفته مداوم عمر داشته باشند. این 
هفته در قراردادی 5/۲5 میلیون پوندی این پروژه اســتارت خورد تا شــاهد 
باتری های هیدروژنی نسل جدید برای گوشی های هوشــمند باشیم. گفتنی 
است باتری های کنونی برای موبایل از نوع لیتیوم بوده که حداکثر یکی- دو روز 
جواب داده و باید مجددا شارژ شوند. نمونه اولیه این گونه باتری ها را در تصویر 
زیر می بینید )به صورت کارتریج( که قادر به 5 بار شارژ گوشی هوشمند است و 
اگر این باتری داخل گوشی جاسازی شود )البته بهینه سازی فیزیکی نیز رعایت 
شــود( می تواند تا یک هفته جواب دهد. البته این اولین باری نیســت که یک 
کمپانی از باتری هیدروژنی در موبایل استفاده می کند چراکه اپل با ثبت اختراع 
جدید خود نشان داد که خیلی زود به این فکر افتاده است و ممکن است شاهد 

ورود نسل جدید باتری های هیدروژنی برای موبایل باشیم.

دانشمندان آمریکایی فناوری جدیدی را برای 
شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان به شکل 
اســیدهای نوکلئیک که اجزای ســازنده همه 

موجودات زنده هستند، طراحی کرده اند.
آدام هال، دانشیار مهندســی پزشکی زیستی 
در مرکز پزشــکی ویک فارست باپتیست اظهار 

کرد: ما این دســتاورد را به عنوان یک آزمایش 
تشخیصی غیرتهاجمی خط اول برای شناسایی 
همه چیز از سرطان گرفته تا ویروس ابوال تصور 

می کنیم. 
اگرچه هنوز در مراحل بســیار ابتدایی فناوری 
قرار داریم، اما در نهایت می توانیم این آزمایش 

را با استفاده از چند قطره خون اجرایی کنیم.
اســیدهای نوکلئیک از زنجیره ها یا توالی های 
پایه تشــکیل شــده که از چند عدد تا چندین 

میلیون عنصر امتداد دارند. 
نظم دقیقی که این پایه ها حتی در مسافت های 
 کوتاه بر اساس آن شــکل گرفته اند، به شدت 
با عملکرد آن ها مرتبط است و از این رو می تواند 
به عنوان نشــانگرهای مســتقیمی از آنچه در 
 درون سلول ها و بافت ها می گذرد، مورد استفاده 

قرار گیرد.
برای مثال، طول یک خانواده از این اسیدهای 
نوکلئیک موســوم به میکروآران ای ها تنها۲۰ 
پایه بوده، اما می تواند نشــانگر طیف وسیعی از 

بیماری ها از جمله سرطان باشند.
 در روش جدیــد، از نانوفناوری بــرای تعیین 
حاضر بودن یک توالی خاص اســید نوکلئیک 
هدف در یک ترکیب و تعیین کمیت آن از طریق 
یک نشانگر الکترونیکی ساده استفاده می شود.

رییس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی از اعطای تســهیالتی بــرای دریافت 
اســتانداردهای ISO محصوالت فناورانه خبر داد و گفت: صندوق5۰ درصد 
هزینه مشاوره دریافت استاندارد را در صورت کسب استاندارد به شرکت های 

دانش بنیان پرداخت خواهد کرد.
دکتر بهزاد سلطانی در نشست صندوق نوآوری و شــکوفایی با صندوق های 
پژوهش و فناوری ســاختار این صندوق را مســتقل از وزارتخانه های علوم، 
بهداشت، شــورای عالی عتف و معاونت علمی دانســت و افزود: برخی تصور 
می کنند که با نامه وزرا می توانند خدمات این صندوق را دریافت کنند ولی امور 
مربوط به صندوق از طریق هیات امنای صندوق پیگیری می شود. وی نارضایتی 
برخی از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی را ناشی از شبیه دانستن عملکرد 
آن با سایر دستگاه ها دانست و اظهار کرد: باید در نظر داشت که این صندوق 
اعتبارات ســه هزار میلیاردی را باید برای اداره امور شرکت های دانش بنیان 

صرف کند.
سلطانی با تاکید بر این که تا کنون 7۰7 میلیارد تومان به این صندوق اختصاص 
داده شده است، خاطر نشان کرد: قرار است نیم درصد از بودجه عمومی کشور 
از سال سوم، به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص پیدا کند که امیدواریم 

این اعتبارات سال آینده در اعتبارات صندوق دیده شود.
رییس صندوق نوآوری و شــکوفایی، جذب سرمایه از ســوی سرمایه گذاران 

عالقه مند بــه حوزه پژوهش و فنــاوری را برنامه های این صنــدوق نام برد و 
 ادامه داد: احتماال از سال آینده این صندوق همانند بانک ها از افراد عالقه مند 
 به ســرمایه گذاری در حوزه پژوهش و فناوری جذب ســرمایه خواهد کرد و 
در صورت تحقق این برنامه، صندوق تبدیل به قطب جذب سرمایه در فضای 

فناوری خواهد شد.
کمک به استانداردسازی محصوالت دانش بنیان

سلطانی تسهیالت و خدمات توانمند سازی را از جمله خدمات صندوق نوآوری 
و شــکوفایی نام برد و گفت: بر این اساس نیازهای شــرکت های دانش بنیان 
شناسایی شده و اقدام به تامین این نیازها خواهیم کرد. وی تشویق و ترغیب 
شرکت های دانش بنیان به مشارکت در جوایز ملی را از دیگر رویکردهای این 
صندوق برشــمرد و ادامه داد: عالوه بر آن صندوق تســهیالتی برای دریافت 
اســتانداردهای ISO برای محصوالت فناورانه در نظر گرفته است که بر این 
اساس صندوق5۰ درصد هزینه مشاوره )تا ســقف ۴ میلیون تومان( دریافت 
استاندارد را در صورت کسب اســتاندارد به شرکت های دانش بنیان پرداخت 

خواهد کرد.
 ســلطانی ارائه بســته حمایتی صادرات و انتقال فنــاوری را از دیگر خدمات 
ارائه شده از سوی این صندوق نام برد و اضافه کرد: از میان تسهیالت صندوق، 
خدمات خرید سهام در حالی که دارای مصوبه است ولی اجرایی نشده که دلیل 

آن فراهم نبودن فضای مناسب است.
عملکرد صندوق در توسعه فناوری 

سلطانی، با اشاره به مبالغ مصوب در حوزه های مختلف فناوری، اظهار داشت: 
بیشترین میزان اعتبارات مصوب این صندوق مربوط به حوزه فناوری زیستی 
است. در این حوزه 11۶ شــرکت طرح های خود را به صندوق ارائه کردند که 

۲۴ درصد ریالی اعتبارات این صندوق به این حوزه اختصاص پیدا کرده است.
وی با بیان این که در حوزه محصوالت پیشــرفته سایر بخش ها )نفت و نیرو( 
1۰۹ شرکت طرح ارائه کردند، افزود: 1۴ درصد اعتبارات صندوق در این حوزه 
سرمایه گذاری شده است. رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، با بیان این که 
1۳ درصد اعتبارات صندوق صرف طرح های 111 شرکت در حوزه ICT شد، 
اظهار کرد: 1۲ درصد اعتبارات به طرح های تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید 
و آزمایشگاه تعلق گرفت و در این حوزه 1۲7 شــرکت طرح های خود را ارائه 
کردند. به گفته وی ۶7 درصد اعتبارات این صندوق به حوزه داروهای پیشرفته 
و مهندسی پزشکی با ۶7 شرکت، ۲ درصد به حوزه هوافضا با ۲۲ شرکت، یک 
درصد به حوزه انرژی های نو با 7 شرکت، یک درصد به نانو فناوری با 8 شرکت و 

یک درصد به حوزه اپتیک و فتونیک با 1۴ شرکت اختصاص پیدا کرد.
آخرین آمارها از شرکت های دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تعداد شرکت های دانش بنیان را ۲ هزار و 
15۳ شرکت دانش اعالم کرد که به گفته وی از این تعداد هزار و ۳1۶ شرکت 
دانش بنیان نوپا، 71۴ شرکت دانش بنیان تولید کننده کاال و خدمات و 1۲۳ 

شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان هستند.
وی ادامه داد: کل طرح های ارائه شده از سوی این شرکت ها هزار و 71۶ طرح 
بوده که از این تعداد ۴۲5 طرح در دســت ارزیابی، هــزار و۲۹1 طرح تعیین 

تکلیف و8۰۲ طرح از سوی صندوق مصوب شده است.
سلطانی، تعداد شرکت های دانش بنیانی که تاکنون به این صندوق طرح ارائه 
نکرده اند را ۴۳7 شرکت دانست و گفت: ۴8۹ طرح نیز مردود و از دستور کار 
این صندوق خارج شده است. وی میزان اعتبارات تصویب شده برای 8۰۲ طرح 
مصوب را ۴۳5 میلیارد تومان ذکر و اضافه کرد: مقرر است ۳۶ میلیارد تومان 

 به تصویب برســد که در مجموع ۴71 میلیارد تومان برای طرح های مصوب 
در نظر گرفته شده است.

 ســلطانی توضیح داد: یک ســوم ۴71 میلیارد تومان مصوب برای طرح های 
تایید شده پرداخت شده و مابقی نیز برای پرداخت های بعدی بلوکه شده که 

در صورت تایید و پیشرفت طرح، اعطا خواهد شد.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشــاره به تصویب اعطای۲۰۰ میلیارد 
تومان برای تامین دفاتر کار شرکت های دانش بنیان گفت: تاکنون1۶۰ میلیارد 

تومان پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
 وی از بلوکــه شــدن1۰۰ میلیارد تومــان در بانک هــا به منظــور اعطای 
ضمانت نامه به شرکت های دانش بنیان خبر داد و یادآور شد: مبلغ ۳5 میلیارد 
 تومان به عنوان تســهیالت صندوق هــای پژوهش و فنــاوری در نظر گرفته 
شده است که این اعتبارات به صورت کامل از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی 

در حال پرداخت است.
 به گفتــه این مقام مســئول از کل مبلــغ 7۰7 میلیارد تومانــی که تاکنون 
به صندوق نوآوری و شــکوفایی داده شــده، حدود77۰ میلیارد تومان برای 
شرکت های دانش بنیان تخصیص داده شده است و طرح های جدید با مبلغی 

حدود هزار و7۴۰ میلیارد تومان نیز در دست بررسی قرار دارد.
چالش های صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی وجود تعداد زیاد ناظران صندوق و طوالنی 
بودن ارزیابی های برون سپاری شده را از جمله چالش های این صندوق عنوان 
کرد و افزود: باال بودن تعداد شــرکت های دانش بنیان نوپــا و نبود فرهنگ 
 مشــارکت و ســرمایه گذاری از دیگر چالش های ما در حوزه شــرکت های 

دانش بنیان است.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کرد؛

دانش بنیان شدن بیش از 2 هزار شرکت

شرکت تویوهاشی با همکاری دانشگاه دوک؛

انفجار سیم و تولید نانوآلیاژی 
برای ساخت جوهر رسانا

بدون الکل؛

تولید نخستین محلول نانویی 
ضد عفونی کننده تلفن همراه در کشور

شرکت تویوهاشی با همکاری دانشــگاه دوک موفق به تولید نانوذرات 
آلیاژی مس با استفاده از روش انفجار سیم شده است. این نانوذرات برای 
تولید جوهر رسانای الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج جالب 

توجهی به دنبال داشته است.
 الکترونیــک چاپــی دارای پتانســیل های بســیار باالیــی اســت 
به طوری که می توان از آن برای تولید ادوات الکترونیک با اشــکال و 
کاربردهای مختلف استفاده کرد ما می توانیم از این فناوری برای چاپ 
این ادوات استفاده کنیم. البته عملکرد پایین و قیمت باالی جوهرهای 

رسانا از مهم ترین محدودیت های این حوزه است.
 پژوهشــگران دانشــگاه دوک با همکاری شــرکت تویوهاشی موفق 
به ارائه روشــی برای تولید آلیاژ جدیدی از جنس نانوذرات مس شدند 
 که می توان از آن به عنوان ماده اصلی جوهرهای چاپی اســتفاده کرد. 

این جوهر مقاومت باالیی در برابر اکسید شدن دارد.
محققان برای تولید این آلیاژ ســیم های فلزی را در آب با اســتفاده از 
ویتامین C احیا کردند. کاهش هدایت الکتریکی تحت شــرایط بسیار 

سخت دمایی و رطوبت مورد اندازه گیری قرار گرفت.

گو کاوامورا از محققان این پروژه می گوید: » ما روی توسعه انفجار سیم 
کار می کردیم که این روش تولید نانوذرات آلیاژی را به دست آوردیم. 
ما دریافتیم که برخی آلیاژهای مس دارای مقاومت باالی اکسیداسیون 
مقاومت الکتریکی کمی هســتند. این نانوذرات از نظر اقتصادی بسیار 
مقرون به صرفه هستند چرا که فرآیند تولید آن ها بسیار زیست سازگار 

و اقتصادی است«.
در این آلیاژ یک درصد قلع، 5 درصد نقره و 5 تا۳۰ درصد نیکل وجود 
دارد که هدایت الکتریکی شبیه به مس دارد. این آلیاژ بعد از این که ۲۴ 
ساعت در دمای 85 درجه و رطوبت 85 درصد قرار داشت، هدایت اولیه 

خود را حفظ کرده بود.
با بهبودهایی که روی این نانوذرات تولید شده به روش انفجار انجام شد 
محققان توانســتند از آن برای تولید جوهر رسانا به منظور استفاده در 

الکترونیک چاپی استفاده کنند. 
این گروه تحقیقاتی امیدوارند که ترکیب انفجار سیم با اصالح شیمیایی 
بتواند منجر به روش هایی شــود که در آن ترکیب شیمیایی نانوذرات 

تولید شده قابل کنترل باشد.

 محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید نخستین محلول 
پاک کننده گیاهی بدون الکل ویژه ضد عفونی کردن صفحه نمایش و 

بدنه تلفن همراه شدند.
 مهرتاش هدایتی منش، کارشــناس شــیمی و مدیر عامل شــرکت 
دانش بنیان کیمیا شیمی سهند اظهار داشت: شوینده گیاهی تولیدی 
که اولین پاک کننــده گیاهی فاقد الکل با فناوری نانو اســت به دلیل 
خواص آنتی باکتریالی قوی که به تایید آزمایشــگاه انســتیتو پاستور 
رسیده قادر است ضمن پاک کردن سطوح مختلف فلزی، پالستیکی، 
شیشه ای، چرمی و... میکروارگانیسم های موجود در آنها را نیز نابود کند.

وی خاطرنشــان کرد:  از آنجا کــه این نانوشــوینده طبیعی برخالف 
شوینده های موجود که اسیدی یا قلیایی هســتند از لحاظ شیمیایی 
خنثی بوده و در ساخت آن از الکل استفاده نشده، هیچ گونه اثر سویی بر 
سالمت مصرف کننده، محیط زیست و همچنین کیفیت سطوح ندارد.

هدایتی منش درباره اهمیت ضد عفونی کردن گوشی های تلفن همراه 
گفت: گوشی تلفن همراه محیط مناســبی برای رشد باکتری هاست. 
عطسه و سرفه، خوردن غذا هنگام استفاده از تلفن همراه و تماس مکرر 

با دست، گوشی و صورت از عوامل آلودگی تلفن های همراه هستند.
 وی افزود: آزمایش هــای دانشــمندان میزان باکتری هــای موجود 
در گوشی های تلفن همراه را تا5۰۰ برابر سطوح سرویس های بهداشتی 
نشــان می دهد که با توجه به تماس و حمل مــداوم آنها به مکان های 

مختلف بیش از هر وسیله ای در انتشار میکروب ها نقش دارد.
هدایتی منش تصریــح کرد: محلول پاک کننــده و ضد عفونی کننده 
گیاهی مهرتاش عالوه بر گوشی های تلفن همراه در تمیز و ضد عفونی 
 کردن نمایشــگرهای ال ســی دی تلویزیو ن، تبلت هــا و رایانه ها که 
 از دیگر کانون های رشد و انتقال باکتری های خطرناک هستند، کاربرد

 دارد.
وی با اشــاره به ثبت اختــراع و تاییدیه های نانومقیاس و بهداشــتی 
 نانوامولســیون غیر الکلی پایه محلول گیاهی ابداعی شســت و شو و 
ضد عفونی تلفن همراه گفت: ویژگی قابــل توجه پاک کننده طبیعی 
ابداعی این است که به دلیل داشتن خواص آنتی استاتیک، بسیار دیرتر 
از محصوالت مشابه گرد و خاک را جذب می می کند و به دلیل استفاده 

از مواد گیاهی و غیر سمی به حفظ محیط زیست کمک می کند.
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اخبار اخبار كوتاه

تجهيز هواشناسى كاشان 
به سنسور سنجش گرد و غبار 

وقف چهار جلد كتاب خطى 
در آران و بيدگل

امام جمعه شاهين شهر در همايش فصل حضور و جشن 
تكليف سياسى دانش آموزان مدارس پسرانه شاهين شهر 
با بيان اينكه مذاكرات سياسى هميشه نيازمند پشتيبانى 
اجتماعى است، گفت: هدايت هاى رهبر معظم انقالب، 
تدبير دولت و استقامت ملت ايران مذاكرات هسته اى را 

به سرانجام رساند.
وى در ادامه با مرور تاريخ صدر اسالم و با اشاره به اهميت 
و جايگاه انتخابات در جمهورى اسالمى خاطرنشان كرد: 
در طول تاريخ هركجا كه مردم در صحنه حاضر شدند و 

حمايت كردند پيشرفت نيز به همراه بوده است.
ــالم مرتضى ملكيان تصريح كرد: موقعيت و  حجت االس
ــالمى ايران به واسطه حضور  جايگاه ممتاز جمهورى اس

مردم در صحنه هاى مختلف است.
ــور ما  ــته صنعت كش وى در ادامه با بيان اينكه در گذش
صنعت مونتاژ بود و  اجازه توليد و نقشى در آن نداشتيم 
ــه مورد  ــانى ك ــته تنها كس ــرد: در رژيم گذش اضافه ك
ــتند  تاييد دولت هاى انگليس و آمريكا بودند مى توانس
به مجلس راه پيدا كنند و خود مردم در سرنوشت كشور 

دخالتى نداشتند.
ــروز پس از  ــان اينكه ام ــهر با بي ــاهين ش امام جمعه ش
گذشت 32 سال شاهد هستيم كه اولين شعار و خواسته 
ــتقالل، آزادى، جمهورى اسالمى بود  ملت ايران كه اس
تحقق يافته، خاطر نشان كرد: جمهورى اسالمى با همت 
ــته اى دنيا  و  ــت كشور هس جوانان خود امروز جزو هش
در نان جزو 10 كشور اول و در ديگر علوم نيز در رتبه هاى 

برتر دنيا قرار دارد.

وى تاكيد كرد: در انتخابات هفتم اسفند ماه دانش آموزان 
راى اولى عالوه بر اينكه بايد حضورى تاثيرگذار و بانشاط 
در پاى صندوق هاى راى داشته باشند، بلكه اعضا خانواده 

خود را نيز به حضور در انتخابات تشويق و ترغيب كنند.
ــهر نيز در اين مراسم  مدير آموزش و پرورش شاهين ش
با بيان اينكه جشن تكليف در پى رسيدن به بلوغ شرعى 
ــى نيز با رسيدن به بلوغ اجتماعى  و جشن تكليف سياس
گرفته مى شود، گفت: در نظام هاى تعليم و تربيت عمومى 

هدف از آموزش عمومى تربيت شهروند سالم براى 
زندگى كردن با هم است.

وى قانون اساسى را بزرگ ترين دستاورد انقالب اسالمى 
عنوان و خاطرنشان كرد: در قانون اساسى يكى از وظايف 
ــهروندان گذاشته شده انتخاب  اجتماعى كه بر عهده ش
ــتقيم يا  ــالمى به طور مس ــاى قدرتمند اس همه نهاده

غير مستقيم با راى مردم است.
كريم كمال اضافه كرد: در هفتم اسفند انتخابات پنجمين 
ــاب رهبرى و  ــرى كه انتخ ــس خبرگان رهب دوره مجل
مجموعه هاى زير نظر ايشان را بر عهده دارد و انتخابات 
دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى كه وظيفه تدوين، 
تصويب و نظارت بر اجراى قانون را بر عهده دارد را در پيش 
داريم. وى با بيان اينكه قوه مجريه تحت نظارت و سيطره 
مجلس است اضافه كرد: انتخاب رييس ديوان محاسبات 
ــور را بر عهده دارد نيز  ــور كه وضعيت مالى كل كش كش
ــور كلى همه  ــت و به ط ــده نمايندگان مجلس اس برعه
دستگاه هاى قدرتمند مجموعه نظام جمهورى اسالمى 

مستقيم و غير مستقيم منتخب مردم هستند.

ــهر خاطر نشان كرد:  مدير آموزش و پرورش شاهين ش
ــت تحصيلى  ــر از موفقي ــت انتخابات كمت ــروز اهمي ام
ــالت بايد منجر  ــه تحصي ــت چرا ك دانش آموزان نيس

به انتخاب بهتر باشد.
ــى را براى داشتن قوه انتخاب و  وى آموختن سواد سياس
ــى جامعه را ضرورى دانست و تاكيد  درك شرايط سياس
كرد: امروزه اگر كسى سواد سياسى نداشته باشد از همه 
بيسوادتر است چراكه مسائل سياسى بر همه اركان توسعه 

كشور، سايه انداخته است.
كمال اضافه كرد: اگر انتخابات سال 92 منجر به انتخاب 
ــت در عرصه  ــروز از موفقي ــد ام ــر روحانى نمى ش دكت
بين المللى نيز خبرى نبود و بسته شدن پرونده 12 ساله 

هسته اى كشور نيز جز با انتخاب مردم امكان پذير نبود.
ــاره به اينكه امروزه تربيت شهروند دمكراتيك  وى با اش
هدف بسيارى از سيستم هاى آموزشى دنيا است، افزود: 
حقوق اجتماعى قابل پس انداز كردن نيست؛ يعنى اگر 
حق خود را به موقع نگرفتيد و يا ادا نكرديد كسان ديگرى 
ــما خواهند آمد و حق خود راخواهند گرفت  به جاى ش
ــتى  ــت مى كنم از اين فرصت به درس بنابراين درخواس

استفاده كنيد.
ــاه ترين و  ــهر كوت ــاهين ش ــر آموزش و پروزش ش مدي
امن ترين راه دستيابى به آينده اى بهتر به لحاظ شخصى و 
اجتماعى را شركت در انتخابات دانست و خاطرنشان كرد: 
اگر اميد و آرزوى خود را مى خواهيد در كشور پياده شود 
بايد وارد عرصه انتخابات شويد، در غير اينصورت ديگران 

خواهند آمد و به جاى شما تصميم خواهند گرفت.

