
دستبرد 2 میلیارد دالر ایران به دادگاههای بین المللی کشیده می شود؛

فروش آب سنگین تا تکلیف اموال ایران ممنوع!
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روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت مجلس 
ب��ا انتقاد از تص��رف غیرقانون��ی اموال ایران از س��وی آمری��کا، گفت: 
کج روی های آمریکا قطعا پاسخ سختی از سوی ایران به دنبال خواهد 

داشت.
با توجه به این که دی��وان عالی امریکا اخیرا حکم برداش��ت 2 میلیارد 
دالری از محل دارایی های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت 

به قربانیان انفجار بیروت تایید کرده است.
جمهوری اسالمی ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه 
نیروی دریایی امریکا در بیروت را که به مرگ 241 سرباز امریکایی منجر 
شد، رد کرده است. ایران می خواهد دستبرد 2 میلیارد دالری آمریکا را 

به دادگاههای بین المللی بکشاند. 
رؤس��ای قوای مجریه و مقننه از پیگیری دس��تبرد 2 میلیارد دالری 

آمریکاییها در دادگاه الهه گفتند.
دولت یازدهم این اقدام آمریکا را مغایر قوانین بین المللی دانسته و طی 
این مدت تالش کرد با راه حلهای دیپلماتیک مانع این دستبرد طرف 
غربی ش��ود اما طرف آمریکایی بر ضبط این اموال تاکید دارد و حاضر 
نیست از این 2 میلیارد دالر چشم پوشی کند. دولت روحانی که توانست 
از مسیر دیپلماتیک همچون مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل مانع سرقت 
دارایی های ایران شود، آن طور که رییس دولت یازدهم گفته پیگیری 
این پرون��ده را در دادگاه بین المللی الهه دنب��ال خواهد کرد. عالوه بر 
تاکید حسن روحانی بر ش��کایت از اقدام آمریکا در دادگاه الهه، یکی 

 دیگر از رؤسای قوای سه گانه نیز بر ش��کایت از آمریکا در دادگاه های 
بین المللی تاکید کرده اس��ت. عل��ی الریجان��ی از وزارت امور خارجه 
خواس��ته از آمریکا به دیوان بین المللی الهه شکایت کند. کنگره فقط 

برای این پرونده یک قانون به تصویب رساندند.
ابراهیم نکو با بیان اینکه طبق قوانین بین الملل��ی می توانیم در قبال 
تصرف اموال خود از س��وی آمریکا به دیوان الهه شکایت کنیم، گفت: 
اقدام آمریکا نس��بت به تصرف 2 میلی��ارد دالر از اموال ای��ران باید از 
قبل پیش بینی می ش��د و حال که این اتفاق افتاده الزم است از طرق 
 حقوقی عمل کنیم و آنها نیز موظف هستند به اصول بین الملل احترام 

بگذارند.
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه با تأکید بر درایت 
دستگاه دیپلماسی کشور بیان داشت: دولت و وزارت امور خارجه قطعا 
باید به صورت جدی وارد میدان شده و حق خود را که به ناحق از سوی 
آمریکا تضییع شده بازستانی کند و در نهایت آمریکا باید بداند در صورت 

عدم توجه، این رفتار واکنش جدی ما را در پی خواهد داشت.
دستگاه دیپلماسی باید با احتیاط هرچه تمام تر نسبت به احقاق حقوق 
خود گام بردارد و دولت بداند تا زمانی که تکلیف 2 میلیارد دالر روشن 

نشده نباید بدون مراقبت های الزم اقدام به فروش آب سنگین کند.
ذره ای کج روی آمریکا قطعا برخورد ایران را به دنبال خواهد داش��ت 
و گستاخی این کش��ور در قبال تصرف ش��رم آور اموال ایران بی پاسخ 

نخواهد ماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه شنودهایی که از مکالمات تروریست های حاضر در سوریه به 
دست آمده، نشان از تضعیف روحیه آن ها دارد، گفت: حمله تروریست ها 