ــرت  حض ــدس  مق ــتان  آس ــناد  اس ــز  مرك و  ــه  كتابخان ــر  مدي
ــار جلد كتاب خطى  ــى (ع) آران و بيدگل از وقف چه محمدهالل بن عل

نفيس به اين مركز خبر داد.
ــى » اثر  ــاب « عقداالل ــرد: كت ــدى اظهار ك ــلطان محم على محمد س
ميرزا محمد امام جمعه و كتاب « سفر اروپايى » اثر نظام وفا آرانى مربوط 
ــاالر وقف كتابخانه حرم  ــط دكتر محمود اميدس به دوران قاجاريه توس

امامزاده محمد هالل بن على(ع) شده است.
ــتان واعظين و تبصرء المعتضين ( اصول  وى اظهار كرد: كتاب هاى دبس
ــار از ديگر آثارى  ــى و مربوط به دوران قاج اعتقادى ) آثار مال احمد آران
است كه توسط عبداله مسعودى آرانى به كتابخانه حرم هالل بن على(ع) 

اهدا شده است.
ــتان مقدس محمدهالل بن على (ع) تصريح كرد:  ــناد آس مدير مركز اس
كتابخانه و مركز اسناد آستان هالل بن على(ع) اكنون با بيش از 95 هزار 
نسخه چاپى به زبان هاى مختلف، 377 نسخه نفيس خطى و500 كتاب 

چاپ سنگى يكى از غنى ترين گنجينه هاى فرهنگى كشور است.
ــلطان محمدى با بيان اينكه اين كتابخانه آماده دريافت كتب خطى و  س
چاپى اهدايى شهروندان است، گفت: در بخش نشريات تخصصى و آرشيو 
روزنامه هاى سراسرى اين كتابخانه20 هزار دور مجالت تخصصى ادوارى 

صحافى و نگهدارى مى شود.
كتابخانه آستان مقدس حضرت محمدهالل بن على (ع) در سال 1344 
ــن جنوبى حرم مطهر  ــالم دربندى در صح به همت آيت ا... افتخار االس

حضرت محمد هالل بن على (ع) تاسيس شد.

مديركل هواشناسى استان اصفهان از تجهيز اداره هواشناسى كاشان 
به سنسور سنجش گرد و غبار خبر داد.

ــى روسا و  ــت هم انديش ــيه چهارمين نشس  مجيد بيجندى در حاش
مسئوالن اداره هاى هواشناسى استان اصفهان كه در تاالر اجتماعات 
ــده بود، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هدف از اين  باغ فين برگزار ش
ــى از قبيل رصد خشكسالى،  ــى عمده موارد هواشناس نشست بررس
تغيير اقليم با كاهش ريزش هاى جوى و افزايش دما در سراسر استان 

است.
ــر و اميد طرحى  ــد از روى كار آمدن دولت تدبي ــان اينكه بع وى با بي
با عنوان « تهك » ( توسعه هواشناسى كاربردى ) به اجرا درآمد، تصريح 
كرد: طرح « تهك » با شعار ارتباط بى واسطه با كاربران در حوزه هاى 
ــرا درآمد و  ــاورزى به اج ــا همكارى جهاد كش ــاورزى و ب مرتبط كش
در اين طرح مروجان پيشرو در روستاها از طريق كانال ارتباطى پيامك 
از شرايط جوى مطلع شده و به زيرگروه هاى خود و هسته هاى شكل 

پيدا كرده وضعيت جوى را اطالع رسانى مى كنند.  
مديركل هواشناسى استان اصفهان همچنين به جامعه آمارى و رشد 
جامعه هدف در طرح« تهك » اشاره كرد و افزود: در سال اول جامعه 
ــش از 75 درصد جامعه  ــود ولى امروز بي ــدود20 هزار نفر ب آمارى ح
كشاورزان پيشرو استان و شهرستان ها و مروجين كشاورزى از وضعيت 

هوا اطالع دارند.
بيجندى ادامه داد: روزهاى خوشى براى هواشناسى كاشان پيش بينى 
شده است و به زودى اعتبارات استانى و شهرستانى به اين اداره تعلق 
ــى شهرستان هاى استان  ــكوفايى اداره هواشناس مى گيرد و شاهد ش

اصفهان خواهيم بود.
ــالى  وى تاكيد كرد: با توجه به وضعيت ريزگردها كه متاثر از خشكس
ــان به سنسورهاى ويژه گرد و غبار تجهيز  است هواشناسى اداره كاش

مى شود تا از آسيب هاى احتمالى جلوگيرى كند.
ــاره به اينكه سنسورهاى  ــتان اصفهان با اش مديركل هواشناسى اس
ــنجش گرد و غبار در اداره هاى هواشناسى وجود دارد ولى به مرور  س
زمان فرسوده مى شود، يادآور شد: با توجه به پديده ريزگردها و گرد و 
غبار كه در شهرستان كاشان وجود دارد تا قبل از شروع فصل تابستان 

اين اداره به سنسور سنجش ريزگردها تجهيز مى شود.
ــار مخصوص  ــرد و غب ــنجش گ ــورهاى س ــزود: سنس ــدى اف بيجن
ــالى و گرد و غبار هستند  ــت كه متاثر از خشكس شهرستان هايى اس
ــور تجهيز  ــتان اصفهان به اين سنس ــتان اس ــال هفت شهرس و امس
مى شوند و شهرستان كاشان نخستين شهر استان است كه با اعتبارى 
ــنجش  ــور س ــى آن به سنس ــر 5 ميليارد ريال اداره هواشناس بالغ ب

گرد و غبار تجهيز مى شود.
وى با بيان اينكه امروز حوزه هاى حمل و نقل ريلى، جاده اى، هوايى و 
دريايى به اطالعات هواشناسى نياز دارند، تصريح كرد: پيش بينى دقيق 
جوى آب و هواى منطقه برپايه دانش ويژه علوم پايه، فيزيك، جغرافيا، 

رياضى و كامپيوتر استوار است.

على اصغر قاسميان با اشاره به ضرورت نظارت دقيق و كامل بر تبليغات كانديداها 
ــكيل كميته حقوقي و  نظارت بر تبليغات  و ايجاد شرايط يكسان براي آنها از تش
كانديداهاي پنجمين دوره خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسالمي  در شهرستان  
ــپري كردن دوره هاي آموزشي  ــت: اعضا اين كميته ها با س خبر داد و اظهار داش
ــش  ــژه بايدها و نبايدهاي تبليغات كانديداها و غيره را پوش قانون انتخابات به وي

خواهند داد.
ــئوالن بايد  ــي تاكيد كرد: همه مس ــان اصل مهم بي طرف ــدار دهاقان با بي فرمان

به گونه اي عمل كنند كه شائبه اقدام له يا عليه شخص يا گروهي پيش نيايد.
ــازي حضور حداكثري مردم در پاي صندوق هاي راي را از وظايف  وى زمينه س
اصلي مسئوالن اجرايي و شهري برشمرد و بر ارتقا سطح خدمات و رضايت عمومي 
ــان كرد: اميدواريم با تالش و همكاري  و افزايش اميد در جامعه تاكيد و خاطرنش
ــاهد برگزاري انتخاباتي با شكوه و بي نقص در هفتم  و همراهي همه مسئوالن ش

اسفندماه سال جاري باشيم.

فرماندار دهاقان خبرداد:

تشكيل كميته نظارت بر تبليغات 
كانديداهاي انتخابات در دهاقان

مدير آموزش و پرورش شاهين شهر:

شركت در انتخابات راه دستيابى به آينده اى بهتر است
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ــان از معرفى  ــركت عمران و احياى بافت فرسوده كاش مديرعامل ش
ــان  ــكن در بافت تاريخى كاش ــاخت مس ــتين نمونه و الگوى س نخس
ــهر در نهمين نمايشگاه  متناسب با اصالت هاى معمارى سنتى اين ش

گردشگرى و صنايع وابسته خبر داد.
 مهدى هوشمندى نژاد، با اشاره به رويكرد امسال اين نمايشگاه پيرامون 
ــاحتى بالغ  ــالن مجزا با مس ــى اظهار كرد: يك س ــه خانه ايران توجه ب
ــوزه اختصاص  ــاندن ظرفيت هاى اين ح ــراى شناس ــزار متر ب بر3 ه

پيدا كرده است.
ــرمايه گذاران و مخاطبان،  وى افزود: با تكيه بر استراتژى ارتباط با س
ــاى موجود  ــا و توانمندى ه ــرمايه گذارى و ظرفيت ه فرصت هاى س
ــه قرار  ــورد توج ــش از20 خانه م ــى بي ــب معرف ــان در قال در كاش

خواهد گرفت.
ــئول تصريح كرد: با توجه به برگزيده شدن خانه هاى تاريخى  اين مس
كاشان به عنوان برترين مقاصد گردشگرى از نگاه گردشگران خارجى 
ــركت در اين رويداد زمينه را براى معرفى بيشتر  ــال جارى، ش در س
ــتين هاى جهان به ويژه در حوزه اقامتگاه هاى  پتانسيل هاى ديار نخس

سنتى فراهم مى آورد.
ــتين نمونه و الگوى ساخت مسكن در بافت  به گفته وى، معرفى نخس
تاريخى كاشان متناسب با اصالت هاى معمارى سنتى اين شهر در كنار 
نمايش ماكت هاى بناهاى فاخرى چون خانه طباطبايى، از مهم ترين 

موارد قابل توجه در غرفه كاشان است.

آن سوى خبر

معرفى نخستين الگوى ساخت مسكن 
در بافت تاريخى كاشان نقش هيئت هاى مذهبى 

در پيروزى انقالب بر كسى پوشيده نيست
ــپاه آران و بيدگل  ــه در س ــئول نمايندگى ولى فقي مس
ــى در همايش  ــاى مذهب ــئوالن هيئت ه ــع مس در جم
ــمن اكنون  طاليه داران انقالب آران و بيدگل، گفت: دش
ــت كه هيئت ها صرفا به محافل روضه خوانى  درصدد اس
منتهى شود، در حالى كه بصيرت از روضه خوانى محض، 

بسيار مهم تر است.
حجت االسالم ميثم حاج احمد افزود: دشمن مى خواهد 
عزادارى هيئت ها تنها به گريه ختم شود و امام حسين(ع) 
ــيعه اثر كند و نه روحيه دشمن ستيزى را  نه در رفتار ش

تقويت كند و نه عاملى براى دفاع از واليت فقيه باشد.
ــپاه آران و بيدگل  ــه در س ــئول نمايندگى ولى فقي مس
ــيوه هاى جديد عزادارى  افزود: تحريف آيين ها، ترويج ش
ــوخ انحرافات، مداح محورى و  ضد آموزه هاى شيعى، رس
ــالم در هيئت هاى مذهبى از مهم ترين  حس رقابت ناس
برنامه هاى دشمن براى كم اثر كردن كاركرد هيئت هاى 
ــت را از ديگر عوامل  ــت. وى، دفاع از مرجعي مذهبى اس
ــمن خواند و افزود: سازمان سيا پس از  نفوذ ناپذيرى دش
تحقيقات مفصل به اين نتيجه رسيد كه مرجعيت شيعه، 
سرچشمه اصلى قدرت شيعه است كه با پافشارى بر اصول 
و اعتقادات محكم، از دين و تفكرات شيعى دفاع مى كند. 
مسئول نمايندگى ولى فقيه در سپاه آران و بيدگل به ذكر 
دستاوردهاى انقالب اسالمى پرداخت و خاطر نشان كرد: 
نقش هيئت هاى مذهبى در به وجود آمدن، پيروزى و در 
تداوم اين انقالب شكوهمند بر هيچ كس پوشيده نيست.

ــالمى را مرهون  ــد، انقالب اس ــالم حاج احم حجت االس
ــت و تصريح كرد: پيش  فعاليت هيئت هاى مذهبى دانس
ــجد و هيئت، محلى براى پرورش كودكان  از انقالب، مس
ــم در تداوم آن،  و فرزندان انقالبى بود و پس از انقالب ه
تقويت بنيه اعتقادى جوانان و مقابله با شبيخون فرهنگى 

نقش موثرى داشته است. 
وى، آران و بيدگل را شهر روضه و حسينيه، حافظان قرآن 
ــورايى معرفى و خاطر نشان كرد:  و سنت هاى اصيل عاش
نسل هاى آينده به خاطر روضه امام حسين (ع) و اين شور 

و معنويت، در مسير هدايت و لطف الهى قرار مى گيرند.
ــرد:  ــان ك ــر نش ــد خاط ــاج احم ــالم ح ــت االس حج
ــا پرورش  ــاع مقدس ب ــالب و دف ــدگان انق ــل رزمن نس
در هيئت هاى مذهبى و تاسى از امام حسين(ع) در مقابل 

دشمن ايستادند و به شهادت رسيدند. 
ــپاه آران و بيدگل،  ــه در س ــئول نمايندگى ولى فقي مس
خطاب به مسئوالن هيئت هاى مذهبى، كار در هيئت ها 
ــت و خاطر نشان كرد: ظرفيت  را توفيق بزرگ الهى دانس
ــت و مقدمات ظهور  ــيار باال اس ــاى مذهبى بس هيئت ه
حضرت قائم (عج) بايد در هيئت هاى مذهبى فراهم شود.

حجت االسالم حاج احمد افزود: در زمان امام حسين(ع) 
مردم كوفه آن قدر تعلل كردند كه سفير امام در داراالماره 
ــفير امام زمان (عج)  ــيد، پس نمى توان س به شهادت رس
ــاى انتظار امام  ــت و ادع يعنى واليت فقيه را تنها گذاش

را داشت.

برگزارى آزمون كتبى طرح حفظ قرآن كريم 
در نطنز 

كارشناس فرهنگى اوقاف و امور خيريه شهرستان 
ــداد حفظ  ــن روي ــزرگ تري ــز از برگزارى ب نطن
ــرى طرح تربيت  ــى آزمون سراس قرآن كريم يعن
ــبانيان  ــر داد. مصطفى ش ــان در نطنز خب حافظ
افزود: اين آزمون در روز پنجشنبه 13 اسفند سال 
ــر كشور  ــاعت 9 صبح همزمان با سراس جارى، س
ــى (ره) نطنز و  ــتان حضرت امام خمين در دبيرس

با حضور بالغ بر180 حافظ برگزار مى شود.
وى تصريح كرد: مرحله چهارم آزمون كتبى طرح 
ــظ ترتيبى،  ــته هاى حف حفظ قرآن كريم در رش
جزء30، جزء30 و 1 _ جزء30، 1 و 2 _ 5 جزء _ 
ــزء _ 20 جزء و حفظ كل برگزار  10 جزء _ 15 ج

مى شود.
كارشناس فرهنگى اوقاف نطنز گفت: به نفرات برتر 
جوايز و همچنين گواهينامه معتبر از سوى سازمان 

اوقاف و امور خيريه كشور اعطا خواهد شد.
ــد در آزمون  ــانى مى توانن ــان اينكه كس وى با بي

ــركت كنند كه در آزمون شفاهى شركت  كتبى ش
كرده باشند، خاطر نشان كرد: اين افراد مى توانند 
ــه اداره اوقاف و  ــتر ب ــب اطالعات بيش جهت كس
ــتان نطنز مراجعه و يا با شماره  امورخيريه شهرس

تلفن 03154222040تماس حاصل كنند.
ــت: حضور حداكثرى در اين  ــبانيان بيان داش ش
ــان از درك مردم در اين حوزه و  رويداد بزرگ نش
لبيك آنان به فرمايش رهبر معظم انقالب در مورد 

طرح تربيت حافظان قرآنى دارد.

دشت مهيار شهرضا 
نيازمند توجه مسئوالن

انتخابات، نقطه عطف مردم ساالرى دينى 
در انقالب اسالمى است

ــاورزى شهرضا گفت:  ــناس اداره جهاد كش كارش
ــهرضا بدان خاطر كه بين چندين  دشت مهيار ش
ــبب توليد خاك  ــته كوه محاصره شده و به س رش
ــاليان دراز داراى  آبرفتى و انباشت آن طى گذر س
ــت به گونه اى كه عمق  خاك بسيار حاصلخيز اس
ــن مالوردى  ــت. امي ــيار زياد اس زراعى خاك بس
با بيان اينكه دشت مهيار به عنوان مهم ترين بخش 
ــش هزار هكتار  ــهرضا با حدود ش از شهرستان ش
مساحت از نظر توليد محصوالت كشاورزى شهرت 

ــامل  جهانى دارد، افزود: محصوالت زراعى آن ش
ــه، آفتابگردان،  ــو، ذرت علوفه اى، يونج گندم، ج
ــامل انار، پسته، زيتون  كلزا و محصوالت باغى ش
ــال هاى اخير به سبب  و زرشك مى شود، اما در س
خشكسالى هاى پى در پى و برداشت هاى بى رويه 
از آب هاى زيرزمينى، مشكالت عديده اى در تمام 
ــاورزى، دامپرورى، پرورش قارچ و  بخش هاى كش
شترمرغ اين منطقه ايجاد شده كه نيازمند توجه 

مسئوالن است.
ــهرضا  ــاورزى ش ــناس اداره جهاد كش اين كارش
در خصوص راه هاى حفظ موقعيت ويژه كشاورزى 
اين دشت تصريح كرد: ارايه تسهيالت به كشاورزان 
از نظر آبيارى هاى كم فشار و تحت فشار، تسطيح 
ــاورزى در جهت كمك  ــاى كش ــزرى زمين ه لي
به افزايش راندمان آبيارى در واحد سطح و نيز توجه 
ويژه در تامين منظم حق آبه زاينده رود از مهم ترين 

راه هاى حفظ اين دشت است.

امام جمعه موقت سميرم با تقدير از حضور بابصيرت 
ــميرم در 22 بهمن، اظهار كرد:  و باشكوه مردم س
ملت ما زمان شناس و آگاهانه حتى در سردى هوا و 
در زير بارش برف با حضور در راهپيمايى 22 بهمن 
ــه و در تمام لحظات  ــان دادند تا آخرين لحظ نش

پاى ارزش هاى خود ايستاده اندد.
ــجاد زينعلى انتخابات را صحنه  حجت االسالم س
ــت و گفت:  بعدى افتخار آفرينى ملت ايران دانس
ــت با  ــات و انتخاب درس ــركت در انتخاب اصل ش
ــى قابل اهميت  ــه نامزدهاى اصلح، موضوع راى ب
ــام جمعه موقت  ــت. ام ــدگارى انقالب اس در مان
ــى در انقالب  ــميرم افزود: انتخابات نقطه عطف س
ــت؛  ــاالرى دينى اس ــالمى مبتنى بر مردم س اس
انتخابات يك وظيفه و تكليف براى تعيين سرنوشت 

و اداره غيرمستقيم كشور توسط مردم است.
وى تاكيد كرد: اصل شركت در انتخابات و انتخاب 
ــح قابل اهميت  ــت با راى به نامزدهاى اصل درس

در ماندگارى انقالب هستند، لذا امام (ره) فرمودند: 
مجلس از طبقه اى باشند كه محروميت و مظلوميت 
ــد و در فكر آنها  ــتضعفان جامعه را لمس كنن مس
ــرمايه داران و زمين خواران و غرق  باشند؛ نه از س
ــت و رنج  ــه تلخى محرومي ــهوات ك در لذات و ش

گرسنگان و پابرهنگان را نمى توانند بفهمند.
ــح كرد:  ــى در ادامه تصري ــالم زينعل حجت االس
ــمن  ــت و هدف اصلى دش ــت بزرگى اس نفوذ، آف
ــازى و تصميم گيرى  ــوذ در مراكز تصميم س از نف
كشور، مقابله باروح انقالبى گرى ايران اسالمى است 
كه ملت پيروز ايران هرگز فرصتى را براى تهديد و 

توطئه دشمنان نخواهند داد.
وى افزود: كانديداى مجلس دوره دهم براى حضور 
در اين صحنه مى بايست از هرگونه شايعه پراكنى 
ــالم به  ــزى دورى كرده و با اخالق س و تفرقه انگي
دنبال جذب اعتماد ملت باشند و از هرگونه تخطى 

از قانون نظام جمهورى اسالمى دورى كنند.
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بیشتر بدانیم

یک محقق طب اســامی گفت: خوب نجویدن غذا نخســتین علت 
بیماری های معده اســت؛ چرا که جویدن مناسب غذا، کمک به معده 

برای هضم غذاست. 
همچنیــن خــوردن آب بیــن غــذا نیز بــه معــده آســیب وارد 
 می کند،در صــورت خوردن آب بیــن غذا، مواد مغــذی جذب بدن 

نمی شود.
آیت اهلل تبریزیان درباره علل بیماری معده اظهار داشت: معده کیسه ای 
سخت و عصبانی است و آماده هضم غذاست ولی چند کار سبب آسیب 

به آن می شود.
بعد از غذای گوشتی و غذای چرب آب خوردن ممنوع است

این محقق طب اسامی گفت: نوشیدن آب سرد در حمام و حمام رفتن 
با معده خالی بسیار به معده آسیب وارد می کند؛ چرا که مقدار غذای 
 موجود در معده، گرمای آن را کاهش می دهد که گرما موجب هضم غذا 

می شود.
 تبریزیــان بیان داشــت: مصرف بی رویــه غذاهای ســرد و تر مانند 
ماســت، دوغ، ســاالد، آب خوردن بیش از حد و ... از جمله مواردی 
هســتند که رطوبت معده را افزایــش می دهند که ازدیــاد رطوبت 
 معــده مانع هضم خــوب غــذا و موجب بــروز بیماری هــای معده 

می شود.
 وی افــزود: »بــه«، انار، ســیب، شــیر گاو بــا عســل و دارچین و 
 آویشــن، معــده را دباغــی می کنــد و رطوبــت معده را خشــک 

می کند.
 دباغی کردن معده به معنــی گرفتن رطوبت و خشــک کردن برای 
 جلوگیری از فساد غذاست، البته آویشن و زنیان باعث رویش پرز معده

 می شوند.
خــوردن غذای ســنگین از علــل بــروز بیماری های 

معده است
 این محقق طب اســامی گفــت: خوردن غــذای ســنگین از علل 

بروز بیماری های معده است؛ 
هنگامــی کــه غــذای ســنگین خــورده می شــود بایــد هضــم 
کننــده آن )مصلح( نیــز خورده شــود، مثــا بعداز خــوردن کله 
و پاچه حتما بایــد دارچین یــا ادویه های گرم دیگر مصرف شــود. 
 همچنیــن مصرف بــاال و مــداوم تخم مرغ ســبب ورم طحــال نیز 

می شود.
معرفی ترکیبی مفید برای هضم غذا  

 تبریزیان ادامه داد: هاضوم، ترکیب ســه گانه سیاه دانه و آسیاب شده 
آویشــن و زنیان اســت که برای تقویت معده و هضم غذای سنگین 

استفاده می شود.
این محقق طب اسامی افزود: وجود بلغم، سودا و صفرا در معده از علل 

بروز بیماری های معده است. 
همچنین خوردن غذا در حالت سیری نیز به شدت به معده آسیب وارد 
می کند و خوردن غذا در حالت گرســنگی )خالی بودن معده( سبب 

پاکسازی معده می شود.

یک محقق طب اسالمی مطرح کرد:

نخستین علت  بیماری های  معده

دریچه

زبان خوراکی ها
قره قروت مانند دیگر لبنیات برای پیشــگیری از پوکی 
استخوان مفید است. قره قروت یکی از فرآورده های فرعی 
شیر است که به روش سنتی از کشک تولید می شود. هر 
۱۰۰ گرم قره قروت حاوی۲۴۰ کیلوکالری انرژی است 
که می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز روزانه را تأمین کند.
قره قروت حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی 

است
پروتئیــن موجود در این فــرآورده نقش ســاختاری و 
استحکامی در بدن )به ویژه عضات( دارد و به رشد و نمو 
کمک می کند. قند موجود در قره قروت از نوع الکتوز است 
که از بهترین قندهای طبیعی می باشد و انرژی کمتری 
نسبت به قند معمولی دارد. الکتوز در طی فرآیند تولید 
قره قروت شکسته شده و به قند ساده تر تبدیل می شود، 
بنابراین مصــرف قره قروت برای افــرادی که دچار عدم 

تحمل الکتوز شیر می باشند، مشکلی ایجاد نمی کند. 
از مهم ترین خواص قره قروت، درصد پایین چربی آن است 
که این محصول را به یک محصول رژیمی برای افراد دچار 
اضافه وزن و چربی خون باال تبدیل کرده است. قره قروت 
مانند ســایر فرآورده های لبنی، حاوی کلســیم است. 
کلسیم از نرمی استخوان در کودکان و پوکی استخوان در 
بزرگ ساالن پیشگیری می کند و باعث استحکام دندان ها 
و تنظیم رشد و تقسیم سلول های پوششی لوله گوارش 

می شود.   قره قروت حاوی ویتامین D نیز می باشد. این 
ویتامین باعث افزایش جذب کلســیم در بدن می شود، 
در نتیجه از عوارض کمبود کلســیم پیشگیری می کند. 
همچنین از ابتا به ســرطان روده بزرگ نیز جلوگیری 
می کند. سایر اماح و مواد مغذی موجود در این فرآورده 
نیز در فعال سازی آنزیم ها و ویتامین ها و مقاومت بدن در 

برابر بیماری های عفونی نقش موثری دارند.
 از آنجایی که قره قروت حاوی اســیدهای آلی می باشد، 
ضدعفونی کننده لوله گوارش است؛ زیرا باعث جلوگیری 

از رشد باکتری های مضر در لوله گوارش می شود.
اگر قره قروت کشــک را نگیرند، میزان اسید الکتیک و 

کلسیم کشک بیشتر و مزه آن ترش تر می شود.
روش تهیه   قره قروت

برای تهیه قره قورت معموال آب ماســت را )بخشــی از 
ماست را که هنگام تغلیظ از آن جدا می شود( به وسیله 
حرارت تغلیظ کرده و بسته بندی می کنند. این محصول 
بسیار ترش مزه بوده و به عنوان چاشنی همراه غذاهای 

مختلف مصرف می شود.

روش خانگی
 ابتدا دوغ را جوشــانده تا آنقدر غلیظ شــود که به رنگ 
قهوه ای برسد. البته می توان آب ماست را با حرارت مایم 
جوشاند تا سیاه شود و سپس آن را روی پاستیک پهن 

کرد تا سفت شود.
روش تهیه قره قروت از دوغ

دوغ ترش شده را در مشک می ریزند تا تمام چربی آن که 
کره است جدا گردد. بعد باقیمانده دوغ را می جوشانند تا 
غلیظ شود، سپس آن را روی پارچه صاف می کنند تا آب 
آن گرفته شود و باقیمانده را که روی پارچه مانده است، 
به صورت گلوله یا بیضی یا استوانه در آورده، می گذارند 
تا خشک شود و نام آن را کشک می گذارند. آب چکیده 
از پارچه را با کمی شــیر مخلوط کرده و می جوشانند تا 
جسمی ســرخ رنگ و ترش مزه که قره قروت نام دارد به 

دست آید. نام این محصول قره قروت یا ترف سیاه است.
توصیه ها :

۱- از آنجایی که ممکن اســت به منظــور ایجاد طعم و 
جلوگیری از رشــد برخی میکروب ها، به فرآورده هایی 

نظیر کشک و قره قروت، میزان زیادی نمک اضافه شود، 
مصرف این گونه محصوالت به افراد دچار پرفشاری خون 

توصیه نمی شود.
۲- در حال حاضــر برخــی از قره قروت هــا به صورت 
 سنتی و در شــرایط غیربهداشــتی تهیه و بسته بندی 

می شوند.
 مصــرف فرآورده های غیرپاســتوریزه منجــر به بروز 

بیماری های گوارشی و مسمومیت می شود.
۳- هنگام خرید چنین محصوالتی حتما به تاریخ انقضای 

محصول توجه کنید.
زیاده روی نکنید

اســیدیته قره قروت از لواشــک خیلی بیشــتر است و 
مصرفش می تواند موجب فرسایش مینای دندان شود و 

آثار مخرب را روی دندان ها بگذارد.
 به همین دلیل بهتر اســت که در مصــرف آن تعادل را 
رعایت کرد. افزودن نمک فراوان بــه قره قروت موجب 
باال رفتن ســدیم خون می شــود و در نتیجــه ابتا به 
بیماری هایی مانند پرفشاری خون یا افزایش دفع کلیوی 

کلسیم شدت می یابد.
 در ضمن زیــاده روی در مصرف این فــرآورده، به دلیل 
محتوای اســید آن، منجر به ضعف عمومی بدن شده و 

توصیه نمی شود.

وقتی گرسنه اید معموال به چیز دیگری غیر از غذا و سیر شدن فکر نمی کنید 
و تنها به فکر پر کردن شــکم هســتید و گاه پیش می آید که معجونی از 
غذاهای مختلف و خوراکی های جورواجور را یک باره و در فواصل نزدیک 
به هم می خورید، بدون اینکه مطلع باشــید آیا این مواد با هم ســازگاری 

دارند یا نه.
گاهی هم نتیجه این می شــود که دچار دل درد یا حالت تهوع می شوید. 
در واقع، وجود برخی ترکیبات شــیمیایی موجود در انــواع مواد غذایی 
ممکن اســت وقتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند، مشــکاتی را ایجاد 
کنند و با هم ســازگاری نداشــته باشــند. مصرف همزمــان برخی مواد 
غذایی باعث نفخ معده، باال رفتن قند خــون و کاهش جذب مواد مغذی 
 حیاتی برای بدن می شود. این نوشــتار به برخی غذاهای ناسازگار اشاره 

دارد.
شیر به همراه چای

چای سیاه سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که به کاهش التهاب کمک 
می کند و به گفته پژوهشــگران آکادمی تغذیه و علم تغذیه آمریکا، برای 
درمان و بهبود عایم بسیاری از بیماری های مزمن التهابی از قبیل بیماری  
قلبی و دیابت موثر اســت، اما افزودن حتی چند قطره شــیر داخل چای، 
همین خاصیت را از بین می برد. در واقع، پروتئین های موجود در شیر به 
آنتی اکسیدان های چای متصل شده و مانع از جذب آنها در بدن می شوند. 
در این حالت، شیر حتی کلسیم مورد نیاز بدن را نیز تأمین نمی کند. کافئین 
موجود در چای جذب کلسیم را به حداقل می رســاند. در میان پزشکان 
توصیه می کنند اگر مایلید ماده ای به چای اضافه کنید، لیمو را جایگزین 

کنید که برعکس شیر، جذب آنتی اکسیدان ها را افزایش می دهد.
نان سفید به همراه مربا

شاید یکی از خوشمزه ترین ترکیباتی که در وعده صبحانه مورد استفاده 
قرار می گیرد، نان سفید و مربا باشد که با چاشنی کره مصرف می شود.

به گفته محققان مرکز پزشــکی »وکسنر« دانشــگاه ایالت اوهایو، برخی 
کربوهیدرات های ساده باعث باال رفتن قند خون می شوند.

 در این میان تصور کنید ترکیب دو تا سه نوع کربوهیدرات با یکدیگر مانند 
نان سفید و مربا، به طور قطع شدت باال رفتن قند خون را به ویژه در افراد 
در معرض خطر به دنبال دارد. با این کار، قند خون باال می رود و بدن باید 
تاش کند تا با ترشح انسولین از پانکراس، قند خون را کاهش دهد. با پایین 
آمدن قند خون به طور طبیعی، انرژی بدن کم می شــود و فرد احساس 

خستگی و تحریک پذیری می کند. 
بروز چنین حالتــی در درازمدت باعث نابودی پانکراس شــده و عاوه بر 
دیابت، مقاومت انسولینی را نیز ایجاد می کند. کربوهیدرات های تصفیه 
شده را با غات سرشار از فیبر جایگزین کنید که عملیات هضم را آهسته 

کرده و قند خون را پایین نگه می دارد.
ساالد به همراه سس فاقد چربی

شاید تصور کنید ریختن انواع ســس به ویژه سس های چرب روی ساالد 
باعث چاقی شود. 

ولی به خاطر داشته باشید که می توان سس های پرچرب را با انواع کم چرب 
جایگزین کرد. مطالعات نشان می دهد که با خودداری از مصرف چربی ها 
همراه با ســاالد، مانع از جذب مؤثر مواد مغذی ســبزیجات می شــوید. 

محققان دریافتنــد کاروتنوئیدها که رنگدانه های گیاهی هســتند، خطر 
ابتا به ســرطان، بیماری های قلبی - عروقی و تحلیل لکه زرد چشــم را 
کاهش می دهند. زمانی که به همراه یک ماده چرب مصرف شوند، قدرت 
جذب آن به مراتب باالتر می رود البته به جای مصرف چربی های اشــباع 
 و مضر می توانید از روغن های مفید مانند روغن زیتون و ســرکه استفاده 

کنید.

خبر

تشخیص دیرهنگام سرطان یکی از مهم ترین مشکات درمان آن به 
حساب می آید.اماپژوهشگران می گویند در آینده نزدیک با آزمایش 
 یک قطره بزاق در خانه می  توان سرطان را پس از ۱۰ دقیقه تشخیص 

داد.
در صورتی که این آزمایش ســاده که فقط معادل حدود هفتاد و پنج 
هزار تومان خرج دارد در دســترس همگان قرار گیرد در تشــخیص 

سرطان تحولی اساسی ایجاد خواهد کرد.
پروفسور دیوید وانگ، استاد دانشگاه ایالت کالیفرنیا این تست جدید را 
در نشست ساالنه انجمن پیشرفت های علمی آمریکا که در واشنگتن 

برگزار شد معرفی کرد.
پروفســور وانگ و گروه محققانی که با او کار می کنند متوجه شدند 
 که در بــزاق قطعاتی از آر.ان. ای )RNA( پیام رســان وجود دارد که

 می تواند شکل گیری سرطان را نشان دهد، از این رو در صدد بر آمدند 
که با استفاده از این یافته، تست »نمونه برداری مایع« را برای تشخیص 

سرطان با بزاق ابداع کنند.
به گفته پروفسور وانگ، یک قطره بزاق آنقدر اطاعات در خود نهفته 
دارد که با آزمایش آن می توان به محض اینکه بافت سرطانی شروع به 

رشد کرد آن را تشخیص داد:
»فقط با کمتر از یک قطره بــزاق می توان در ۱۰ دقیقه این تســت 
را انجــام داد. وقتی در مطب دکتــر منتظر نوبت هســتید می توان 
 ایــن کار را انجــام داد.مزیــت روش ما این اســت که بــدون درد

 و خونریزی است.
 اگر روش معتبری برای ارزیابی اولیه خطر سرطان وجود داشته باشد 
 مردم می توانند در داروخانه یا مطب دندانپزشکی نیز آن را انجام دهند. 

مهم ترین نکته تشخیص زودهنگام است.«
بــه گــزارش خبرآنایــن، پروفســور وانــگ امیــدوار اســت در 
 آینده بتوان این تســت را برای تشــخیص همزمان چند ســرطان 

به کارگرفت.
در حال حاضر نمونه برداری از بافت مبتا قطعی ترین روش تشخیص 
سرطان است و اگر نمونه برداری انجام شده و دی ان ای )DNA( بافت 
سرطانی مشخص شده باشد، با آزمایش خون می توان انتشار سرطان 
در بافت های دیگر بدن )متاســتاز( را بررسی کرد، اما تشخیص اولیه 

سرطان با آزمایش خون فعا امکان پذیر نیست.
به گفته محققانی که نمونه برداری مایع را ابــداع کرده اند، دقت این 

روش در کارآزمایی های اولیه تقریبا کامل بوده است.
آزمایش این روش در انســان قرار اســت در سطح وســیع تر امسال 
 در چین روی مبتایان به ســرطان ریه انجام شــود و انتظار می رود 
نمونه برداری مایع در دو سال آینده مجوز سازمان غذا و داروی آمریکا 

را دریافت کند.
محققان امیدوارند این تســت چهار تا پنج ســال دیگر در دسترس 

همگان قرار گیرد.

 تشخیص ۱۰ دقیقه ای سرطان
 در خانه

آیا می دانید قره قروت  چه خواصی دارد ؟

اگر مبتا به دیابت هســتید جالب است بدانید آنچه در دهان 
می گذارید، می تواند سبب باالرفتن یا پایین آمدن قندخونتان 
شود. در اینجا ۲۰ نوع ماده غذایی را به شما معرفی می کنیم 

که می تواند جلوی باالرفتن قندخونتان را بگیرد.
سیب

اکثر متخصصان تغذیه توصیه می کنند حتما در رژیم غذایی 
خود سیب را بگنجانید زیرا سیب کالری بسیار پایینی دارد و 
فیبر آن بسیار باالست و جلوی گرســنگی را می گیرد. سیب 
همچنین دشمن کلسترول بد است و میزان قندخون را کاهش 

می دهد.
آووکادو

این میوه غنی از اســیدهای چرب غیراشــباع است که سبب 
کند شدن هضم و پیشگیری از افزایش قندخون بعد از صرف 

غذا می شود.
جو

می توانید جو را جایگزین برنج سفید کنید تا میزان قندخونتان 
بعد از صرف غذا حدود 7۰ درصد کاهش یابد و تا ساعت ها ثابت 
بماند. فیبرهای حال جو، هضم را کند کرده و ســبب جذب 

تدریجی قند می شود.
سبزیجات

فیبر حال تمامی ســبزیجات می تواند قندخون باال را مهار 
 کند. در ضمن سبزیجات غنی از پروتئین هستند و به راحتی 

می توان آنها را جایگزین گوشت قرمز کرد.
گوشت گاو

می توانید قسمت های کم چرب گوشت گاو را انتخاب کنید و 
یک چهارم بشقاب خود را در هر وعده غذایی به آن اختصاص 
دهید. رساندن به اندازه پروتئین به بدن باعث می شود مدت 
طوالنی تری ســیر بمانید و در صورت الغر شدن حجم بافت 
ماهیچه ای کاهش نیابد. در ضمن مصرف پروتئین به افزایش 

متابولیسم کمک می کند.
میوه های گوشت دار  

 انواع میــوه های گوشــتی حاوی یک یــا چند دانــه که به 
رنگ های قرمز یا بنفش موجود هســتند. مانند انواع انگور 
 حاوی ترکیبی طبیعی به نام آنتوسیانین هستند. محققان 
می گویند: این دانه هــای رنگی می تواند ســبب کاهش 
قندخون شــده و در عین حال محرک تولید انســولین در 

بدن باشند.
 بروکلی

بروکلی غنی از عنصر کروم بوده که در درازمدت نقشی اساسی 
و مهم برای تنظیم قندخون دارد.

هویج
هویج یکی از منابع طبیعی غنی از بتاکاروتن است که می تواند 

خطر ابتا به دیابت را کاهش داده و قندخون را تنظیم کند.

گوشت مرغ  
گوشت سینه مرغ در مقایســه با ران یا سایر قسمت ها چربی 
کمتری دارد. توصیه ما به شما این اســت که در هر شرایطی 
به هیچ عنوان پوســت مرغ را به خاطر چربی باالیی که دارد 

نخورید.
تخم مرغ  

مطمئن باشــید خوردن یک یــا دو عدد تخم مــرغ در روز 
کلســترول خونتان را باال نمی برد و در عوض ساعت ها شما 

را سیر نگه می دارد.
 ماهی

یکی از دالیل فوت مبتایان به دیابــت ابتا به ناراحتی های 
 قلبی – عروقی اســت. مصرف یک یا دو بــار ماهی در هفته 
می تواند این احتمــال را حداقل ۴۰ درصــد کاهش دهد. از 
ســوی دیگر اســیدهای چرب موجود در ماهی احتمال ابتا 
به دیابت، مقاومت در برابر انســولین و التهاب را که از جمله 
فاکتورهای اصلی ابتا به ناراحتی های قلبی – عروقی اســت 

کاهش می دهد.
دانه کتان  

دانه های کتان غنی از پروتئین، فیبر، چربی های خوب از نوعی 
که در ماهی موجود است و منیزیم است. این مواد، قندخون را 

تنظیم کرده و به سلول ها در جذب انسولین کمک می کنند.
شیر و ماست

اینها مواد غذایی غنی از پروتئین و کلسیم هستند و می توانند 
به کاهش وزن کمک کنند. از سوی دیگر این 

 مواد مقاومــت در برابر انســولین را از بین
 می برند.

گردو
گردو حاوی مقادیر باالیی فیبر و پروتئین بوده و سوخت کندی 
دارد که به تدریج به قند تبدیل می شود. از سوی دیگر غنی از 

چربی های غیراشباع است که برای سامت مفیدند.
انواع دانه ها  

 غنــی از چربی های خــوب، پروتئیــن و فیبر هســتند که 
 می تواننــد قندخــون را پاییــن نگــه داشــته و از ابتا به 
ناراحتی های قلبی – عروقی پیشــگیری کنند. در ضمن این 
مواد، تغذیه سالم زندگی سالم است که چربی خون را کاهش 

می دهد.
جوی دو سر  

جوی دوسر حاوی فیبرهای حالی است که در آب محلول بوده 
و یک خمیر را تشکیل می دهد. مصرف آن باعث می شود بین 
آنزیم های هضم کننده در معــده و مولکول های آمیدون غذا 
در یک سد چسبناک به وجود بیاید. در نتیجه دستگاه گوارش 
مدت طوالنی تری غذا را در خود نگه داشته و قندها به تدریج 

وارد خون می شوند.
 روغن زیتون

روغن زیتون طای مایع نامیده می شود؛ زیرا حاوی ترکیبات 
ضدالتهابی و قوی است که محققان آن را با آسپیرین مقایسه 
می کنند. افرادی که رژیم مدیترانه ای دارند و روغن زیتون، 
میوه و سبزیجات، غات و گوشت کم چرب می خورند کمتر 
به دیابت و ناراحتی هــای قلبی و عروقی 
دچار می شوند. هر دوی این بیماری ها 
در پی التهاب در بدن به وجود می آیند. 

برخاف کره، چربی خوب روغن زیتون سبب افزایش مقاومت 
بدن در برابر انسولین نشده و حتی این مقاومت را کاهش می 
دهد. روغن زیتون همچنین کندکننده هضم غذا و واردشدن 

تدریجی قند به خون است.
کره بادام زمینی

 تحقیقات اخیر نشــان داده اســت مصرف کره بادام زمینی 
می تواند اشتها را کور کرده و سبب سیری بیشتر فرد در مقایسه 
با زمانی شود که مواد قندی کم فیبر مصرف می کند. در ضمن 
کره بادام زمینی غنی از چربی های غیراشباع است که می تواند 

قندخون را تنظیم کند.
نان سبوس دار

مصرف زیاد نان سفید می تواند حساسیت بدن به انسولین را 
کاهش داده و سبب افزایش قند خون شود در صورتی که نان 

سبوس دار دقیقا برعکس عمل می کند.
 سیب زمینی شیرین

یک سیب زمینی شــیرین که در اجاق کبابی شده ۳۰ درصد 
کمتر از ســیب زمینی معمولی قندخون را افزایش می دهد؛ 
زیرا حاوی فیبر باال و ریزمغذی هایی است که ۴۰ درصد آنها 
 از نوع حال بوده و سبب کاهش کلسترول و کندی هضم غذا 
مــی شــوند. در ضمــن ســیب زمینی شــیرین غنــی از 
کاروتنوییــد و رنــگ دانه هــای زرد و نارنجی اســت که به 
 ارگانیســم ها اجــازه عکــس العمــل در برابر انســولین را 
می دهد. ســیب زمینــی شــیرین همچنین غنی از اســید 
کوروژنیــک اســت. این 
ترکیب گیاهی طبیعی 
می توانــد به کاهش 
مقاومــت در برابــر 

انسولین کمک کند.

20 نوع ماده غذایی ضد دیابت برای جلوگیری از باالرفتن قندخونتان

غذاهایی که  با هم  سازگار نیستند
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ابالغ اجراییه
ش��ماره پرون��ده:139404002003000573/2 ش��ماره بایگان��ی 
پرون��ده:9400105 ش��ماره ابالغی��ه:139403802127000054 
بدینوسیله به آقای رمضانعلی هادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
431 صادره از حوزه یک شهرضا به شماره ملی 1198794135 متولد 
1317 ساکن: شهرضا – خیابان 40 متری – پشت کارخانه جانقربان 
– منزل ش��خصی که برابر گزارش مامور ابالغ مدیون به علت خالف 
واقع بودن در آدرس مذکور مورد شناس��ایی واقع نگردیده ابالغ می 
گردد براساس سند اجاره ش��ماره 66345 مورخ 1387/12/24 دفتر 
اسناد رسمی شماره 60 اصفهان شما قطعه زمینی به مساحت ده هزار 
مترمربع از اراضی ملی پالک ثبتی ش��ماره یک فرع��ی از 295 اصلی 
واقع در بخش دو ثبتی ش��هرضا به مدت دو سال شمسی از سازمان 
جهادکشاورزی )مدیریت امور اراضی( اجاره نموده اید که با توجه به 
انقضاء مدت اجاره و بنا به درخواس��ت بستانکار اجراییه جهت تخلیه 
و خلع ید مورده اجاره توس��ط دفترخانه تنظیم کننده س��ند صادر و 
پرونده تحت شماره بایگانی 9401259/1 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان تشکیل و تحت شماره بایگانی 9400105 در اجرای ثبت اسناد 
و امالک شهرضا در جریان رس��یدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می 
گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت.مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
مزایده 

11/440 اجرای احکام شعبه س��وم حقوقی دادگستری لنجان در نظر 
دارد در پرونده اجرایی به ش��ماره کالس��ه 920050 ل��ه خانم فائزه 
جواهریان فرزند حس��نعلی علیه آقای عبدالرسول شفائی زاده فرزند 
حبیب اله جلس��ه مزایده فروش یک باب مغازه را ب��ه منظور وصول 
محکوم به پرونده به مبلغ 5/040/266/000 ری��ال در حق محکوم له 
و مبلغ 252/103/300 ریال بابت نیم عش��ر در ح��ق دولت در تاریخ 
94/12/10 س��اعت 10 الی 11 صبح در محل این اج��را برگزار نماید. 
مورد مزایده یک باب مغازه دو طبقه به آدرس زرین ش��هر – خیابان 
امام شمالی – نبش کوچه شهید داود مهدیان به مساحت 36 مترمربع 
طبقه همکف و 41 مترمرب��ع طبقه باال با مصال��ح دیوارهای آجری و 
طاق ضربی و سطوح داخلی گچ و حدفاصل جنوب ملک چوب نئوپان 
و دارای درب و پنجره فلزی می باشد ملک مذکور با قدمت باالی چهل 
سال بدون آب و برق و گاز می باشد حسب نظر کارشناس دادگستری 
به ارزش هر مترمربع 220 میلیون ری��ال و ارزش کل هفت میلیارد و 
نهصد و بیس��ت میلیون ریال می باش��د. طالبین خرید می توانند پنج 
روز قبل از مزایده از مغازه مذکور دیدن نماین��د. مزایده از قیمت پایه 
که همان نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد شروع شده و هر 
کس باالترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد آن را فی المجلس پرداخت 
نماید برنده مزایده خواهد شد.م الف:1245 اجرای احکام شعبه سوم 