به خان طومان برای ابراز وجود بود.
 وحید احمدی در خصوص مس��ائل پیرامون خان طومان، اظهار داشت: 
موفقیت های ارتش سوریه در جهت پاکس��ازی و باز پس گیری مناطق 
اشغال شده، به خصوص حاشیه حلب، که این آزادسازی ها می توانست 

به سمت بازپس گیری حلب برود.
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد: پس از کسب این 
موفقیت ها توسط ارتش سوریه، موضوع آتش بس در سوریه مطرح شد. 
ارتش سوریه با توجه تسلطی که بر اوضاع داشت از جایگاه اقتدار پذیرفت 

که 48 ساعت به عنوان آتش بس اعالم شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: گروه های تروریستی با دو انگیزه، عدم پایبندی خود را به آتش 
بس نش��ان دادند. انگیزه اول آن ها این بود که ب��ه حامیان بیرونی خود 
اعالم کنند که هنوز توان مبارزه را دارند و می توانند شکست های اخیر 

خود را جبران کنند.
احمدی با بیان اینکه انگیزه دیگر تروریست ها از نقض آتش بس، تقویت 
نیروهایش��ان بود، متذکر شد: نیروهای تروریس��تی در هفته های اخیر 

روحیه خود را تا حد زیادی از دست داده بودند.
 وی افزود: شنودی که از مکالمات آن ها به دست آمده  نشان می دهد که 
آن ها به طور مرتب نس��بت به عدم تداوم حمایت برخی کشورها از خود 
نگران هستند و اظهار گالیه از کشورهای حامی خود را داشته اند، که چرا 

مانند گذشته از آن ها حمایت نمی شود.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حمله تروریست ها به خان طومان ها 
برای این بود که بتوانند در مذاکرات برگ برنده ای داشته باشند، گفت: 
به اعتقاد من حمله گروه های تروریستی به منطقه خان طومان اشتباه 
استراتژیکی برای تروریست ها بود؛ چون این عهد شکنی سبب می شود 

تا در آینده دولت سوریه دیگر به آن ها فرصتی ندهد.
وی افزود: در آینده اقداماتی از سوی ارتش س��وریه انجام خواهد شد و 
عالوه بر بازپس گیری خان طومان، مناطق دیگری نیز به دس��ت دولت 

سوریه خواهد افتاد.
احمدی با اشاره به نقش مستشاری جمهوری اسالمی ایران در سوریه، 
گفت: بعضی ها ممکن اس��ت عن��وان کنند که چرا جمهوری اس��المی 
ایران در این موضوعات ورود پیدا می کند، ولی مردم ما می دانند اگر با 
تروریست ها در سوریه مقابله نکنیم باید در پشت مرزهای ایران با آن ها 

به مبارزه بپردازیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

حمله تروریست ها به خان طومان نشان از تضعیف
 روحیه آن ها دارد
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مصوب��ه وام 10 میلیون��ی ازدواج ب��ا وج��ود تمام��ی ادله و 
مخالفت هایی که ش��بکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن 
مطرح کرد، به زودی در قالب قانون بودجه 1395 ابالغ خواهد 
شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار، 
چه تدبیری برای اجرایی ش��دن قانونی که یک باره به رش��د 
سه برابری منابع نیاز دارد، می اندیش��د و چه زمانی آن را در 
 پیشخوان بانک ها قرار خواهد داد. در حالی بانک مرکزی عنوان 
می کند که در اواخر س��ال گذشته بررس��ی های الزم برای 
افزایش سقف وام ازدواج از سه به پنج میلیون تومان را نهایی 
کرده و قرار بوده تا در شورای پول و اعتبار آن را مطرح و مصوب 
کند که در همین میان، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا 

این وام را از...