حقوقی دادگستری لنجان 
اجراییه 

 9410420352400404 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /441
9109980352401110 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:911129 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9410090352403235 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9209970352401554 محکوم علیهم 1- س��ید یاسر مهدی مهرآور 
نشانی تهران – خ.فلسطین ش��رقی – خ.رس��الت – کوچه8-پ9، 2- 
شرکت ساختمان اصفهان 3- سید محمدعلی هاشمی نسب 4- محمد 
مهدی روان فر 5- شرکت پیمان س��اختمان اصفهان همگی به نشانی 
مقابل درب ش��مالی دانش��گاه اصفهان – نبش ک��وی برزویه – پ1، 
6- محمد فکری به نش��انی ته��ران – خ.دولت – خ.مفاخ��ری – کوی 
نورس- پ2، 7- حوری الس��ادات هاشمی نسب به نشانی مقابل درب 
شمالی دانشگاه اصفهان – نبش کوی برزویه – پ1 متضامنا محکوم 
هستند به پرداخت: 1- مبلغ 4/593/088/009 ریال بابت اصل خواسته 
موضوع ق��رارداد 90125746/85-90/2/25، 2- مبلغ 94/291/000 
ریال بابت خسارات دادرس��ی، 3- مبلغ 89/874/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل، 4- تاخیر در تادیه سالیانه 27 درصد از تاریخ 92/9/28 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت آقای 
علی دیوانداری به نشانی خ.شیخ صدوق شمالی –مدیریت امور شعب 
بانک مل��ت –ط.2- اداره حقوقی و همچنین محکوم ب��ه پرداخت مبلغ 
229/654/400 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. 
ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی اس��ت.محکوم علیه 
مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف س��ه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:32859 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

 9410420352400554 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /442
9409980352400463 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:940515 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9410090352405128 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970352401523 محکوم علیه ماشاله رضائی کمال آباد فرزند 
محمدکریم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ 
156/500/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته وجه چکه��ای 623636-

92/8/20و623637-92/10/5، 2- مبل��غ 5/400/000 ری��ال باب��ت 
خسارات دادرسی، 3- تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
وصول محکوم به در حق محکوم له بتول نیلوف��ری اصفهانی فرزند 
رضا به نشانی اس��تان اصفهان – شهرستان سمیرم – خ.امام خمینی 

– کوی شهید محمدی – پ15- با تلفن همراه09129424131 با وکالت 
فاطمه غفوری باغ ابریشمی فرزند حسین به نشانی اصفهان – خ.شمس 
آبادی – بین چهارراه عباس آباد و چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله 
– ط3- واحد313 و همچنین محکوم به پرداخت مبلغ 7/825/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به 
طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 4 – خ��ودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت 
رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد 
بود.)تبصره 1 م��اده 3 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی1394(.م 

الف:32858 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9410420352400556 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /443
9309980352400636 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
 ش��عبه:930675 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه

 ب��ه ش��ماره 9410090352405150 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
 9409970352400274 محک��وم علیه��م 1- ف��رزاد خ��رم زاده 
فرزند حسین 2- منوچهر رهنمافر فرزند اس��ماعیل هر دو به نشانی 
مجهول المکان 3- ستاره نصیری فرزند سهراب به نشانی اصفهان – 
فلکه دانشگاه صنعتی – خ.حکیم فرزانه – کوی گلستان سوم – پ120 
متضامنا محکوم هس��تند به پرداخت: 1- مبل��غ 159/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته وجه قرارداده��ای 86/689و88/690، 2- مبلغ 
4/930/000 ریال بابت خسارات دادرسی، 3- مبلغ 5/000/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکی��ل، 4- تاخیر در تادیه روزان��ه 38/818 ریال از 
تاریخ 93/11/29 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له بانک ملت 
به مدیریت محمدرضا ساروخانی به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق 
شمالی – مدیریت امور شعب بانک ملت – طبقه دوم – اداره حقوقی و 
همچنین محکوم به پرداخت مبلغ 7/950/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 
الزامی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا گذارد)ماده34 قان��ون اجرای احکام 
مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور 
مشروح و مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگ��ر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت 
رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد 
بود.)تبصره 1 م��اده 3 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی1394(.م 

الف:32856 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

 9410420352400568 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /444
9309980352401396 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:931535 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9410090352405344 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970352401088 محک��وم علی��ه س��عید ش��ریفی فرزند خان 
محمد به نش��انی مجهواللمکان محکوم اس��ت به پرداخ��ت: 1- مبلغ 
410/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته وجه 4 فقره چک مندرج در 
دادنامه. 2- مبلغ 12/260/000 ریال بابت خسارات دادرسی. 3- مبلغ 
11/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل. 4- تاخیر در تادیه از تاریخ 
چکها و از تاریخ دادخواست )93/12/25( برای رسید عادی لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محک��وم له کمال خدادادی فرزند ظفر به نش��انی 
اصفهان – میدان تره ب��ار – تاالر9- غرفه10 ب��ا وکالت 1- مصطفی 
جواد محب فرزند عبدالرسول به نش��انی اصفهان – خیابان چهارباغ 
عباسی – نبش خیابان سید علیخان – پاساژ میهن – طبقه دوم 2- داود 
نیک نام فرزند بهروز به نش��انی اصفهان – خیابان چهارباغ عباس��ی 
– جنب س��ینما خانواده – مجتمع میهن – طبقه دوم و همچنین محکوم 
به پرداخت مبلغ 20/500/000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 

آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند ک��ه اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال م��ال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 
 1 ماده 3 قانون نح��وه اجرای محکومیت مال��ی1394(.م الف:32855 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9410420352400564 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /445
9309980352401375 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:931512 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9410090352405256 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970352401134 محک��وم علی��ه علی پورمند فرزند قاس��م به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ 491/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته وج��ه چ��ک 669740-93/6/30، 2- مبلغ 
14/690/000 ریال بابت خسارات دادرس��ی، 3- مبلغ 12/984/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل، 4- تاخیر در تادی��ه از تاریخ چک لغایت 
تاریخ اج��رای حکم در حق محکوم له پوریا رئیس��ی فرزند اس��کندر 
به نش��انی اصفهان – خیابان احمدآباد – نبش کوچه 51- فروش��گاه 
یونیک با وکالت محمدحسن میرش��کاری فرزند محمدرضا به نشانی 
اصفهان – خیابان بزرگمهر – چهارراه هش��ت بهشت – نبش خیابان 
سپهبد قرنی – مجتمع میالد نور – طبقه3- واحد304 و همچنین محکوم 
به پرداخت مبل��غ 24/550/000 ری��ال بابت حق االج��رای دولتی در 
حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبص��ره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی 
است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
 مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد)ماده34 قانون اج��رای احکام مدنی(.

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و 
مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مال��ی و اعتباری ایرانی ی��ا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید واال 
به درخواس��ت محکوم له بازداشت می ش��ود)مواد8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومی��ت مالی1394(. 4 – خودداری محک��وم علیه از اعالم 
 کامل ص��ورت اموال به منظور ف��رار از اجرای حک��م حبس تعزیری

 درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اجرای محکومی��ت مالی1394(. 5- 
انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با انگیزه ف��رار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات 
تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی 
محکوم علیه از زندان من��وط به موافقت محکوم له ی��ا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف:32854 ش��عبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

9410420352400567 ش��ماره  11 ش��ماره اجرایی��ه: /446
پرون��ده:9409980352400181 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940200 
بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه ب��ه ش��ماره 
9410090352405321 و شماره دادنامه مربوطه 940997035240

1560و9409970352401564 محکوم علیه داود قاسمی فرزند رضا 
به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – چهارراه کسری – جنب سنوگرافی 
دکتر احتیاط کار – واحد شماره3 محکوم اس��ت به پرداخت: 1- مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته وجه چکهای 439132244-

93/4/16و852232517-93/2/25، 2- مبل��غ 6/355/000 ریال بابت 
خسارات دادرس��ی، 3- تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له امیرحسین صنعتی طهرانی فرزند 
منوچهر به نش��انی اصفهان – خ.توحید میانی – کوچه32- پالک51 با 
وکالت رس��ول رحمتی حبیب آبادی فرزند حس��ن به نشانی اصفهان 
– خ.طیب – نبش خ.میردام��اد – مجتمع مهتاب7- طبق��ه2- واحد9 و 
همچنین محکوم به پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 
الزامی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موق��ع اجرا گذارد)ماده34 قان��ون اجرای احکام 
مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور 
مشروح و مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگ��ر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومی��ت مالی1394(. 4 – خودداری محک��وم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 
هفت رادر پی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه 
 خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.

م الف:32853 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9410420352400561 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /447
9409980352400416 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:940463 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9410090352405209 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9409970352401552 محکوم علیه زهره طاه��ری قهفرخی فرزند 
سید مسیب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ 
238/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک 1441/032783/46-

94/3/15، 2- مبلغ 7/640/000 ریال بابت خسارات دادرسی، 3- تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق 
محکوم له محمد احمدی فرزند عبدالرضا به نش��انی اصفهان – ملک 
ش��هر – خ.رباط س��وم – خ.20 متری بهار – مجتمع ن��از – واحد اول 
– کدپس��تی8196736193 همراه09139286107 و همچنین محکوم 
به پرداخت مبلغ 11/900/000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. 
محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند ک��ه اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 5- انتقال م��ال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 
 1 ماده 3 قانون نح��وه اجرای محکومیت مال��ی1394(.م الف:32852 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9410420352400264 اجرایی��ه: ش��ماره   11 /448
9209980352401536 ش��ماره بایگان��ی  ش��ماره پرون��ده:
ش��عبه:921655 بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه به 
ش��ماره 9410090352402583 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 
9309970352400825 محک��وم علیه��م 1- س��عید دهقان��ی فرزند 
عبدالرحیم به نش��انی اصفهان – خیاب��ان نظرش��رقی – جنب طبقه 
فوقانی پیتزا نظر – پالک138، 2- احمدرضا رزازی فرزند حس��ن به 
نش��انی اصفهان – خیابان آپادانا اول – کوچه باغ توت – کوچه شهید 
اکبر رضایی – پالک54، 3- مهدی بهش��اد فرزند محمود به نش��انی 
اصفهان – خیابان احمدآباد – کوی نواب – پالک9، 4- حمید دادخواه 
فرزند قاسم به نش��انی اصفهان – خیابان مرداویچ – استقالل جنوبی 
– کوی پنجم – پالک53- واحد3 متضامنا محکوم هستند به پرداخت: 
1- مبلغ 165/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک 658199-

92/9/28، 2- مبلغ 3/355/000 ریال بابت خسارات دادرسی، 3- مبلغ 
8/600/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل، 4- تاخیر در تادیه از تاریخ 
چک لغایت تاری��خ اجرای حکم در ح��ق محکوم له تعاون��ی اعتباری 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحس��ین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی به نش��انی اصفهان – می��دان بزرگمهر – ابت��دای خیابان 
بزرگمهر – سرپرس��تی تعاونی اعتبار ثامن االئمه و همچنین محکوم 
به پرداخت مبل��غ 8/250/000 ریال بابت حق االج��رای دولتی در حق 
صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارای��ی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.

م الف:32851 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



خبرخبر

ــهر اصفهان گفت: تعامل و ارتباط مسالمت آميز بين اديان  رييس شوراى ش
مهر باطلى بر پرونده تمام افرادى است كه با شرارت و دشمنى تالش مى كنند 

چهره اى خشن از اديان الهى به دنيا معرفى كنند.
 رضا امينى در حاشيه مراسم تجليل از شش خانواده شهداى ارامنه اصفهان 
با اشاره به اينكه زندگى مسالمت آميز اقوام و اديان در اصفهان سابقه تاريخى 
بسيار باال و خوبى دارد، اظهار داشت: رعايت حقوق شهروندى و مسائل شهرى 

توسط شهروندان ارامنه در اصفهان همواره مطلوب بوده است.
وى با بيان اينكه هر ساله شهروندان ارامنه به مناسبت هاى مختلف به شوراى 
شهر و شهردارى مراجعه مى كنند، ابراز داشت: ما نيز به اين كليسا مراجعه و 
در زمينه مباحث مشترك گفتگو و در راستاى فراهم شدن و تقويت زمينه هاى 

رفاه شهروندان ارامنه در اصفهان تالش مى كنيم.
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان اضافه كرد: شهردار منطقه پنج و شهردار 
اصفهان نيز با اعتقاد به اين موضوع تالش مى كنند حقوق شهروندى شهروندان 
ــهرى زندگى  ــالمت و رعايت مبانى و چار چوب هاى ش ارامنه كه در اوج س

مى كنند، رعايت شود.
ــهم خود را در  ــهداى ارامنه در زمان دفاع مقدس س وى با تاكيد بر اينكه ش
دفاع از كيان، استقالل و آزادگى كشورمان ايفا كردند و در صحنه هاى جنگ 
ــهيد را تقديم انقالب اسالمى  و دفاع مقدس حضور داشتند و نهايتا شش ش
ايران و دفاع مقدس كردند، افزود:  از خانواده هاى اين شهداى بزرگوار تجليل 
شد و اميدواريم اين ارتباط متقابل و تعامل دو طرفه سبب تقويت بنياد هاى 
منطقى ارتباط بين اديان مختلف در شهر هاى مختلف كشور باشد و ارتباط

ــاى دينى ارامنه نوع  ــئوالن، مديران و حوزه هاى دينى ما و حوزه ه  بين مس
ارتباط سالم در آينده را تقويت كند.

امينى اضافه كرد: همچنين ضرورى است براى دنيا اين مسئله تشريح شود 
ــرارت، دشمنى و  ــيحيت و آيين حضرت مسيح (ع) اساسا با ش كه دين مس
كينه توزى نسبت به بشريت زاويه دارد و قطعا آيين مسيح هرگز مدافع اين 
نوع شرارت هايى كه به نام مسيحيت در دنيا انجام مى شود، همراه نيست و بر 

اين شرايط صحه نمى گذارد.
وى با تاكيد بر اينكه اما متاسفانه زير لواى مسيحيت و به منظور ايجاد فاصله 
بين اديان تالش هاى بسيارى صورت مى گيرد تا اختالف و تفرقه بين اديان 
و نيز فاصله اى بين مسلمانان با ساير اديان ايجاد شود، ادامه داد: قطعا تعامل 
و ارتباط مسالمت آميز بين اديان مهر باطلى بر پرونده تمام افرادى است كه 
ــن از اديان الهى به دنيا  ــمنى تالش مى كنند چهره اى خش با شرارت و دش

معرفى كنند.
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان ابراز داشت: اميدواريم هر روز با تقويت 
ــالمى و  اين نوع روابط و با تعامل با اديان بتوانيم موضوع رأفت و مرحمت اس
اديان الهى و مسيحيت و ساير اديان الهى را به دنيا بيشتر ثابت كنيم و نسل هاى 
آينده نيز بدانند اديان الهى به صورت مسالمت آميز مى توانند در كنار يكديگر 

زندگى كرده و تعامل و ارتباط خوبى با يكديگر داشته باشند.

ــتان اصفهان گفت: در اين ماه بالغ   مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى اس
ــتاهاى اصفهان به تصويب كميته طرح هاى هادى  بر 27 طرح هادى در روس

استان رسيد.
ــگاران پيرامون آخرين  ــت خبرى خود با خبرن ــين خانى در نشس غالمحس
ــتان اصفهان، اظهار داشت: تعداد  وضعيت طرح هاى هادى در روستاهاى اس
ــتان هاى فالورجان ،نايين و فريدونشهر و  16 طرح هادى روستايى از شهرس
11 طرح هادى روستايى از شهرستان هاى چادگان، بويين ومياندشت، كاشان 

و لنجان مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
ــتاهاى قلعه امير، جالل  وى به تاييد و تصويب طرح هاى هادى بازنگرى روس
ــت: بازنگرى  ــتان فالورجان خبر داد و بيان داش آباد، وبجگرد از توابع شهرس
ــرت آباد و جهان آباد و همچنين  ــتاهاى نصرآباد، عش طرح هاى هادى روس
ــتاهاى كمال آباد، مهرآدران و سپرو از توابع  الحاق اراضى به طرح هادى روس
شهرستان نايين از ديگر مصوبات كميته طرح هاى هادى استان اصفهان است.
مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان اصفهان اعالم كرد: بازنگرى طرح 
هادى روستاهاى كاهگان عليا، هيران، سيرزار، وزوه، آبچك، كاگونك،كاهگان 
سفلى، بنه كمر، كمران و دستگرد ازتوابع شهرستان فريدونشهر نيز مورد تاييد 
و تصويب قرار گرفت.وى با اشاره به تصويب طرح هادى براى تمام روستاهاى 
باالى 20 خانوار استان اصفهان تا پايان سال 1394 افزود: از ابتداى سال جارى 
ــه كميته تصويب طرح هاى  تاكنون تعداد 65 طرح هادى روستايى در جلس

هادى استان اصفهان به تصويب رسيده است.
خانى اضافه كرد: طرح هاى هادى روستاهاى لگاله، خرسانك سفلى، سرچشمه 
ــفلى، اصفهانك عليا، اصفهانك سفلى و اصفهانك ساكى از  كوگانگ، ونك س
توابع شهرستان چادگان و همچنين بازنگرى طرح هاى هادى روستايى بسى 
نان، دره سوخته و الحاق اراضى به طرح هادى روستاى آغچه شهرستان بويين 

و مياندشت به تاييد و تصويب رسيد.
وى اعالم كرد: بازنگرى طرح هادى روستاهاى ون و مهرآباد شهرستان كاشان 
و همچنين الحاق اراضى به طرح هادى روستاهاى زردخشوئيه و كرچگان در 

شهرستان لنجان مورد تأييد و تصويب قرار گرفت.

رييس شوراى شهر اصفهان:

«تعامل» مهرباطلى بر پرونده معرفى 
چهره اى خشن از اديان

مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان:

اجراى 27 طرح هادى در روستاهاى 
اصفهان به تصويب رسيد

شهردار اصفهان با بيان اينكه اصفهان سال هاست پيرايش 
ــتانه سال جديد  ــت، اظهار كرد: اصفهان در آس نشده اس

نورانى و نونوار مى شود.
ــات  ــتاد خدم ــت س ــژاد در نشس ــى ن ــدى جمال  مه
ــهرداران مناطق  ــور ش ــا حض ــهر اصفهان كه ب ــفر ش س
ــد با بيان  ــهردارى برگزار ش ــراى ش 15 گانه در مهمانس
اين مطلب خطاب به مديران مناطق 15 گانه گفت:همه 
مسئوالن ستادها در حوزه هاى مختلف بايد فعاليت هايى 

خالقانه و نوآورانه داشته باشند.
ــام روى  ــا جديت تم ــق ب ــران مناط ــه داد: مدي وى ادام
ساماندهى فضاى سبز كار كنند زيرا در سال هاى اخير در 

اين مبحث ضعيف عمل شده است.
ــال 95  ــه در س ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
ــت اندازى  ــهرى پوس ــازى ش ــان در عرصه زيباس اصفه
ــد اصفهان در زمينه  ــال جدي مى كند، تصريح كرد: در س
نورپردازى و زيباسازى شهرى مبتكرانه وارد عمل خواهد 
ــخنان خود با اشاره به  شد.جمالى نژاد در بخشى ديگر س
ــهرى گفت:  اجراى برنامه «من ايرانى ام » در فضاى باز ش
بسيارى از برنامه هاى شهرى زيبا و درخور توجه است،اما به 
دليل اينكه در فضاى بسته انجام مى شود مطلوب نخواهد 

بود و براى ايام نوروز بايد بسيارى از برنامه ها در كنار مردم 
و در فضاى باز انجام شود.شهردار اصفهان گفت: با توجه با 
ــم هاى هالل احمر  تعطيالت نوروزى دانش آموزان و تي
براى برگزارى برنامه ها وارد عمل شوند و در فضاى مجازى 

از توان آنها براى اطالع رسانى و تبليغات استفاده شود.
ــى از خيابان  ــه برخ ــان اينك ــا بي ــان ب ــهردار اصفه ش
ــيارى از ــزارى بس ــيل برگ ــردد پتانس ــا و معابر كم ت ه

ــازى براى  ــتر س ــان كرد: بس  برنامه ها را دارد، خاطر نش
ــان هاى  ــتى در خياب ــاى صنايع دس ــه ه ــاد بازارچ ايج
ــوروزى  ــد و خريدهاى ن ــد بازدي ــود رون ــه بهب خلوت ب
ــد زيبا و  ــى توان ــوع م ــن موض ــد و اي ــى كن ــك م كم

متفاوت تر از سال هاى گذشته در شهر به نمايش درآيد.
ــاره به لزوم برگزارى جلساتى با مديران  جمالى نژاد با اش
ــهرهاى اطراف اصفهان بيان كرد: محورهاى  ــهرى ش ش
ــى از آنها  ــند، اما در برخ ــايد زيبا باش ورودى اصفهان ش
ــود كه بايد به گوش  ــامانى ديده مى ش ــفتگى و نابس آش
مديران شهرها برسد و برطرف شود.وى با اشاره به توزيع 
ــان اذعان  ــه محورهاى اصفه ــافران نوروزى در هم مس
ــه عنوان  ــط اصفهان را ب ــافران فق ــت: برخى از مس داش
ــهرهاى ديگر انتخاب  ــيدن به ش يك معبر عبور براى رس

ــتاد راهنمايى  ــط افراد آگاه در س مى كنند كه بايد توس
ــد نزديك تر مى  ــوند كه كدام محورها آنها را به مقص ش
ــه ترافيك  ــال كميت ــژاد با بيان اينكه امس كند.جمالى ن
ــح كرد: ــود، تصري ــترى وارد عمل ش ــوان بيش ــد با ت باي

 80 درصد تصادفات جاده اى نزديك شهرها رخ مى دهد. 
بنابراين اين كميته بايد در ساماندهى خودروها به سمت 

پاركينگ ها و خروجى هاى شهر دقت كنند.
شهردار اصفهان اضافه كرد: پاركينگ واليت نزديك كوه 
ــارك خودروهاى  ــيل و ظرفيت خوبى براى پ صفه پتانس

مسافران دارد و بايد از اين ظرفيت استفاده شود.
 وى گفت: برخالف اينكه تيم جديد خدمات شهرى فعاليت 
ــال آغاز كرده است توانسته در همه  خود را از نيمه دوم س
عرصه ها پيشتاز باشد.جمالى نژاد خطاب به مديران مناطق 
15 گانه اصفهان ابراز داشت: درصدد هستيم در سال جديد 
ــتاد نوروزى اصفهان را متفاوت  در حوزه هاى مختلف س
ببينيم.شهردار اصفهان فعاليت هاى ستاد نوروزى را به دو 
بخش قبل از ايام تعطيل و بعد از ايام تعطيل تقسيم كرد و 
گفت: در پايان تعطيالت نوروزى كميته هاى برتر معرفى 
ــال هاى آينده با انگيزه قوى ترى  مى شوند تا افراد در س

وارد عمل شوند.
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استاندار اصفهان گفت: 499 نفر براى مجلس شوراى 
ــده اند و بر اساس آخرين  اسالمى تأييد صالحيت ش
ــدگان تأييد صالحيت  ــد ثبت نام كنن آمار 44 درص
ــى در اصفهان 22 نامزد با  شده اند كه براى هر كرس

يكديگر به رقابت مى پردازند.
ــتاد انتخاباتى  ــول زرگرپور در نشست خبرى س رس
استان اصفهان با اشاره به برخى كم كارى ها از سوى 
ــت: در بحث تبليغات و  ــط اظهار داش نهادهاى مرتب
ــازمان تبليغات  ــور مردم در انتخابات س حضور پرش
ــهردارى و ديگر نهادهاى مرتبط بايد از  اسالمى، ش
ــروع به كار مى كردند و براى تشويق  10 روز قبل ش
مردم به حضور در انتخابات تبليغات الزم را از جمله 
نشر سخنان مقام معظم رهبرى و رييس جمهور انجام 
مى دادند و خواهش ما اين است كه اين مسئله هر چه 

سريع تر صورت گيرد.
وى با اشاره به روند نصب محل تبليغات نامزدها افزود: 
ــده،  ــهر نصب نش هنوز محل تبليغات نامزدها در ش
البته براى نصب آنها تا امروز ظهر فرصت است و اين 
مسئله بايد با همكارى شهردارى پيگيرى شده و هر 
ــوند و تا ديوار شهر محلى براى  چه سريع تر نصب ش

تبليغ نشود.
ــى حوادث  ــاره به پيش بين ــتاندار اصفهان با اش اس

احتمالى در انتخابات خاطرنشان كرد: به هر حال در 
روز برگزارى انتخابات ممكن است حوادثى مانند قطع 
برق پيش آيد و اين در حالى است كه ما حتى يك ثانيه 
هم نمى توانيم در روند برگزارى انتخابات وقفه داشته 
باشيم به همين دليل هماهنگى ها نيز در حال انجام 

است تا چنين مشكالتى رخ ندهد.
ــدود 18 تا 21  ــرد: در روز برگزارى ح وى تصريح ك
ــعبه حضور دارند و  نفر از نهادهاى مختلف در هر ش
به همين دليل از سوى فرماندارى با اجراى برنامه اى 
مطلوب براى اين افراد كارت حضور در حوزه مشخص 
شده صادر مى شود تا براى حضور در شعب اخذ رأى 

مشكلى پيش نيايد.
ــى براى  ــزارى كالس هاي ــاره به برگ ــور با اش زرگرپ
مسئوالنى كه تاكنون سابقه برگزارى انتخابات ندارند، 
ــئوالن تا كنون  ــرد: برخى از فرمانداران و مس بيان ك
سابقه برگزارى امر مهمى چون انتخابات را نداشته اند 
و به همين دليل به آنها توصيه شده تا در 10 روز آينده 
ــنا  مانورى برگزار كنند تا با روند اجراى انتخابات آش

شوند و از همه مسايل آگاه و مطمئن شوند.
ــاره به برگزارى نوزدهمين ستاد انتخاباتى  وى با اش
ــه نوزدهم ستاد با 3  ــتان اصفهان گفت: در جلس اس
ــا فرمانداران  ــتان از طريق ويدئو كنفرانس ب شهرس

ارتباط برقرار كرديم و از آنها گزارش هايى را دريافت 
كرديم و با توجه به اينكه با همه شهرستان ها ارتباط 
ــتان اصفهان آمادگى  ــده مى توان گفت اس برقرار ش

كاملى براى برگزارى انتخابات با شكوه دارد.
ــاره به تدابير امنيتى كه براى  استاندار اصفهان با اش
برگزارى انتخابات پيش بينى شده، اظهار داشت: عالوه 
بر ستاد انتخابات ،ستاد امنيت انتخابات نيز تشكيل 
شده است و تا كنون همه مسايل به خوبى پيش رفته و 
بر اساس گزارش ها همه پيش بينى ها انجام شده تا در 
صورت بروز هر گونه رخداد با آن مسئله برخورد شود .

وى درباره تعداد واجدين شرايط استان اصفهان افزود: 
بر اساس آخرين آمار جمعيت استان اصفهان حدود 5 
ميليون نفر است كه از اين ميزان 3 ميليون و 500 هزار 
ــتند كه تعداد رأى اولى ها  نفر از واجدين شرايط هس

202 هزار نفر است.
ــان كرد: 2390 شعبه ثابت و 357  زرگرپور خاطرنش
ــيار در اصفهان پيش بينى شده  ــعبه اخذ رأى س ش
ــاجد، مدارس، درمانگاه ها  است كه اين شعب در مس
ــتند، 15 حوزه انتخابى اصلى و 35  و حسينيه ها هس
حوزه فرعى وجود دارد، كه به غير از نيروى انتظامى 
ــراى انتخابات درگير  حدود 70 هزار نفر در روند اج
هستند و البته براساس آمار 10 هزار نفر نيز از نيروى 

انتظامى در انتخابات درگير هستند.
ــاره به تعداد نامزدهاى انتخابات خبرگان و  وى با اش
مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: بر اساس آخرين 
آمار 13 نفر كانديد مجلس خبرگان با يكديگر به رقابت 
مى پردازند كه به ازاى هر كرسى در اصفهان حدود 3 
ــئله جزو  نامزد با يكدگر رقابت مى كنند و در اين مس
استان هايى هستيم كه در وضعيت خوبى قرار داريم 
و همان طور كه اعالم شده تبليغات خبرگان نيز از 22 

بهمن آغاز و در 5 اسفند پايان مى يابد.
ــات براى مجلس  ــتاندار اصفهان بيان كرد: تبليغ اس
شوراى اسالمى از بامداد 29 بهمن آغاز و تا 8 صبح 6 
اسفند نيز ادامه دارد و تصور بر اين است كه با توجه به 
تأكيدات رهبر معظم انقالب شاهد حضور پرشور مردم 

در انتخابات باشيم.
ــون تخلفى  ــوال كه آيا تاكن ــخ به اين س وى در پاس
ــاى تبليغات  ــورت گرفته، گفت: فض در تبليغات ص
ــت و با  ــرگان و نامزدهاى آن باز اس براى مجلس خب
ــاخص  توجه به اينكه نامزدها در اين حوزه از افراد ش
ــته ايم، اما در ارتباط با  هستند تاكنون مشكلى نداش
تخلفات مجلس شوراى اسالمى برخى از مشكالت در 
شهرستان ها وجود داشته كه تذكراتى نيز به متخلفين 

داده شده است.

مسئول كميته اطالع رسانى ستاد هماهنگى خدمات  سفر شهر :

گردشگران نوروزى نصف جهان را
 در اصفهان مى بينند

سرپرست معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى استان: 

گازركارى هنرمندان قلمكارساز اصفهان در حاشيه 
زاينده رود احيا مى شود

جانشين رييس ستاد هماهنگى خدمات سفر شهر اصفهان:

باغ فدك اولويت آخر
 اسكان مسافران نوروزى است

ــانى ستاد هماهنگى  مسئول كميته اطالع رس
ــام نوروز  ــت: در اي ــهر اصفهان گف خدمات ش
ــافران  ــخگويى به مس ــامانه 137 آماده پاس س
نوروزى است.  هادى نباتى نژاد در نشست ستاد 
ــهر اصفهان كه با حضور  هماهنگى خدمات ش
ــهردار و مديران 15 گانه مناطق برگزار شد،  ش
اظهاركرد: افزايش تعداد نيروهاى سامانه 137 
ــى از اماكن  ــانى براى آگاه و تقويت اطالع رس
ــت كه  ــى اصفهان رويكردى اس و ابنيه تاريخ
ــانى  ــال براى اولين بار با هدف خدمت رس امس
به مسافران نوروزى ايجاد شده است.وى ادامه 

ــت كه براى آگاهى توريست ها و  ــى از ديگر اقداماتى اس داد: به كارگيرى مترجم هاى عربى و انگليس
گردشگران خارجى انجام مى شود.مسئول كميته اطالع رسانى با اشاره به ايجاد كانالى در فضاى مجازى 
براى گردشگران گفت: شعار «نصف جهان را در اصفهان ببينيد» ويژه گردشگران خارجى تعبيه شده 
ــگرى اصفهان مى توان اماكن گردشگرى و  ــت كه با ورود به فضاى مجازى و صفحه مناطق گردش اس
ابنيه تاريخى اصفهان را پيدا كرد.نباتى نژاد با اشاره به سه برنامه مشترك در حوزه رسانه خاطرنشان 
كرد: تعامل با شبكه برون مرزى، سراسرى و استانى و ساخت برنامه هاى گردشگرى براى ذائقه سه نوع 
مخاطب در اين شبكه ها از ديگر فعاليت هاى كميته اطالع رسانى است. وى با بيان اينكه امسال براى 
ــود، خاطر نشان كرد: درصددهستيم امسال با  تبليغات نوروزى كمتر از تيزرها و بنرها استفاده مى ش

كمترين سازه باالترين اطالع رسانى شهرى را در ايام نوروز داشته باشيم.

اداره كل  ــتى  صنايع دس ــاون  مع ــت  سرپرس
ــگرى  ــتى و گردش ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ مي
ــوى  ــرح شست وش ــاى ط ــان از احي ــتان اصفه اس
ــط  ــاى قلمكار توس ــه اى پارچه ه (گازركارى) حرف
ــده رود  ــيه زاين ــته در حاش ــن رش ــدان اي هنرمن

خبر داد.
جعفر صالحى افزود: در راستاى برنامه هاى حمايتى

ــتان از هنرمندان و  ــى اس ــراث فرهنگ  اداره كل مي
ــه اجراى  ــادن ب ــا و ارج نه ــظ و احي ــن حف همچني
ــبك و روش سنتى  مراحل توليد قلمكار به همان س
ــاماندهى  ــور مدير س ــتى با حض ــتان، نشس در اس
ــى  ــره تعاون ــاى هيئت مدي ــاژوان، اعض ــه ن منطق
از  ــد  چن ــى  وتن ــتان  اس ــازان  س ــكار  قلم

ــده رود و همچنين  ــالى هاى مكرر زاين ــد.به دليل خشكس ــته برگزار ش ــوت اين رش هنرمندان پيشكس
ــه متروك  ــج در اين منطق ــمند فرهنگى به تدري ــت ارزش ــاژوان اين حرك ــرى زمين هاى ن تغيير كارب

شده  است.
ــد تا  ــز همراه بود، مقرر ش ــتى اداره كل ني ــت صنايع دس ــت معاون ــت كه با حضور سرپرس در اين نشس
ــركت تعاونى  ــاژوان و ش ــاماندهى ن ــهردارى و دفتر س ــكارى و تعامل ش ــا هم ــتى ب معاونت صنايع دس
ــيه  ــانه موانع موجود را مرتفع كرده و منطقه مورد نظر در حاش ــى هاى كارشناس ــازان با بررس قلمكارس

زاينده رود را جهت گازر كارى قلمكار سازان احيا كنند.

ــتاد هماهنگى خدمات  ــين رييس س جانش
ــهر اصفهان با بيان اينكه هتل ها و  ــفر ش س
ــكان مسافران  مهمانپذيرها اولويت اول اس
نوروزى است، گفت: باغ فدك آخرين اولويت 

اسكان مسافران نوروزى است.
ــتاد هماهنگى  ــت س  احمد مصور در نشس
ــا حضور  ــهر اصفهان كه ب ــفر ش خدمات س
ــهر  ــران مناطق 15 گانه ش ــهردار و مدي ش
ــرد: اولويت  ــد، اظهارك ــزار ش اصفهان برگ
ــل ها و  ــافران نوروزى هت ــكان مس اول اس

ميهمانپذيرها هستند.
ــوروزى  ــافران ن ــكان مس ــوان اولويت آخر اس ــه عن ــدك ب ــه اينكه باغ ف ــاره ب وى با اش
ــال براي ــاه س ــن م ــان در آخري ــهرداري اصفه ــزود: ش ــت، اف ــده اس ــه ش در نظرگرفت

ــد، گل آرايي،  ــهر را خانه تكانى مى كن ــافران نوروزي ش ــال جديد و مس ــتقبال از س  اس
ــهر انجام ــت كه در ش ــداول از اقداماتى اس ــزي ج ــهر و رنگ آمي ــازي ش نظافت، زيباس

 مى شود.
جانشين رييس ستاد هماهنگى خدمات سفر شهر اصفهان تصريح كرد: با توجه به نزديك 
ــهرى تنها با پرچم هاى سياه مزين شود و  ــت فضاى ش شدن به ايام دهه فاطميه قرار نيس
امسال نصب پرچم هاى مشكى و سبز در سطح شهر انجام مى شود ؛ چرا كه رنگ سبز روح 

تازه اى به شهر مى دهد.

جمالى نژاد در نشست ستاد تسهيالت سفر:

نوروز95 اصفهان نورانى مى شود

استاندار اصفهان: 

رقابت 22 نامزد براى هر كرسى مجلس
در اصفهان 
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ــته ايران اين روزها شاهد حضور پديده اى است  تيم ملى واليبال نشس
كه مى تواند در صورت حضور در پارالمپيك 2016 شگفتى ساز شده و 

بلند قدترين ورزشكار حاضر در ريو نيز باشد.
ــد قدترين مرد ايران در طول هفت دوره اردوهاى  مرتضى مهرزاد، بلن
آماده سازى پارالمپيك و نيز رقابت هاى جام بين قاره اى در كنار ساير 

ملى پوشان حضور داشته و اكنون در آستانه اعزام به چين است.
ــته در خصوص  ــال نشس ــى واليب ــرمربى تيم مل ــى، س ــادى رضاي ه
ــرد ايران امروز  ــرزاد، بلند قدترين م ــكار گفت: مرتضى مه اين ورزش
ــان تيم واليبال نشسته فعاليت دارد و همراه  به عنوان يكى از ملى پوش
ــاره اى در چين اعزام  ــابقات جام بين ق ــم ملى، ماه آينده به مس با تي
ــود. مهرزاد در حال حاضر شرايط خوبى دارد و جاى بهتر شدن  مى ش

هم هست.
ــرفت خوب  ــب و روند پيش ــك مناس ــودن، فيزي ــوان ب ــزود: ج وى اف
ــانس او  ــاره اى مى تواند ش ــام بين ق ــورش در ج ــز حض ــرزاد و ني مه
ــاى پارالمپيك  ــراى بازى ه ــم ملى ب ــب تي ــور در تركي ــراى حض را ب
ــز  ــاب انگي ــرزاد اعج ــاق، مه ــن اتف ــورت اي ــد و در ص ــش ده افزاي

خواهد بود.
ــته خاطر نشان كرد: مرتضى سه سال  ــرمربى تيم ملى واليبال نشس س
ــد و  ــل به من معرفى ش ــطه حضورش در برنامه ماه عس پيش به واس
ــته ــته واليبال نشس از همان زمان اقداماتى را براى فعاليت وى در رش

ــرزاد در تيم  ــاله كه جهت حضور مه ــم. با برنامه اى دو س ــام دادي انج
ــده بود، وى زير نظر مربيان شهر چالوس تمرين كرد و  ملى تدوين ش
بعد از آن نيز 6 ماه به صورت اختصاصى زير نظر يك مربى كه از سوى 

ما معرفى شده بود، به تمرينات ادامه داد.
رضايى ادامه داد: پس از اين تمرينات مهرزاد به تيم ملى دعوت شد و 
ــازى  تاكنون در هفت مرحله از تمرينات تيم ملى كه به منظور آماده س
بازى هاى پارالمپيك و نيز جام بين قاره اى در چين تدارك ديده شده، 

حضور پيدا كرده است.
ــه اين اتفاق  ــحالم ك ــى در پايان تصريح كرد: خوش ــرمربى تيم مل س
ــكر  ــان عليخانى در مورد مهرزاد افتاد و بايد از او تش ــطه احس به واس
ــته و خانه نشين بوده حاال  كنم. اينكه يك نفر كه فعاليت خاصى نداش
ــد، نشان دهنده اين است كه فاصله عزلت  مى تواند عضو تيم ملى باش
تا شكوه اندك است. تنها بايد خواست و در اين ميان كمك و حمايت 
افراد ديگر هم مى تواند به عنوان حلقه واصل زمينه ساز اتفاقات خوبى 

براى افراد داراى معلوليت باشد.

ــگ در كوران رقابت قرار دارد و نبرد مدعيان در باال و پايين جدول  لي
ــا پايان فصل ــى رود. در حالى كه ت ــده اى پيش م ــا جذابيت فزاين ب

ــاال در تدارك  ــپوليس از ح ــا پرس ــده، ام ــر باقى مان ــه ديگ 10 هفت
ــدا كند.  ــن تيم ادامه پي ــوار موفقيت هاى اي ــت تا ن ــل آينده اس فص
با اين وجود برخى از جريانات خاص در اطراف اين باشگاه، همزمان از 

حاال براى فصل بعد در حال برنامه ريزى هستند.
ــل جارى با  ــپوليس در فص ــرمربى كروات پرس ــو ايوانكوويچ، س برانك
ــكالت تيم خوبى ساخته كه به رغم ناكامى  وجود همه كمبودها و مش
ــد و حاال  ــت آرام آرام خود را باال بكش در روزهاى ابتدايى فصل توانس

به كورس مدعيان وارد شده است. 
بازى هاى تهاجمى و جذاب پرسپوليس در اين فصل و حضور در جمع 
مدعيان سبب شده تا مديران پرسپوليس از هم اكنون به صرافت حفظ 
برانكو براى فصل آينده و تمديد قرارداد او باشند. از همين رو مذاكرات 

ابتدا با اين مربى موفق انجام شده است.
ــى كنند كه برخى ها  ــده ادعا م ــا اين وجود برخى از منابع تاييد نش ب
ــان فصل جارى  ــرايطى برانكو در پاي ــى كنند تا تحت هر ش ــالش م ت

جاى خود را به يك مربى شناخته شده ايرانى بدهد. 
موفقيت پرسپوليس در اين فصل و تيم جذابى كه برانكو ساخته،  برخى ها 
را به صرافت اين انداخته تا با فشار بر روى مديران پرسپوليس يكى از مربيان 
ــانند،  ــى را روى نيمكت اين تيم بنش ــهور ايران ــده و مش ــناخته ش ش

تا اين مربى فصل آينده بتواند با تيم برانكو موفقيت را تجربه كند. 

ــدن در انتخابات  ــانس هاى اصلى برنده ش ــل پالتينى يكى از ش ميش
رياست فيفا بود. رييس اتحاديه فوتبال اروپا خود را براى جانشينى بالتر 
ــت فيفا انتخاب مى كرد و از محبوبيت زيادى در بين  ــى رياس در كرس
كشورهاى اروپايى برخوردار بود، اما در حالى كه خود را آماده شركت در 
انتخابات مى كرد با اتهام دريافت رشوه مواجه و در نهايت هم گناهكار 
ــناخته شد. رييس سابق يوفا هشت سال از هر گونه فعاليت ورزشى  ش
ممنوع شده است، اما او متعقد است كه هيچ گناهى انجام نداده است 
و به همين خاطر هم به حكمى كه عليه او صادر شده، اعتراض دارد.

ــال فيفا  ــن المللى فوتب ــيون بي ــتيناف فدراس ــه اس پالتينى در جلس
ــركت كرد تا شواهد و مدارك مبنى بر بى گناهى خود را ارائه دهد.  ش
او بعد از جلسه تاكيد كرد كه به مبارزه اش ادامه مى دهد تا زمانى كه 

بى گناهى اش اثبات شود. 
ستاره سابق تيم ملى فوتبال فرانسه و باشگاه يوونتوس گفت: براى آينده 
خود نمى جنگم، بلكه اين مبارزه من براى از بين بردن ظلم است. اگر 
اتهاماتى كه به من وارد شده تصويب شود، از خجالت در سيبرى پنهان 

خواهم شد.
ــم.  ــزى بترس ــا چي ــى و ي ــه از كس ــدارد ك ــى ن ــه داد: دليل او ادام
ــان دارد كه مبارزه  ــد و ايم ــاه از هيچ چيزى نمى ترس ــان بى گن انس
ــت و من  ــيده اس ــت. هنوز چيزى به پايان نرس ــواب خواهد داش او ج

به مبارزه ام ادامه مى دهم و نا اميد نمى شوم.
ــپ بالتر  ــر محروميت او س ــه آيا مقص ــوال ك ــى درباره اين س پالتين
ــى هيچ وجه.  ــخ داد: ب ــت، اين گونه پاس ــابق فيفا بوده اس ــس س ريي
ــا محروميت مواجه  ــرايطى مانند من دارد و او هم ب ــود بالتر هم ش خ
ــت، اما به خوبى مى دانم كه يك نفر عليه من شهادت دروغ  ــده اس ش
داده است و نهايت تالش خود را به كار مى گيرم تا او را شناسايى كنم.

بلندقدترين مرد ايران در راه حضور در ريو

تدارك پرسپوليس براى فصل آينده؛ 
برانكو يا مربى مشهور ايرانى ؟!

حرف هاى عجيب پالتينى
 در دفاع از خودش

سيرى در دنياى ورزش

سران باشگاه لخويا قطر قصد دارند خورخه سامپائولى، سرمربى سرشناس 
و پيشين تيم ملى فوتبال شيلى را جذب كنند.

لخويا فصل قبل با اقتدار عنوان قهرمانى در ليگ ستارگان قطر را به دست 
ــى كنند كه از آنها انتظار  ــى بازى م آورد. در اين تيم، بازيكنان سرشناس
ــب عنوان قهرمانى  ــانس هاى اصلى كس مى رفت در فصل جارى هم از ش
ــى، عملكرد خوبى  ــال بلماض ــرى با هدايت جم ــا اين تيم قط ــند، ام باش

در فصل جارى نداشته و فاصله زيادى با صدر جدول رده بندى دارد.
ــى تن به  ــك گل برابر العرب ــا ي ــگ قطر ب ــم لي ــه هجده ــا در هفت لخوي
ــمگين لخويا خواستار تغيير  ــت داد. بعد از اين بازى، هواداران خش شكس
ــى به كارش در تيم  ــت ندارند بلماض ــدند. آنها دوس در كادر فنى خود ش
ــده تا گمانه زنى هاى زياد درباره  محبوب آنها ادامه بدهد و همين باعث ش
ــرمربى جديد لخويا به وجود آيد. روزنامه الوطن قطر اعالم كرد خورخه  س
ــيلى، گزينه نخست  ــين تيم ملى فوتبال ش ــرمربى پيش ــامپائولى، س س
ــران اين باشگاه قطرى نهايت تالش خود را  ــت و س مربيگرى در لخويا اس

به كار مى گيرند تا اين مربى سرشناس آرژانتينى را جذب كنند. 
سامپائولى توانست تيم ملى فوتبال شيلى را به قهرمانى در رقابت هاى كوپا 
ــال 2015 برساند. او در جام جهانى 2014 هم هدايت شيلى  آمريكا در س
را بر عهده داشت و نتايج درخشانى هم با اين تيم به دست آورد، اما حاضر 
نشد قراردادش را با فدراسيون فوتبال شيلى تمديد كند و به همكارى خود 

با اين فدراسيون پايان داد.

حريف قطرى ذوب آهن به دنبال 
جذب سامپائولى

ــى باعث  ــام در العرب ــواد نكون ــوب ج ــرد خ عملك
ــتايش از او  ــانه هاى قطرى به س ــت تا رس شده اس
ــوپر  ــتاره ايرانى به لقب هاى س بپردازند و از اين س

استار و استاد ياد كنند.
ــابق تيم ملى فوتبال ايران  جواد نكونام، كاپيتان س
ــل حضور  ــد از يك نيم فص ــه بع تصميم گرفت ك
در سايپا ليگ ستارگان قطر را به عنوان مقصد بعدى 

خود انتخاب كند. 
او با وجود اعتراض هاى زيادى كه هواداران العربى 
ــتند  ــن بازيكن ايرانى در تيم خود داش به حضور اي

تصميم گرفت كه اين تيم قطرى را انتخاب كند.
هواداران العربى به حضور نكونام در تيم محبوب خود 
ــن باور بودند اين بازيكن  معترض بودند چرا كه براي
سال هاى پايانى فوتبال خود را پشت سر مى گذارد 
ــگاه قطرى بازيكنى ــت كه سران اين باش و بهتر اس

با كيفيت تر را جذب كنند، اما نكونام جواب اعتماد 
ــى را به خوبى  ــرمربى العرب ــو زوال، س جيان فرانك
ــتارگان قطر  ــگ س ــان لي ــن بازيكن داد و از بهتري

در نيم فصل دوم بوده است.
ــراى العربى  ــه بار ب ــى تا االن س ــن ايران اين بازيك
ــزو بهترين  ــه بازى ج ــدان رفته كه در هر س به مي
ــانى كه  ــت و با بازى هاى درخش بازيكنان بوده اس
ــده تا العربى از 9 بازى  ــته باعث ش به نمايش گذاش
ــت آورد. اين درحالى است  خود هفت امتياز به دس

كه العربى قبل از حضور نكونام نتايج بسيار بدى به 
ــرمربى اين تيم تا آستانه اخراج هم  دست آورد و س

پيش رفت.
ــام پرداخت و  ــتايش نكون روزنامه الراى قطر به س
از او به عنوان سوپر استار ليگ ستارگان قطر ياد كرد 
ــت: نكونام سومين  و درباره اين بازيكن ايرانى نوش
بازى خود در ليگ ستارگان قطر را با پيراهن العربى 

تجربه كرد.
ــيد و بازى هاى بسيار  او در دو ديدار نخست درخش
ــن ايرانى  ــت. اين بازيك ــه نمايش گذاش خوبى را ب
ــيار خوب ظاهر   ــوم برابر لخويا هم بس در ديدار س

شد. 
ــت گرفت و  ــازى در ميانه ميدان را به دس او نبض ب
ــاس اين ديدار  ــد تا العربى سه امتياز حس باعث ش

را هم به دست آورد.
ــت:  ــن روزنامه قطرى آمده اس در ادامه گزارش اي

نكونام همچون يك استاد در ميانه ميدان است. 
ــه زمانى پاس بدهد و چه  او به خوبى مى داند كه چ
ــاى دفاعى  ــد و يا در كاره ــوپ را حفظ كن زمانى ت

شركت  كند. 
ــوده و با بازى  ــيار خوبى براى العربى ب او خريد بس
ــاز پيروزى  ــت زمينه س خوبى كه به نمايش گذاش

ارزشمند العربى برابر لخويا بود.
ــگاه العربى به  ــس باش ــم نايب ريي ــش از اين ه پي

ستايش از نكونام پرداخت و از او به عنوان 
« دماسنج تيم » خود ياد كرد. 

ــن  بازيك ــر  ديگ ــه،  دژآگ ــكان  اش
ــم  ــه او ه ــت ك ــى اس ــى العرب ايران
ــم  تي ــن  ي ا ــان  بازيكن ــن  بهتري از 
ــتارگان قطر  ــگ س ــل جارى لي در فص

ــت او در  ــه غيب ــا جايى ك ــت ت بوده اس
ــى امتياز از  ــد تا العرب ــازى باعث ش چند ب

ــروز از ميدان خارج  ــت دهد و نتواند پي دس
شود.

روزنامه الراى قطر همچنين 
زوال،  ــو  نك فرا ــان  جي

ــى را  ــرمربى العرب س
ــوان بهترين  ــه عن ب
مربى هفته هجدهم 
انتخاب كرد چرا كه 
تيم او توانست برابر 
ــه پيروزى  لخويا ب
ارزشمندى دست 
ــه  ــدا كند و س پي
امتياز شيرين را به 

دست آورد. 
ــن  ــا اي ــى ب العرب
ــازى   ـــه امتيـ س

ـــت آورد  ــه دس ــه بـ كـ
ــدول   ــم ج ــه رده  پنج ب
ــود كرد  ــدى صع رده بن
ــانس را دارد  ــن ش و اي
ــگ  ـــهميه ليـ ــه س ك
ـــيا را  ــان آس قهرمانـ

به دست  آورد.

ــى، در حال حاضر  ــطح از توانايى فن ــتيماچ با هر س اس
بهترين گزينه براى نيمكت سپاهان است، زيرا مورينيو 
و گوارديوال هم نمى توانند در اين مقطع كار خاصى براى 

زردهاى اصفهانى انجام دهند.
ــاز مبرمى  ــيه ني ــرار از حاش ــراى ف ــپاهان ب ــم س  تي
ــت و  ــايپا داش ــم س ــل تي ــروزى مقاب ــب پي ــه كس ب
ــه امتياز  ــدوار بودند س ــى امي ــتان اصفهان ورزش دوس
ــان  ــت آمده در اين ديدار، به وضعيت تيم شهرش به دس
سروسامان بدهد، اما در پايان بازى، تمام پيش بينى ها 

برعكس شد.
ــوان قهرمانى  ــراى مدافع عن ــه دورقمى ب رتب
ــازى اخير  ــه ب ــت از س ــل دو باخ و تحم
ــد تا يك بار ديگر حاشيه  موجب ش
ــان  زردپوش اردوگاه  وارد 
ــق معمول  ــود و طب ش

ــر روى نيمكت  ــرات ب ــى و تغيي ــارى مرب ــث بركن بح
ــه  ــى ك ــا جاي ــد ت ــرح ش ــدى مط ــور ج ــم به ط ه
ــدى، تاكيد كرد  ــى ج ــپاهان در واكنش مديرعامل س
ــر در كادر فنى  ــراى تغيي ــگاه برنامه اى ب ــن باش كه اي
ــم ــن تي ــرمربى اي ــان س ــتيماچ همچن ــدارد و اس ن

 خواهد بود.
بحث بركنارى مربى سال هاست كه به سناريويى ثابت 
ــت و كافى است تيمى  در فوتبال ايران تبديل شده اس
ــته باشد  در مقطعى از ليگ عملكرد قابل توجهى نداش
ــرون از بحران  ــى به عنوان راهكارى براى ب تا تغيير مرب
ــخه تجويزى براى تمام  مطرح شود، بااين حال اين نس
ــپاهان ليگ پانزدهم را  ــت كه س تيم ها نتيجه نداده اس

مى توان نمونه بارزى از اين ماجرا دانست.
ــال بد نتيجه  ــين فركى در ليگ امس ــپاهان با حس س
ــت،  نگرفته بود و همچنان در جمع مدعيان جاى داش
اما عوامل زيادى دست به دست هم داد تا فركى تصميم 
ــرد و البته  ــكان هدايت اين تيم بگي به كنار رفتن از س
بخش عمده اى از هواداران تيم اصفهانى نيز تمايلى براى 
ــتين فصل  تداوم حضور اين مربى كه از قضا در نخس
ــراى فوتبال اين ديار  مربيگرى اش جامى را ب

به ارمغان آورده بود، نداشتند.
ــگاه  ــى، باش ــن فرك ــس از رفت پ
ــتيماچ به  ــا اس ــپاهان ب س
ــا  ــيد، ام ــق رس تواف

ــا روند  ــد ت ــروات نيز موجب نش ــن مربى ك حضور اي
ــان  ــود و البته نوس نزولى زردهاى اصفهانى متوقف ش
ــا جايى كه  ــه پيدا كرد ت ــترى ادام آن ها باقدرت بيش
ــرد كه براى  ــت پيدا ك ــه دورقمى دس ــن تيم به رتب اي
ــوب ــى محس ــه خوب ــى نتيج ــوان قهرمان ــع عن مداف

نمى شود.
ــپاهان و موقعيت متزلزل اين تيم  دوشكست متوالى س
در ميانه جدول رده بندى موجب شد تا ترديدهاى جدى 
ــتيماچ در اين تيم به وجود بيايد و  در مورد راندمان اس
خيلى زودتر از تصور، بحث بركنارى وى در بين برخى 

از هواداران و رسانه ها مطرح شود.
ــارى و در چارچوب  ــنبه هفته ج ــپاهان پنج ش تيم س
ــاف تيم  ــد به مص ــر باي ــت ويكم ليگ برت ــه بيس هفت
ــرايط تيم  ــرود كه با توجه به ش ــازى تبريز ب تراكتورس
ــوار تلقى  ــف، نتيجه گيرى تيم اصفهانى امرى دش حري
ــود، ازاين رو احتمال نتيجه نگرفتن سپاهان زياد  مى ش
است و به همين واسطه هواداران بايد از هم اكنون بدانند 
ــت، زيرا  ــر در كادر فنى چاره كار اين تيم نيس كه تغيي
ــپاهان  ــرايطى بحث تغييرات بر روى نيمكت س در ش
يك بار ديگر در محافل فوتبالى و رسانه اى داغ شده كه 
وضعيت فعلى و بحرانى اين تيم تبعات تغيير احساسى 

قبلى و استعفاى فركى به حساب مى آيد.
ــى، در حال حاضر  ــطح از توانايى فن ــتيماچ با هر س اس
بهترين گزينه براى نيمكت سپاهان است، زيرا مورينيو 
و گوارديوال هم نمى توانند در اين مقطع كار خاصى براى 
ــن دليل بايد  ــام دهند و به همي زردهاى اصفهانى انج
به جاى حاشيه سازى براى وى، شرايطى را فراهم كرد كه 
سپاهان بتواند كيفيت واقعى خود را در ادامه رقابت هاى 

ليگ به نمايش بگذارد.

ــى، در حال حاضر  ــطح از توانايى فن ــتيماچ با هر س اس
بهترين گزينه براى نيمكت سپاهان است، زيرا مورينيو 
و گوارديوال هم نمى توانند در اين مقطع كار خاصى براى 

زردهاى اصفهانى انجام دهند.
ــاز مبرمى  ــيه ني ــرار از حاش ــراى ف ــپاهان ب ــم س  تي
ــت و  ــايپا داش ــم س ــل تي ــروزى مقاب ــب پي ــه كس ب
ــه امتياز  ــدوار بودند س ــى امي ــتان اصفهان ورزش دوس
ــان  ــت آمده در اين ديدار، به وضعيت تيم شهرش به دس
سروسامان بدهد، اما در پايان بازى، تمام پيش بينى ها 

برعكس شد.
ــوان قهرمانى  ــراى مدافع عن ــه دورقمى ب رتب
ــازى اخير  ــه ب ــت از س ــل دو باخ و تحم
ــد تا يك بار ديگر حاشيه  موجب ش
ــان  زردپوش اردوگاه  وارد 
ــق معمول  ــود و طب ش

ــر روى نيمكت  ــرات ب ــى و تغيي ــارى مرب ــث بركن بح
ــه  ــى ك ــا جاي ــد ت ــرح ش ــدى مط ــور ج ــم به ط ه
ــدى، تاكيد كرد  ــى ج ــپاهان در واكنش مديرعامل س
ــر در كادر فنى  ــراى تغيي ــگاه برنامه اى ب ــن باش كه اي
ــم ــن تي ــرمربى اي ــان س ــتيماچ همچن ــدارد و اس ن

 خواهد بود.
بحث بركنارى مربى سال هاست كه به سناريويى ثابت 
ــت و كافى است تيمى  در فوتبال ايران تبديل شده اس
ــته باشد  در مقطعى از ليگ عملكرد قابل توجهى نداش
ــرون از بحران  ــى به عنوان راهكارى براى ب تا تغيير مرب
ــخه تجويزى براى تمام  مطرح شود، بااين حال اين نس
ــپاهان ليگ پانزدهم را  ــت كه س تيم ها نتيجه نداده اس

مى توان نمونه بارزى از اين ماجرا دانست.
ــال بد نتيجه  ــين فركى در ليگ امس ــپاهان با حس س
ــت،  نگرفته بود و همچنان در جمع مدعيان جاى داش
اما عوامل زيادى دست به دست هم داد تا فركى تصميم 
ــرد و البته  ــكان هدايت اين تيم بگي به كنار رفتن از س
بخش عمده اى از هواداران تيم اصفهانى نيز تمايلى براى 
ــتين فصل  تداوم حضور اين مربى كه از قضا در نخس
ــراى فوتبال اين ديار  مربيگرى اش جامى را ب

به ارمغان آورده بود، نداشتند.
ــگاه  ــى، باش ــن فرك ــس از رفت پ
ــتيماچ به  ــا اس ــپاهان ب س

احمد رضا طاهرى، تهيه كننده روى خط المپيك، هدف اصلى اين برنامه را حمايت از ورزشكاران حاضر 
در تيم المپيك كشورمان دانست. مجيد مرادى مجرى و گزارشگر روى خط المپيك نيز 
درمعرفى اين برنامه گفت: برنامه روى خط المپيك با آيتم هاى متنوع از جمله؛ معرفى 
ــكى- ورزشى به يكى از  ــكار المپين، گزارش از اردوى المپيكى هاى ريو، پزش ورزش

مهم ترين وقايع سال 2016 مى پردازد و زمينه را براى اين مسابقات آماده مى كند.
ــورمان با مينو مداح،  ــش پيگيرى اردوى المپيكى هاى كش روى خط المپيك در بخ
ــكاران حاضر  ــرايط ورزش ــت و گو مى كند و وى از ش ــرمربى تيم ملى تكواندو گف س
ــور،  ــكار المپين كش ــى گويد. در بخش ورزش ــخن م در اردوى تيم ملى تكواندو س
ناصر زينل نيا كشتى گير وزن 48 كيلو گرم كشورمان، در المپيك 1988 از خاطراتش 
درباره اين دوره از مسابقات المپيك حرف مى زند. در اين برنامه همچنين ، جديدترين 
ــاعت 13:05  ــود. برنامه روى خط المپيك از س اخبار المپيك 2016 پيگيرى مى ش
ــنبه، به تهيه كنندگى احمدرضا طاهرى و اجرا و  ــنبه تا پنجش به مدت 25 دقيقه ش

گزارشگرى مجيد مرادى از شبكه راديويى ورزش پخش مى شود.

ــابقات ليگ باشگاهى تكواندو  دبير هيئت تكواندو استان اصفهان گفت: براى نخستين بار در كشور مس
اصفهان با هوگو الكترونيك برگزار شد.

 اكبر سعيدزاده اظهار كرد: برگزارى رقابت هاى ليگ باشگاهى استان با هوگوى الكترونيك 
اتفاق موفقى بود كه نتايج آن در آينده شامل حال تكواندوى استان خواهد شد. وى با بيان 
اين كه مراسم اختتاميه ليگ استانى در دو بخش پومسه و كيوروگى طى دو هفته آينده 
برگزار مى شود، افزود: در گذشته كه مسابقات به  صورت سنتى برگزار مى شد، ورزشكاران 
ما در رقابت هاى انتخابى تيم ملى، با مشكالتى مواجه مى شدند، اما با توجه به اين كه در 
ــكاران استان  ــال آينده به موفقيت ورزش ليگ با هوگوى الكترونيك تمرين كرده اند، س

در مسابقات انتخابى كمك مى كند. 
ــاى ليگ  ــزارى رقابت ه ــه برگ ــه ب ــان در ادام ــتان اصفه ــدو اس ــت تكوان ــر هيئ دبي
ــه  ــر پومس ــگ برت ــاى لي ــد: در رقابت ه ــادآور ش ــان ي ــى اصفه ــه ميزبان ــه ب پومس
دو تيم پرشيان فوالد و نجف آباد از استان اصفهان حضور پيدا كرده  اند كه تيم پرشين فوالد 

يكى از مدعيان قهرمانى محسوب مى شود.

حمايت راديويى از ورزشكاران المپيكى برگزارى ليگ تكواندو اصفهان با هوگو الكترونيك
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ستايش از نكونام پرداخت و از او به عنوان 
« دماسنج تيم » خود ياد كرد. 

ــن  بازيك ــر  ديگ ــه،  دژآگ ــكان  اش
ــم  ــه او ه ــت ك ــى اس ــى العرب ايران
ــم  تي ــن  ي ا ــان  بازيكن ــن  بهتري از 
ــتارگان قطر  ــگ س ــل جارى لي در فص

ــت او در  ــه غيب ــا جايى ك ــت ت بوده اس
ــى امتياز از  ــد تا العرب ــازى باعث ش چند ب

ــروز از ميدان خارج  ــت دهد و نتواند پي دس

روزنامه الراى قطر همچنين 
زوال،  ــو  نك فرا ــان  جي

ــى را  ــرمربى العرب س
ــوان بهترين  ــه عن ب
مربى هفته هجدهم 
انتخاب كرد چرا كه 
تيم او توانست برابر 
ــه پيروزى  لخويا ب
ارزشمندى دست 
ــه  ــدا كند و س پي
امتياز شيرين را به 

ــن  ــا اي ــى ب العرب
ــازى   ـــه امتيـ س

ـــت آورد  ــه دس ــه بـ كـ
ــدول   ــم ج ــه رده  پنج ب
ــود كرد  ــدى صع رده بن
ــانس را دارد  ــن ش و اي
ــگ  ـــهميه ليـ ــه س ك
ـــيا را  ــان آس قهرمانـ

به دست  آورد.

ـــت آورد  ــه دس ــه بـ كـ
ــدول   ــم ج ــه رده  پنج ب
ــود كرد  ــدى صع رده بن
ــانس را دارد  ــن ش و اي
ــگ  ـــهميه ليـ ــه س ك
ـــيا را  ــان آس قهرمانـ
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مورينيو و گوارديوال هم در اين مقطع به كار سپاهان نمى آيند؛

فراموشى گزينه بركنارى استيماچ

 آگهى تجديد مزايده عمومى يك مرحله اى (مرحله اول)

اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

1-مزايده گزار: اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
2- موضوع مزايده: تجديد مزايده فروش 3 دستگاه خودروى دولتى (مزدا دوكابين) به شرح ذيل:

ــنهادى به شماره حساب شماره 2172620206000 بانك ملى  3- مبلغ و نوع تضمين شـركت در مزايده: فيش بانكى به مبلغ 10 درصد قيمت پيش
ايران به نام اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان اصفهان 

4- تاريخ اخذ اسناد مزايده: 94/11/28 لغايت تاريخ 94/12/02 در ساعات ادارى 
5- تاريخ تحويل پاكات: تا پايان وقت  ادارى 94/12/12

6- تاريخ بازگشايى: راس ساعت 10 صبح مورخ 94/12/15
ــتى و  ــتاق دوم – دفتر فنى اداره كل ميراث فرهنگى صنايع دس 7- محل دريافت اسـناد مزايده تحويل و بازگشـايى پاكات: اصفهان – خيابان مش

گردشگرى استان اصفهان (ساختمان شماره 3 استاندارى – واحد اموال اداره كل)
توضيحات:

* به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهى در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* اداره كل در رد و قبول پيشنهادات مختار است.

* ساير اطالعات و جزييات در اسناد مزايده درج شده است.

قيمت پايهمدل خودروشماره پالكخودرورديف

120/000/000 ريال4471379الف15مزدا دوكابين1

120/000/000 ريال4571379الف15مزدا دوكابين2

130/000/000 ريال3561379-الف22مزدا دوكابين3

نوبت اول

م الف:33420
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باغ شاه که رفتی،
نباید زیاد بیایی، کم چرا !

شعر زین گونه ام که در غم غربت... 

دو دستم ساقه سبز دعایت

داستان  

زنگ تفریح  رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟
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موفقیت

داستان کوتاهحکایت ها

زن و شوهر جوانی که تازه ازدواج کرده بودند برای 
تبرک و گرفتن نصیحتی از پیر دانا نزد او رفتند.
پیرمرد دانا به حرمت زوج جوان از جا برخاست.

و آنها را کنار خود نشاند او از مرد پرسید: تو چقدر 
همسرت را دوست داری؟

مرد جوان لبخندی زد و گفت: تا سرحد مرگ او را 
می پرستم! و تا ابد هم چنین خواهم بود!

 و از همسرش نیز پرس��ید: تو چطور! به همسرت 
تا چه اندازه عالقه داری؟

زن شرمناک تبسمی کرد و گفت: من هم مانند او 

تا سرحد مرگ دوستش دارم.
و تا زمان مرگ از او جدا نخواهم شد و هرگز از این 

احساسم نسبت به او کاسته نخواهد شد.
پیر عاقل تبسمی کرد و گفت: بدانید که در طول 
 زندگی زناشویی ش��ما لحظاتی رخ می دهند که 
از یکدیگر تا س��رحد مرگ متنفر خواهید ش��د و 
اصال هیچ نشانه ای از عالقه االن تان در دل خود 

پیدا نخواهید کرد.
در آن لحظات حت��ی حاضرنخواهید بود که یک 

لحظه چهره همدیگر را ببینید.
اما در آن لحظات عجل��ه نکنید و بگذارید ابرهای 
ناپایدار نفرت از آسمان عشق شما پراکنده شوند 

و دوباره خورش��ید محبت ب��ر کانون گ��رم تان 
پرتوافکنی کند.

در این ایام اصال به فکر جدای��ی نیافتید و بدانید 
که؛

 تاس��رحد مرگ متنفر بودن تاوانی است که برای 
تا سرحد مرگ دوست داشتن می پردازید.

عشق و نفرت دو انتهای آونگ زندگی هستند که 
اگر زیاد به کرانه ها بچسبید، این هردو احساس را 

در زندگی تجربه خواهید کرد.
 سعی کنید همیش��ه حالت تعادل را حفظ کنید 
 و ت��ا لحظ��ه م��رگ لحظ��ه ای از ه��م ج��دا 

نشوید.

کودکی از مسئول سیرکی پرسید:
 چ��را فیل ب��ه این بزرگ��ی را ب��ا طنابی 
 به این کوچک��ی و ضعیفی بس��ته اید؟ 
فی��ل می تواند با یک حرک��ت به راحتی 
خ��ودش را آزاد کن��د و خیلی خطرناک 

است!
صاحب فیل گفت:

این فیل چنی��ن کاری نمی تواند بکند. 
 چون ای��ن فیل ب��ا این طن��اب ضعیف 

بسته نشده است.

آن با یک تصور خیلی ق��وی در ذهنش 
بسته شده است.

کودک پرسید چطور چنین چیزی امکان 
دارد؟ صاحب فیل گف��ت: وقتی که این 
فیل بچه بود مدت��ی آن را با یک طناب 
بسیار محکم بستم. تالش زیاد فیل برای 
رهایی اش هیچ اثری نداشت و از آن موقع 

دیگر تالشی برای آزادی نکرده است.  
هر کدام از ما، با نوعی فکر بسته شده ایم 
که مانع حرکت ما به سوی پیروزی است.  

زوج جوانی به محل جدی��دی نقل مکان 
کردند .صبح روز بعد هنگامی که داشتند 
صبحانه می خوردند، از پش��ت پنجره زن 
همسایه را دیدند که دارد لباس هایی را که 

شسته است آویزان می کند.
زن گفت: ببین؛ لباس ها را خوب نشسته 

است!!! 
 ش��اید نمی داند که چطور لباس بش��وید 
یا اینکه پودر لباسشویی اش خوب نیست !

شوهرش ساکت ماند و چیزی نگفت.
هر وقت که خانم همسایه لباس ها را پهن 

می کرد، این گفت و گو اتفاق می افتاد و زن 
از بی سلیقه بودن زن همسایه می گفت...

یک ماه بعد، زن جوان از دیدن لباس های 
شسته شده همسایه که خیلی تمیز به نظر 
می رسید، ش��گفت زده شد و به شوهرش 
گفت: نگاه کن!!! باالخره یاد گرفت چگونه 

لباس ها را بشوید...
شوهر پاس��خ داد: صبح زود بیدار شدم و 

پنجره های خانه مان را تمیز کردم!!! 
زندگی ما نیز این گونه اس��ت؛ آنچه را که 
ما از دیگ��ران می بینیم بس��تگی دارد به 
 »پاکی پنجره« و »دی��دی« که با آن نگاه 

می کنیم... 
زندگی ما بازتاب ذهن مان است.

 روزی بود و روزگاری بود. باغ بزرگی وسط شهر تهران بود که به آن باغ شاه 
می گفتند چون واقعا آن باغ مال شاه بود. تابستان که می شد شاه در آن 
 باغ زندگی می کرد و توی همان باغ هم به ش��کایت های مردم رسیدگی 
می کرد. معموال افرادی که برای شکایت می آمدند افرادی رنج کشیده و 
فقیر بودند، اما حیف که کسی اجازه نداش��ت میوه ای از شاخه بچینند و 
 دلی از عزا در آورند. اگر کسی از میوه درخت می خورد جریمه می شد و 

به شکایتش رسیدگی نمی شد.
 شاه یک ترازو جلو در ورودی باغ گذاشته بود تا مردم را وزن کند. اگر کسی 
موقع برگشت وزنش سنگین تر می شد معلوم بود که از میوه ها خورده و 
باید جریمه می داد. در آن روزگار مرد با هوشی ادعا کرد که می تواند وارد 
باغ شود از میوه های باغ بخورد و کمی میوه هم با خودش بیاورد، اما کاری 
کند که جریمه نپردازد. دوستانش با او شرط بستند که اگر چنین کاری 

بکند جایزه بزرگی به او بدهند .
 مرد با هوش لباس گشادی پوش��ید توی جیب هایش را پر از قلوه سنگ 
کرد و مثل همه جلو در روی ترازو رفت و وزن موقع ورودش را ثبت کرد و 
رفت توی باغ . با خیال راحت سنگ ها را از جیبش خارج کرد و جلوه چشم 
 همه مشغول چیدن میوه ها شد و شکم سیری میوه خورد و مقداری هم از 
میوه ها را چید و در جیبش گذاش��ت تا بیرون ببرد. هنگام بیرون رفتن 
ماموران او را وزن کردند نه تنها وزنش اضافه نش��ده بلکه چیزی هم کم 
آورده است. یکی از ماموران گفت: توی باغ شاه که رفتی نباید زیاد بیایی، 
کم چرا، چرا وزنت کم شده؟ مرد گفت: قربان از ترس وزنم کم شده حاال 
اگر امکان دارد وزنی را که کم کرده ام به من اضافه کنید. دربان باغ رفت 
مقداری میوه چید و به مرد باه��وش داد و دوب��اره او را وزن کرد و او را به 
 بیرون فرستاد. دوستان مرد که از ماجرا با خبر شدند بر او و فکر و هوش او 

صد  آفرین گفتند و هدیه برایش آوردند.
از آن به بعد به کسی که به دوز و کلک خودش را زیان دیده نشان می دهد 

می گویند: باغ شاه که رفتی، نباید زیاد بیایی، کم چرا.

یلدیرین، کمکم کن پالتومو بپوش��م، یه دفعه باد س��ردی بهم 
خورد. دارم می لرزم. سگ را هم وردار ببرش خونه ژنرال وازشون 
عذرخواهی کن. بگو من پیدایش کردم و فرستادمش خونتون. 
بهش��ون بگو این زبون بس��ته رو ول نکنین توکوچه و خیابونا. 
ممکنه س��گ گرون قیمتی باش��ه و یه آش��غال کله هوس کنه 
آتش سیگارشو به دماغش بچس��بونه، بالیی سرش بیاره. سگ 
 حیوون ظریفیه.تو هم، کله پوک، اون دس��تتو بنداز، نمی خواد 

صاحب مرده تو به مردم نشون بدی!
تقصیر خودت بوده...

اصال سرآشپز جناب ژنرال پیداشون شد، ازش می پرسیم...
آهای، پروخور، بیا اینجا پیرمرد! یه نگاهی به این س��گ بنداز، 

سگ شماست؟
چی می خوای بگی، ماهیچ وقت ازاین سگ ها نداشتیم.

اچوملف گفت: دیگه الزم نیس��ت چیزی بپرسی، معلومه سگ 
ولگردیه. فای��ده این پرس وجوه��ا چیه؟ وقتی به��ت می گند 
ولگرده، ولگرده دیگه. سربه نیستش کن تا قال قضیه کنده بشه.

پروخور دنباله حرفش را گرفت. بله، مال ما نیست، مال داداش 
ژنراله. همین تازگی تش��ریف آوردن. ژنرال عالقه ای به س��گ 

پشمالو ندارن، اما داداششون چرا، خوششون میاد...
لبخند مسحورکننده ای چهره ی اچوملف راپوشاند و با صدای 
بلند گفت: چی، برادر ژنرال تش��ریف آوردن؟ والدیمیر ایوانیچ 
تش��ریف آوردن؟ فکرش��و بکنین؟ اون وقت من خبر نداشتم. 

اومدن بمونن؟

بله، همین طوره.
فکرشو بکنین! تشریف آوردن برادرش��ونو ببینن، اون وقت من 
اصال خبرنداشتم. پس این سگ ایشونه؟ خیلی خوشحال شدم! 
ببرینش... س��گ کوچولوی قش��نگیه! انگش��ت این بابا رو گاز 
گرفتی، هان؟ ها ها ها، حیوونکی، بی��ا نمیخواد بلرزی! پریدی 
 انگش��ت این آش��غال کله رو یه گاز مامانی گرفتی... چه س��گ 

بامزه ای!
پروخور س��گ راصدا زد وهمراه او از حیاط الوارفروش��ی بیرون 

رفت. جمعیت به خروکین خندید.
 اُچومل��ف پالتویش را دورخ��ود پیچید وبا لح��ن تهدیدآمیزی 
 به خروکین گفت: بعد به حس��اب تو می رس��م! و از وسط بازار 

به راهش ادامه داد......

تدبیر و تفکر
زندگ��ی ب��ا تدبی��ر وتفک��ر زیب��ا می ش��ود. ب��رای ه��ر اقدام��ی فکر 
 کنیم و افکارم��ان را ب��ر روی برگه ای س��فید بنویس��یم و چندین بار 
 تفکرات م��ان را مرور کنیم. انس��ان هایی می توانند لحظات ش��یرینی 
در زندگی ش��ان خلق کنن��د که زمان��ی آن لحظ��ه را تصوی��ر و برای 
 آن تدبی��ر کرده باش��ند. تفک��ر راه های بی ش��ماری را برای رس��یدن 
 به موفقیت در مس��یر انس��ان ق��رار می دهد و انس��ان های هوش��مند 
عالوه بر اینکه خود می اندیش��ند از تجارب و افکار انسان های دیگر نیز 
اس��تفاده می کنند و میانبرهای رس��یدن به موفقیت و زیبایی را کشف 
می کنند. اندیشیدن انس��ان ها را رش��د می دهد و آنها را از مسیرهای 
بحرانی به س��المت عب��ور می دهد و رازه��ای آرامش و نش��اط را برای 
 آنان به ارمغان می آورد. ه��ر روز دقایقی را در خلوت برای اندیش��یدن 
قرار دهیم و آنچه را که پس از تفکر و تدبیر و مشورت با انسان های صادق 

به دست می آوریم با اقتدار در صحنه زندگی جاری کنیم. 
منتظر خبرهای خوب باشیم 

 انتظ��ار زیباترین مفه��وم زندگی اس��ت. انس��ان هایی ک��ه در انتظار 
خوبی ها می نشینند، خوبی ها را به دس��ت می آورند، چرا که انسان ها 
جذب کننده انتظارات شان می باش��ند. قانونی در این عالم وجود دارد 
به نام قانون افزای��ش که این قانون بیان کننده این مفهوم اس��ت که هر 
چیزی را که حرفش را بیش��تر بزنی و به آن بیش��تر بیاندیشی برای تو 

محقق می شود. 
مواظب باش��یم برای تحق��ق یک زندگی ش��یرین، منتظ��ر تلخ کامی 
 ها و شکس��ت ها نباش��یم و هر روز صبح که از خواب بیدار می ش��ویم 

 پس از ی��ک مناج��ات عارفان��ه، منتظ��ر خی��ر و برکت ه��ای بیکران 
در زندگی باشیم.

توکل به خدا
ق��رآن مجی��د می فرمای��د: »ب��ه درس��تی اوس��ت ک��ه می خنداند و 
 می گریاند.« انس��ان هایی که با ی��ک ارتباط عاش��قانه و عارفانه با توکل 
به خالق هستی در مس��یر زندگی تالش می کنند همواره مورد حمایت 
حضرت حق تعالی قرار می  گیرند و به آرامشی عمیق دست پیدا می کنند.

ساختن یک زندگی ایده آل بدون خدا ممکن نیس��ت و انسان هایی که 
 به دنبال ش��یرینی و حالوت در زندگ��ی می گردند می بایس��ت خدا را 
در متن زندگی شان جاری کنند و هر تفکر و اقدامی را بر مبنای اطاعت 

او قرار دهند تا شادی و نشاط حقیقی نصیب شان شود. 
خداوند به انس��ان هایی ک��ه او را اطاع��ت می کنند و یاری می رس��انند 
وعده یاری و حمایت داده اس��ت و فرم��وده که: » به درس��تی خداوند 

حمایت کننده انسان هایی است که به او ایمان آورده اند. «
یادمان باشد هر چقدر برای تهیه ش��کالت زندگی دقت و تالش کنیم، 
طعم این شکالت خوشمزه تر می ش��ود و اعضای خانواده مان از آن لذت 

بیشتری می برند.
... و چه زیبا پیامبر اکرم)ص( فرموده اند که:

» مشکل را کتمان کنید تا روزیتان زیاد شود. «
  همواره س��عی کنیم ب��ا دوربین ذهن م��ان، زیبای��ی ه��ا را ببینیم و 
صحنه های جذاب زندگی را ش��کار کنیم. از مهربانی ه��ا و عطوفت ها 
بگوییم و همواره شاکر خدای مهربان باشیم تا برکات و نعمات الهی برای 

ما گسترده شود.

زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست

گم گشته  دیار محبت کجا رود؟
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست
عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست
در کار عشق او که جهانیش مدعی است
این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست

جانا نصاب حسن تو حد کمال یافت
وین بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست
گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوش خرام

کاین سوز دل به ن�اله  هر عندلیب نیست

دو دستم ساقه سبز دعایت
گ�ل اش�کم نث�ار خاک پای�ت
دلم در شاخه یاد تو پیچی�د
چو نیلوفر شکفت�م در هوایت

به یادت داغ ب�ر دل م�ی نشان�م
زدیده خون به دامن می فشانم

چو ن��ی گر نالم از سوز ج�دای�ی
نیستان را به آتش می کشانم

به یادت ای چ�راغ روش�ن م�ن
ز داغ دل بسوزد دام�ن م�ن

ز بس در دل گل یادت شکوفاست
گرفت�ه ب�وی گ�ل پی��راهن م�ن
 همه شب خواب بینم خواب دیدار
دل�ی دارم دل�ی ب�ی ت�اب دیدار

راز و رمز شیرین زندگی  هزار رنگ

شیمیدانان ش��رکت تولید کننده یک اسپری جادویی 
روان کننده، برای جداس��ازی آب دقیقا چهل بار تالش 
کردند. از این رو، آن اسپری » دبلیو دی 40 « نام گذاری 
شد. فرمول ش��یمیایی این اسپری کامال منحصر به فرد 
بود و ب��رای چربی گی��ری، گریس زدای��ی و تمیزکاری 
 قطعات مورد اس��تفاده در صنایع هوا - فضا و موش��ک 

به کار می رفت.
 عدد40 در ادبیات هم معنایی دارد: تعداد دزدانی که 

علی بابا در قصه هزار و یک شب با آن ها سر و کار داشت40 
نفر بود.

عدد 40 در متون مذهبی
 حضرت عیسی مسیح 40 روز در بیابان روزه گرفت 

تا خود را در برابر اهریمن بیازماید.
 رشد انسان در چهل سالگی به کمال می رسد. 
 همه پیامبران در چهل سالگی مبعوث شده اند.

 حضرت آدم در فراق بهشت40 روز گریست. 
 حضرت آدم در مرگ هابیل چهل شب گریه کرد.

 زمین چهل روز در مرگ مومن می گرید. 
 خداوند چهل روز به فرعون مهلت داد. 

 زیارت اربعین یکی از نشانه های مومن است. 
 چهل ش��ب تعطیلی مساجد از نش��انه های ظهور 

است.
 هر کس چهل حدیث حفظ کند، خداوند او را فقیه 

و عالم محشور کند. 

دیوارهای دنیا بلند اس��ت و من گاهی دلم را پرت 
می کنم آن طرف دیوار، مثل بچه بازیگوشی که توپش 

را از سر شیطنت به خانه همسایه می اندازد!
گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دی��وار، آن طرف، 

حیاط خانه خداست... 
و آن وقت هی در می زنم، در می زنم، در می زنم... 

و می گویم: دلم افتاده توی حیاط شما.
می شود دلم را پس دهید... 

کسی جوابم را نمی دهد، 
 اما همیش��ه دس��تی دلم را می اندازد ای��ن طرف من، 
این بازی را دوست دارم، همین که دلم پرت می شود... 

 من این ب��ازی را ادامه می ده��م و آنقدر دل��م را پرت 
می کنم تا خسته شوند... 

تا دیگر دلم را پس ندهند... 
تا آن در را ب��از کنند و بگویند: بیا خ��ودت دلت را بردار 

و برو... 

آن وقت من می روم و دیگر هم بر نمی گردم... 
 اگر فقیر به دنیا آمده اید، 

این اشتباه شما نیست.
اما اگر فقیر بمیرید،

این اشتباه شما است.
 در ی��ک روز اگر ش��ما با هی��چ مش��کلی مواجه 
نمی شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه 

حرکت می کنید. 

زیبا و خواندنی
لذت بردن را یادمان ندادند!

از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم. 
در جمع، از شلوغی کالفه می شویم و در خلوت، از تنهایی 

بغض می کنیم. 
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته 

هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس!
همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که 

بهترین روزهای زندگی مان را تشکیل می دهند: 
مدرسه... دانشگاه... کار... حتی در سفر همواره به مقصد 

می اندیشیم، بدون لذت از مسیر !
غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که می خواستیم 

بگذرند...
از همه ناشکری هایم خجالت کشیدم، 

وقتی پسر بچه فلجی را دیدم که به خدا می گفت: خدایا 
 از تو ممنونم م��را در مقامی آفریدی ک��ه هر کس من را 

می بیند تو را شکر می کند....

 مرا ب��رای دزدیدن تک��ه نانی به زن��دان انداختند 
و پانزده سال در آنجا نان مجانی خوردم!

این دیگه چه دنیای است ؟!
 ش��خصی از طفلی س��وال کرد، که اگر گفتی خدا 
کجاست یک اشرفی به تو خواهم داد آن طفل در جواب 
 گفت: اگر ش��ما گفتی خدا کجا نیس��ت من دو اشرفی 

به شما می دهم!
 در ای��ن دنی��ا خ��ود را با کس��ی مقایس��ه نکنید 

در این صورت به خودتان توهین کرده اید. 
 برنده شدن همیش��ه به معنی اولین بودن نیست 
برنده شدن به معنی انجام کاری بهتر از دفعات قبل است. 
 من نمی گویم ک��ه 1000 بار شکس��ت خورده ام 
 من م��ی گوی��م فهمی��ده ام 1000 راه وج��ود دارد که 

می تواند باعث شکست شود. 
 هر کس به فکر تغییر جهان اس��ت، اما هیچ کس 

به فکر تغییر خویش نیست. 

بازتاب ذهنطناب خیالی

کاریکاتور ) بدون شرح (

عشق و نفرت
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اخبار كوتاه

ــورد ايميل يك نفر را دريافت  فردي كه با وعده خريد اكانت بازي كلش، پس
ــط ماموان پليس فتاي اصفهان شناسايي  و از او كالهبرداري كرده بود، توس

و دستگير شد.
رييس مركز اطالع رساني پليس استان اصفهان اظهار كرد: شخصي با مراجعه 
به پليس فتا استان اصفهان اظهار كرد: مدت ها بازي كلش را بر روي گوشي 
تلفن همراهم نصب كرده بودم و با آن بازي مي كردم تا به سطح بااليي رسيد 
ــرار دادم؛ در همان زمان، درفضاى مجازى  و اكانت آن را در معرض فروش ق
با فردي آشنا شدم كه با مبلغ پيشنهادي10 ميليون ريال حاضر به خريد آن 
بود، اما پس از آنكه پسورد ايميل خود را به وي دادم هيچ پولي پرداخت نكرده 
و آن را تغيير داده است. سرهنگ غالمرضا شهرياري افزود: با توجه به اظهارات 
شاكي و جمع آوري ادله الزم، در نهايت، متهم شناسايي و به جرم كالهبرداري 
اينترنتي دستگير شد. وى تصريح كرد: يكي از بازي هاي دنياي موبايلي كه 
ــت كه باعث  ــي را درگير كرده، بازي كلش اس ــياري از خانواده هاي ايران بس
رو در رو شدن والدين با فرزندان شان شده زيرا جوانان و نوجواناني كه اين بازي 
را شروع مي كنند به خاطر رسيدن به سطح باالي آن و كسب درآمد به شدت 
ــات جدي و  ــده صدم ــاهده ش ــى گاهى مش ــوند؛ حت ــه آن معتاد مى ش ب
جبران ناپذيري بر زندگي آنها از جمله افت تحصيلي، آسيب هاي جسمي و 
روحي و كم رنگ شدن رابطه اجتماعي آنها با خانواده و ديگران وارد شده است.
شهريارى خاطرنشان كرد: ترك اين بازي براي كاربران آن نيز بسيار دشوار 
است، اما اعتياد به آن، تنها آسيب نيست بلكه آسيب هاي ديگري هم دارد؛ از 
جمله اينكه ايراني ها روزانه ميليون ها دالر براي سازنده آن كسب درآمد دارند. 
بنابراين توصيه مي شود جوانان و نوجوانان براي پر كردن اوقات فراغت خود 

راه هاي ديگري را كه براي آينده آنها مفيد است انتخاب كنند.

ــكايت  ــس اصفهان اظهار كرد: در پي ش ــاني پلي  رييس مركز اطالع رس
ــي اقدام  ــورت اينترنت ــه فردي به ص ــهروندان مبني بر اينك ــي از ش يك
به سرقت از حساب وي كرده است، بررسي موضوع در دستور كار ماموارن 

پليس قرار گرفت.
ــهرياري افزود: ماموران با انجام يك سري اقدامات  سرهنگ غالمرضا ش
ــاكي را كه فرزند وى  ــاب ش ــت غير مجاز از حس تخصصي،  عامل برداش
ــايي كردند. وى تصريح كرد: متهم 21 ساله در بازجويي هاي  بود، شناس
ــابي، گفت كه  مدتي  ــده، ضمن اظهار ندامت از انجام بزه انتس انجام ش
پيش، پدرم، اطالعات حساب و رمز دوم كارت بانكي خود را براى گرفتن 
ــرار داد و من نيز از  ــاب از طريق تلفن همراه در اختيارم ق موجودي حس
اعتماد او سو استفاده كرده و اقدام به خريد اينترنتي و شارژ تلفن همراه  از 
حسابش كردم. رييس مركز اطالع رساني پليس اصفهان خاطرنشان كرد: 
سرقت هاي اينترنتي عمدتا به دليل افشاي اطالعات بانكي رخ مي دهد و 

عامل اصلي آن هم خود صاحب حساب است.

ــرم انواع  ــزار و640 كيلوگ ــف 12 ه ــتان از كش فرمانده انتظامي اس
ابزار آالت خارجي قاچاق با ارزش سه ميليارد ريال خبر داد.

سردار عبدالرضا آقاخاني گفت: در پي خبري مبني بر دپوي ابزار آالت 
خارجي قاچاق در شهر اصفهان، بررسي موضوع در دستور كار ماموران 

پليس آگاهي قرار گرفت.
وي ادامه داد: ماموران پس از كسب اطمينان از موضوع با هماهنگي 
مقام قضايي وارد محل مذكور شدند و در بازرسي هاي صورت گرفته، 
ــامل 12 هزار و640 كيلوگرم انواع ابزار آالت خارجي  محموله اي ش

قاچاق را كشف كردند.
اين مقام انتظامي افزود: ارزش اين محموله، سه ميليارد ريال برآورد 
ــتگير كه جهت سير مراحل  شده است كه در اين راستا، يك نفر دس

قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
ــان كرد:  ــان خاطر نش ــان در پاي ــتان اصفه ــي اس ــده انتظام فرمان
ــم زنندگان  ــان كاال و بره ــا قاچاقچي ــارزه ب ــي، مب ــروي انتظام ني
ــت و  ــت كاري خود قرار داده اس ــه را در اولوي ــادي جامع نظم اقتص

اجازه جوالن و فعاليت به آنها را نخواهد داد.

ــواري با كاميون كمپرسي در اتوبان  برخورد يك دستگاه خودروي س
فرودگاه اصفهان، منجر به مرگ راننده 35 ساله سوارى شد.

 حميدرضا رضازاده، رييس ايستگاه 7 سازمان آتش نشاني و خدمات 
ــاعت 9 و 23 دقيقه بود كه  ــهردارى اصفهان اظهار كرد: س ايمنى ش
عده اى از شهروندان با سامانه 125 آتش  نشانى تماس گرفتند و اعالم 
ــنگين در اتوبان فرودگاه اصفهان  ــبك و س كردند كه دو خودروى س

به شدت با يكديگر برخورد كرده  اند.
ــه، تيمى كامل از  ــزود: بالفاصله پس از اعالم گزارش اين حادث وى اف
ــتگاه هاي 4 و 6 در محل حادثه  ايستگاه 7 و خودروهاي نجات از ايس

حاضر شدند.
ــوارى  رضازاده تصريح كرد: در اين حادثه، بر اثر برخورد خودروى س
با كاميون، قسمت اتاق كمپرس جدا شد و بر روي خودرو سقوط كرد 

و راننده در خودرو محبوس شد.
رييس ايستگاه 7 سازمان آتش نشاني تصريح كرد: نيروهاي آتش نشان 
ــتگاه هاي هيدروليك، بدنه خودرو را برش  بالفاصله با استفاده از دس

دادند و مصدوم 35 ساله را از داخل كابين بيرون آوردند.
ــان كرد: راننده مصدوم، پس از رهايى از داخل خودرو،  وى خاطرنش
ــدت جراحات  ــفانه بر اثر ش تحت عمليات احيا قرار گرفت، اما متاس

وارده، جان خود را از دست داد.

خريد اكانت بازي كلش 
شگردى جديد براى كالهبردارى شد

پسر 21 ساله 
حساب بانكى پدرش را سرقت كرد

كشف3 ميليارد ريال، ابزار آالت 
خارجي قاچاق در اصفهان 

در اتوبان فرودگاه اصفهان رخ داد؛

مرگ جوان 35 ساله در زير اتاق 
كمپرس كاميون 

ــب در يك كارگاه صحافي مشغول كار بود و  از صبح تا ش
آخر شب خسته به رختخواب مي رفت كه حسادت زنانه 

من او را به خواب ابدي برد.
پدرم وضع مالي خوبي نداشت، مشروب غذاي هرروز او 
ــروب مي خورد ديگر حال خودش را  شده بود. وقتي مش
نمي فهميد. من ودو خواهر كوچك ترم سعي مي كرديم 
جلوي چشمش نباشيم، ديگر اين وضع براي مان عادي 
ــده بود، محبت پدر و مادر براي مان معنايي نداشت،  ش
چون آن را لمس نكرده بوديم ولي در بيرون از منزل اگر 
ــه ما مي كرد  ــي كوچك ترين نگاه محبت آميزي ب كس

با تمام وجود آن را مي پذيرفتيم.
مدتي بود متوجه شدم خواهر كوچك ترم دلبسته پسري 
ــده و تمام دنياي خواهرم با آن پسر شكل گرفته بود،  ش
ــي كرد به او غبطه  وقتي از او و محبت هايش صحبت م

مي خوردم.
ــر در خيابان ديدم، از همان  يك روز خواهرم را با آن پس
ــبت به خواهرم در من شعله ور  لحظه جرقه حسادت نس
ــر بدجوري به دل من نشسته بود و  شد انگار مهر آن پس
هرروز سعي مي كردم وقتي خواهرم با امير بيرون مي رود 
من هم با آنها باشم، اينقدر به خواهرم حسادت مي كردم 

كه گاهي جلوي امير باهم دعواي شديد مي كرديم.
مدتي گذشت و امير از زهره خواستگاري كرد و قرار شد 
كه با هم ازدواج كنند ولي از آنجايي كه من امير را دوست 
داشتم اينقدر به خواهرم حسادت مي كردم كه خواهرم 

از او جدا شد.
من هم كه منتظر چنين فرصتي بودم به صورت پنهاني 

ــه دادم و اين را هم  ــود را ادام ــتي خ با امير رابطه دوس
مي دانستم كه زهره چقدر امير را دوست دارد و به خاطر 
ــر او آورده بود و  ــه امير س ــان و اينكه باليي ك جدايي ش
ــتيبان محكم مثل پدر ومادر  به خاطر نداشتن يك پش
ــكايت كند، دچار افسردگي شديد  نتوانسته بود از او ش

شده بود.
اين دوستي من با امير چند ماهي ادامه داشت بدون اينكه 
خواهرم اطالع داشته باشد، تا اينكه يك روز متوجه اين 
قضيه شد. از آنجايي كه خودش قرباني امير بود درگيري 
ــختي بين ما به وجود آمد، خواهرم قضيه را به مادرم  س

گفت ولي مادرم ديگر كاري از دستش برنمي آمد.
صبح روز بعد كه از خواب بيدار شدم خيلي كالفه بودم، 
انگار تازه متوجه اشتباهم شده بودم به خودم گفتم وقتي 
ــي مي كنم كه  ــد از او معذرت خواه خواهرم به خانه آم
ــاره كرد و  ــته افكارم را پ ــه زنگ تلفن خانه رش يك دفع

به سمت تلفن دويدم .
ــت تلفن داد مي زد خودتون رو سريع برسونيد  يكي پش
كارگاه، خواهرتون در يكي از اتاق هاي كارگاه با خوردن 

قرص خودكشي كرده است.
ــمت  ــتابان به س پدرم كه توي اين دنيا نبود؛ با مادرم ش
ــم بي جان زهره كه به نوعي نان آور  كارگاه رفتيم و جس
خانه بود را بر روي زمين ديدم، انگار دنيا روي سرم خراب 

شده بود. ديگر حال خودم را نفهميدم...
دختر كه از كرده خود پشيمان بود مدام در اتاق مشاوره 

كالنتري مي گفت:
من مي خواستم از زهره معذرت خواهي كنم !!!

ولي حسادت هاي من زندگي او را پرپر كرد...
ــطح فرهنگي  از آنجايي كه متوفي در خانواده فقير با س
ــتي بوده  ــب در حال مس ــوده و پدر مرت ــيار پايين ب بس
ــراي فرار  ــان نبودند، ب ــت او در ام و دختران وي از دس
از شرايط بغرنج خانه به دوستي هاي خياباني روي آوردند 
و دنبال محبت هاي خياباني بودند و در نهايت اين دوستي 
ــادت بين دو خواهر و  خياباني منجر به ايجاد حس حس

خودكشي يكي از آنها شده است.
ــواده نتواند  ــي كه خان ــده زمان ــفانه بارها ديده ش متاس
ــي خود را به خوبي ايفا  در ارتباط با نوجوان نقش اساس
ــط ميان والدين و  كند و به اصطالح خأل عاطفي در رواب
فرزندان ايجاد شود، زمينه هاي گرايش نوجوانان به سمت 

آسيب هاي اجتماعي و روابط آسيب زا بيشتر مي شود.
عوامل ايجاد دوستي هاي خياباني 

ــل  ــش خانواده در جهت ياري دادن به نس عدم ايفاي نق
جوان براي يافتن هويت سالم، مثبت، پويا و سازنده.او لذت 
دوستي را عامل تسكين بحران بي هويتي خود مي داند. 
ناتواني جامعه وخانواده در پاسخ گويي صحيح وبه موقع 
به نيازهاي اساسي نسل جوان، از جمله امنيت، احترام، 

محبت ودوست داشته شدن. 
ــي جنس مخالف  ــناختن هويت واقع فقر فرهنگي ونش
وشايد نشناختن قدر وارزش خود، اگر دختران به قداست، 
ــوند ودر برخورد  ــت وكرامت خود واقف ش ارزش، اهمي
ــي و با جنس مخالف رفتاري توام با متانت وبزرگ منش

ــند فرصتي براي انحراف وآسيب  بي اعتنايي داشته باش
به وجود نمي آيد.

اخبار ويژه

حسادت مرگبار

 اخطار اجرايى
11/449 شــماره:1013/94ش5 به موجب راى شــماره 1375 
تاريخ 94/8/19 شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه مهدى توكلــى فرزند كريم
 به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ هفت 
ميليون ريال اصل خواســته و يكصد و هشتاد هزار ريال هزينه 
دادرسى هزينه نشر آگهى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررســيد چك موصوف 94/9/20 تــا تاريخ اجــراى حكم به 
انضمام نيم عشر دولتى. مشــخصات محكوم له: منصور تركى 
به نشانى اصفهان – خ.امام خمينى – شريف شرقى – كوچه2- 
بن.بســت شــهيد تركى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء 
محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:32818 شــعبه 5 حقوقى مجتمع شــماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

11/450 شــماره:485/94 بــه موجب راى شــماره 629 تاريخ 
94/8/30 شعبه 25 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان 
كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه مهرعلى افتخارى به نشانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال 
(پنجاه ميليون ريال) بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 ريال 
(يكصد و شــصت هزار ريال) بابت هزينه دادرسى طبق تعرفه 
قانونى خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 90/9/23 
تا تاريخ اجراى حكم و پرداخت هزينه نشر آگهى طبق تعرفه در 
حق خواهان اصغر كريمى فرزند نوروزعلى به نشانى اصفهان – 
زينبيه – دارك – كوى طالب – پالك22 و نيم عشر حق االجرا در 
حق اجراى احكام شوراها. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء 
محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:32793 شــعبه 25 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

11/451 شــماره:486/94ش25 به موجب راى شماره 646/94 
تاريخ 94/8/20 شــعبه 25 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
اصفهان كــه قطعيت يافته اســت محكوم عليــه عليرضا زارعى 
فرزند اصغر به نشــانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ريال (ده ميليون ريال) بابت اصل خواسته و 

مبلغ 160/000 ريال (يكصد و شــصت هزار ريال) بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
89/5/15 تا تاريخ اجراى حكم و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه در 
حق خواهان اصغر كريمى فرزند نوروزعلى به نشانى اصفهان 
– زينبيه – دارك – كوى طالب – پالك22 و پرداخت نيم عشر حق 
االجرا طبق اجراى احكام شوراها. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 
صريحا اعالم نمايد.م الف:32794 شعبه 25 حقوقى مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

11/452 شــماره:94-212 به موجب راى شــماره 437 تاريخ 
94/8/9 شــعبه 42 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان 
كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه مرتضى ايزدى به نشــانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ چهارده ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ســيصد هزار ريال بابت هزينه هاى 
دادرسى و خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (93/11/15) 
تا زمان اجراى حكم در حق خواهان رمضان محمدى فرزند حسن 
شغل آزاد به نشــانى اصفهان – خ.امام خمينى – قبل از شاهپور 
جديد – خ.شــهيد زرين – شيشه برى ســليمانى و نيز پرداخت 
نيم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 
صريحا اعــالم نمايد.م الــف:32799 شــعبه 42 حقوقى مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

11/453 شــماره:893/94ش.ح9 به موجب راى شــماره 1128 
تاريخ 94/7/29 شــعبه نهم شــوراى حل اختالف شهرســتان 
اصفهان كــه قطعيت يافته اســت محكوم عليه مهــرداد كرامتى

 فرزند غالمرضا به نشانى مجهول المكان  محكوم است به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال ســند يك دستگاه خودروى 
ماكســيما به شــماره انتظامى 758/77ط31 به نــام خواهان و 
پرداخت مبلغ يكصد و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و 
مبلغ ششصد هزار ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق خواهان 
مرتضى دارابى فرزند على اكبر به نشانى ملك شهر – خ.بهاران 
– بن.بست شكوفه – انتهاى بن.بست – درب سبزرنگ و همچنين 
نيم عشــر حق اجرا در حق اجراى احكام شــوراى حل اختالف. 

مــاده 34 قانون اجــراى احكام: هميــن كه اجرائيه بــه محكوم
 عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كــه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارايى خود را به 
قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:32803 شــعبه 9 حقوقى مجتمع شــماره دو شوراى حل 
اختالف اصفهان

اخطار اجرايى
11/454 شــماره:940750ش7 بــه موجب راى شــماره 1626 
تاريخ 94/9/23 شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه رضا افشارى فرزند على به 
نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت سى و شش ميليون 
و ششصد هزار ريال بابت اصل خواسته و دويست و پنجاه هزار 
ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه 
مورخه 94/5/30و94/4/30 و94/4/15 هركدام به مبلغ ده ميليون 
ريال و 94/4/30 به مبلغ شــش ميليون ريال محاســبه گردد و 
پرداخت نيم عشر حق اجرا به صندوق دولت. مشخصات محكوم 
له: ابراهيم قرهى قهى فرزند داراب به نشــانى اصفهان – بازار 
باغ قلندرها – جنب سراى ســتوده – پخش آسيا. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:32808 شعبه 7 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

11/455 شــماره:940744 به موجب راى شــماره 1632 تاريخ 
94/9/23 شــعبه 7 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان 
كــه قطعيت يافته اســت محكــوم عليــه ابراهيم اســحاقيان به 
نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت بيســت و دو 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و دويست و ده هزار ريال هزينه 
دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه 
(94/5/10) به مبلــغ نهصد هزار تومــان و 94/1/25 به مبلغ يك 
ميليون و ســيصد هزار تومان محاسبه و پرداخت نيم عشر حق 
اجرا به صندوق دولت.مشخصات محكوم له: ابراهيم قرهى قهى 
به نشــانى اصفهان – بازار باغ قلندرها – جنب سراى ستوده – 
پخش آســيا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 

اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:32809 شــعبه 7 حقوقى مجتمع شــماره دو شوراى حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

11/456 شماره:114/94ش6 به موجب راى شماره 376 تاريخ 
94/3/12 شعبه 6 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه 
قطعيت يافته اســت محكوم عليه مرتضى محمدى دارانى فرزند 
حسن به نشــانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 160/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و 320/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك (92/4/5) لغايت 
زمان اجراى حكم طبق شاخص بانك مركزى در حق محكوم له 
اكبر نصوحى فرزند رمضان به نشــانى 22بهمن – ســاختمان 
آرمان – واحد5. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:32811 شــعبه 6 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل 

اختالف اصفهان
                                                     تحديد حدود اختصاصى  

11/457 شماره:1394/04/184059-1394/11/26 چون تمامى 
ششــدانگ مزرعه معروف محمدآباد پالك شماره 162-اصلى 
واقع در بخش 11 ثبت كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم 
بتول آبكشه فرزند محمود در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــاى نامبرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز 1394/12/20 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهــد آمد لذا به موجب اين آگهــى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يــا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديــدى تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:94/11/28 م الف:382 عباسعلى 

عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
مفقودى 

ســند مالكيت 1/5 دانــگ مشــاع از 6 دانگ زميــن مزروعى به 
مســاحت 2160432 مترمربع از ســه فرعى از يكصد و دوازده 
اصلى دفتر امالك 516 صفحه 113 شــماره ثبت ملك 89596 به 
نشانى شــهرضا مهين آباد پرزان به نام رضوان طهرانى فرزند 
خسرو ش.ش 134 صلح مشتمل بر رهن شماره 129378 مورخ 
91/6/28 توســط دفتر 31 اصفهان انتقالى از قــدرت اله ايزدى 

وصفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.



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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله:
هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش برپا مى  شود و 

خوبى  ها و بدى  هاى خود را مى  بيند.
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 والدت عقیله بنی هاشــم حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها فرصت خوبی اســت برای یاد کردن از 
شــهیدانی که این روزها دوباره فضای زندگی ایرانیان را به عطر شــورانگیز شــهادت معطر کرده اند. 
شــهیدانی که » حقیقتا حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند. « ) بیانــات در دیدار خانواده های 
شــهیدان مدافع حرم ۵/ بهمن/۹۴ ( تمام این شــهیدان یک صفت مشــترک دارند: »شهید مدافع 
حرم« امتیازی که آنان را متمایز کرده است: » اگر اینها نمی رفتند و دفاع نمی کردند، امروز دشمنان 
اهل بیت علیهم السالم حرم حضرت زینب سالم اهلل علیها را با خاک یکسان کرده بودند، سامرا را با خاک 
 یکسان کرده بودند و اگر دست شان می رسید کاظمین و نجف و کربال را هم با خاک یکسان می کردند. 

) بیانات در دیدار خانواده های شهیدان مدافع حرم ۷/ دی/۹۴ ( «
اما فقط دفاع از حرم نیست که به آنها جلوه دیگری داده، امتیاز دیگرشان کوتاه کردن دست متجاوزان 
از خاک ایران اسالمی است؛ آن هم نه در مرزهای کشور که کیلومترها دورتر از آن و دفاع از کشور، دین 
و انقالب اسالمی است؛ شهیدان مدافع حرم » با دشمنی مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه نمی کردند، 
این دشمن می آمد داخل کشور. اگر جلویش گرفته نمی شد ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و در بقیه 
استان ها با اینها می جنگیدیم و جلوی اینها را می گرفتیم. در واقع این شهدای عزیز ما جان خودشان 
را در راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقالب اسالمی فدا کردند. ) بیانات در دیدار خانواده های شهیدان 

مدافع حرم ۵/ بهمن/۹۴ ( «
امتیاز دیگر این شــهیدان که حکایت از مظلومیت آنها دارد، » شهادت در غربت « است. » امتیاز سوم 
هم این است که اینها در غربت به شهادت رسیدند. این هم یک امتیاز بزرگی است و پیش خدای متعال 

فراموش نمی شود. ۵/ بهمن/۹۴ «
آنچه در زیر می آید حاشیه  های یکی از دیدارهای خانواده های شهیدان مدافع حرم با رهبر معظم انقالب 

اسالمی در بیت رهبری ) در تاریخ ۵/ خرداد/۱۳۹۴( است.
ای کاش من هم یک فرزند شهيد بودم!

از سر و صدای بچه های خردســال، می شــود حدس زد که خانواده های شــهیدی که امروز مهمان 
 آقا هســتند، از طایفه شــهدای جدیدند؛ همان هایی که نام شان این روزها بیشــتر شنیده می شود: 

حاشيه های دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر انقالب؛

عبـایی که جـا مـاند

» شهدای مدافع حرم «.
مگر این بچه ها می گذارند تا در محضر آقا خیلی جدی و رسمی 
باشی! راستش را بخواهی اصال نمی توانی در مقابل ناز و ادای 
گاه و بی گاه این کودکان معصوم بی تفاوت باشی و همان قدر 
که دلت با صاحب مجلس است، فکرت با این کودکان! تویی و 
نازهای فرزندان خردسال شهیدان مدافع حرم؛ دوست داشتن 
که نه، اصال انگار دینی به گردن توست تا برای لحظه ای هم که 
شده آنها را در آغوش بگیری و دست نوازش به سرشان بکشی 
و برای لحظاتی هم که شــده با محبت خود، جای خالی بابای 
شهیدشان را پر کنی! اما این دغدغه و نگرانی خیلی زود از بین 
می رود. زمانی که رفتار سرشار از عاطفه آقا را با فرزندان شهید 
می بینی و بوســه باران گونه های فرزندان شــهید را؛ پر بیراه 
نمی گوید یکی از حاضران در مجلس که » ای کاش من هم یک 

فرزند شهید بودم! «
اما دلم برای دختر خردســال با آن موهای دم خرگوشی  اش 
سوخت. تقالی این طفلک معصوم برای دیدن آقا دیدنی بود. 
قبل از آغاز مراسم خود را به صندلی آقا رساند و مدتی روی آن 
نشست. وقت آمدن آقا نیز مادر محکم دستش را گرفت و اجازه 

نداد تا به سمت ایشان برود. 
هرچقدر هم تالش کرد تا در هنگام نماز با گذشتن از صف ها 
خود را به امام جماعت برساند، موفق نشد. اما برنامه که شروع 
شد، باالخره توانست دستش را از دســت مادر جدا کند و به 
آقا برسد و کنار صندلی ایشــان جا خوش کند. چادرش هم 
همراهش بود؛ اما این پایان ماجرا نبــود؛ آنقدر کنار آقا ورجه 
وورجه کرد تا خســته شــد؛ وقتی نوبت به خانواده شهیدش 
رسید، حیف که دیگر خواب بود و از لذت چشیدن طعم لبخند 

و بوسه های آقا در بیداری محروم شد.
آغازگر این ضیافت، بیانات آقا در وصف شهدای مدافع حرم و 
امتیازات آنها نسبت به دیگر شهیدان است؛ » اقدام داوطلبانه«، 
» اعتقاد خالصانه با پشت سر گذاشــتن هیجانات جوانی «، 
»پشت کردن به تعلقات زندگی و زن و فرزند« و » دفاع از حریم 
اهل بیت  علیهم السالم « چهار شاخصی است که آقا برای این 
شهیدان می شــمردند و تاکید می کنند: » چهارمین ویژگی 

باالترین آنهاست. «

پرواز به بهشت
شــاید گل ســخنان آقا اشاره شــان به روایاتی از معصومین 
علیهم السالم است که خانواده های شهیدان را حسابی دلگرم 
می کند و لبخند شادی و رضایت را بر لبان آنها می نشاند: » ما 
در روایات مان مواردی را داریم که ائمه علیهم السالم به عده ای 
 از شهدا اشــاره کردند و گفتند که اینها اجر دو شهید را دارند. 
در مورد یک گروهی از مجاهدان زمان ائمه علیهم السالم روایت 
است که اینها در روز قیامت از روی شانه های بقیه مردم عبور 
کرده و به بهشت می روند؛ خدا اینها را پرواز می دهد. من در مورد 
شهدای شما یک چنین تصوری دارم؛ من خیال می کنم اینها 
همان هایی هستند که هر یک شهیدشان، اجر دو شهید دارد؛ 
گمان می کنم اینها از جمله کسانی هستند در روز قیامت -که 
همه ما گرفتاریم، همه ما مبتال هستیم؛ در روز قیامت اولیاء هم 
مبتال هســتند؛ در آن روز- این جوانان، فرزندان، همسران و 
پدران ما به لطف الهی به سمت بهشت پرواز می کنند و دیگران 

به حال اینها غبطه می خورند، اینها از این قبیل اند. «
نوبت گفت وگوی دو طرفه خانواده های شهیدان با آقا می رسد. 
اولین خانواده، خانواده شــهید » هادی کجبافــی « از اهواز 
اســت. آقا با تجلیل از همسر شهید رشته ســخن را به دست 
می گیرند: » شنیدم شما در مراســم همسر شهیدتان بیانات 
 خوبی داشــتید؟ « همسر شــهید، قرآنی پاســخ می دهد: 
» هذا من فضل ربی « ماجرای صحبت هایی که تجلیل آقا را 
برانگیخته از این قرار است که همسر شهید در یابود شهیدش 
در اهواز به درخواست تروریست ها برای فروختن پیکر شهید 
کجبافی پاسخ داده و گفته بود: » ما پیکر عزیزمان را در راه خدا 
داده ایم و آنچه را که در این راه دادیم، پس نمی گیریم. شنیده ایم 
که برای تحویل شهید عزیزمان دشــمن پیشنهاد هزینه ای 
گزاف داده است ولی به عنوان خانواده شهید راضی به این کار 
نیستیم، حاضر نیستیم حتی یک ریال نیز برای تحویل پیکر 

پاک شهیدان مان به داعش پرداخت شود. «
نوبت بــه فرزندان شــهید می رســد. یکــی از پســران در 
پاســخ بــه آقــا کــه از ازدواج او می پرســند، می گویــد: 
»می خواســتیم عروســی کنیــم که پدر شــهید شــد و 
نشــد« آقــا می گوینــد: » چــه اشــکالی دارد؟ اشــکالی 

 ندارد. عروســی کنیــد. ان شــا ا... شــما بچه های خــوب و حزب اللهــی هرچــه فرزند بیشــتر بیاورید
 نسل جماعت حزب اللهی در کشور بیشتر می شود. «

خانواده شهید » حسین بادپا « از کرمان دومین خانواده شهیدی است که مورد تجلیل آقا قرار می گیرد. پدر پیر 
شهید لنگ لنگان خود را به آقا می رساند؛ پیرمرد نمی تواند جلوی اشکش را بگیرد و با اشک بر پیشانی آقا بوسه 
می زند. مادر شهید می گوید: » آقا را اذیت نکن! «  آقا پاسخش را با خنده می دهند: » اذیت که نیست خانم! « پدر 
و مادر شهید دعا می کنند که دیگر فرزندان شان هم در راه والیت فدا شوند؛ دختر شهید از آقا برای کنکورش 
 التماس دعا دارد؛ آقا هم برایش دعا می کنند: » ان شا ا... اوال در کنکور قبول شوی و بعد هم زود ازدواج کنی « 
حسن ختام دیدار این خانواده، پنج بوسه آقا بر گونه راســت و یک بوسه بر گونه چپ پسر کالس اولی شهید 

بادپا است.
عبایى که جا ماند!

 نوبـــت خانــــــــــواده شــهید» حجت االســالم محمدمهـــــــــــــدی ماالمیــری کجـــوری
 است؛ پدر شــهید که از روحانیون اســت بدون عبا مقابل آقا ایستاده؛ انگار شــوق دیدار با آقا، موجب شده 
 عبای پدر شهید جا بماند؛ آقا می پرسند: » عبای تان را کجا گذاشتید؟ « پدر شهید می گوید: » یادم رفت! «  
آقا می گویند: » پس شما اینجا بی عبا آمدید و باید یک عبا به شما بدهیم « هدیه ای که در پایان دیدار به دست 
پدر شهید می رسد. پدر شهید درباره فرزندش می گوید: » استاد دروس ســطح عالی حوزه بود « و بعد ادامه 
می دهد:» خوشحال هستیم که خانواده شهید شــدیم. تا به حال در مقابل خانواده شهدا و جانبازان احساس 
شرمندگی می کردیم و تازه این شرمندگی از ما برداشته شــد. » آقا دعا می کنند «: خداوند شما را در دنیا و 
 آخرت سرافراز کند. « گفت وگوی این خانواده شهید با ابراز محبت آقا به دو دختر شهید ادامه پیدا می کند؛ یکی 
از آن دو دختر، همان دختر با موهای دم خرگوشی این روایت است که حاال خوابش برده؛ همسر شهید هم به آقا 
می گوید: » وقتی شعری را که شما خواندید - ما مدعیان صف اول بودیم از آخر مجلس شهدا را چیدند- به همراه 
همسرم دیدیم، خیلی ناراحت شدیم، با صحبتی که آخرین بار با شهید داشتیم، نیت کردیم که اگر فرماندهانش 
 قبول کنند بیشتر از ۴۵ روز در منطقه بماند، بعد از آن را به نیابت از شما در جبهه مقابله با تکفیری ها باشد که 

الحمد ا... با شهادت ایشان، این نیت او زیباتر شد.
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