چرا درختان نصف جهان
قامت خم می کنند

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 آیت اهلل اکبر هاش��می رفس��نجانی در بازدید از طرح های 
عمرانی منطق��ه آزاد انزل��ی اظهار کرد: ای��ران از موقعیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت و می تواند چون خورش��یدی در 
منطقه بدرخشد، ایران امن اس��ت و دنیا به ما احتیاج دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد : ما با تجربه ای که در 2 سال نخست 
 انق��الب در مقابله با تروریس��م ح��اد به دس��ت آورده ایم،

 می توانیم به دیگران برای مقابله با تروریس��م کمک کنیم.
آیت اهلل هاش��می با بیان اینکه تنه��ا راه موفقیت ، تقویت 
روابط با دنیاست، افزود: نمی گوییم مخالفان برجام، دلسوز 
نیستند، اما اش��تباه می کنند و بدون توجه به ارقام و اعداد 
محاسبه کرده اند.وی ادامه داد: برجامی که انجام شد، یک 

طرفه نیست و طرف مقابل...

آیت اهلل هاشمی:
موفقیت دولت در برقراری روابط با دنیا 

کار بزرگی بود
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افزایش ۲ برابری ورود
 گردشگران خارجی به اصفهان

به بهانه کمبود منابع الزم در قالب قرض الحسنه؛

سرنوشت مبهم وام 10 میلیونی 
ازدواج

مزاحمان خیابانی به حبس و 
شالق محکوم می شوند

میثم ابراهیمي با مرد لبخند ایران 
به اصفهان مي آید

به مناسبت میالدامام سجاد)ع(؛

زینت بندگان پاک سیرت و 
پیام آور کربال

نبرد سپاهان و پدیده برای فرار
از رتبه دورقمی
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شگردهای جدید متخلفان بازار پولی؛

۵ دقیقه ای وام فوری بگیرید!

لزوم تدبیر برای پیشگیری قبل از وقوع یک فاجعه؛
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ــنجانى در بازديد  به گزارش ايرنا، آيت اهللا اكبر هاشمى رفس
ــرد: ايران از  ــه آزاد انزلى اظهار ك از طرح هاى عمرانى منطق
موقعيت ويژه اى برخوردار است و مى تواند چون خورشيدى 

در منطقه بدرخشد، ايران امن است و دنيا به ما احتياج دارد.
ــال نخست  ــان كرد : ما با تجربه اى كه در 2 س وى خاطرنش
انقالب در مقابله با تروريسم حاد به دست آورده ايم، مى توانيم 
به ديگران براى مقابله با تروريسم كمك كنيم.آيت اهللا هاشمى 
با بيان اينكه تنها راه موفقيت ، تقويت روابط با دنياست، افزود: 
ــتند، اما اشتباه مى  ــوز نيس نمى گوييم مخالفان برجام، دلس
ــرده اند.وى  ــبه ك ــدون توجه به ارقام و اعداد محاس كنند و ب
ــت و طرف  ــد، يك طرفه نيس ادامه داد: برجامى كه انجام ش
مقابل، بيش از ما به اين برجام احتياج دارند چراكه مى دانند 
ــورى مثل ايران وجود ندارد و ايران مى تواند  در منطقه، كش
ــى بگذارد و با اين ديدگاه بايد روابط  در منطقه تاثيرات اساس

را پيگيرى كرد.
ــد: در حال حاضر منطقه به عنوان  آيت اهللا هاشمى يادآور ش
ــم يك جريان  ــده، تروريس كانون خطرى براى دنيا تبديل ش
ــر  ــن زودى ها نمى تواند از ش ــت و دنيا به اي خطرآفرين اس

تروريست ها خالص شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: االن آنها از 
طريق فضاى مجازى، مديريت و سربازگيرى مى شوند و در هر 

جايى در حال سازماندهى هستند.
وى با اشاره به اينكه افغانستان به مدت 30 سال گرفتار جنگ 
ــعه پيدا كرد و ناتو با  است، افزود: تروريسم از افغانستان توس

همه توانش نتوانست كارى بكند.
وى خاطرنشان كرد : مواد مخدر 10 برابر و تروريسم به قدرى 
ــد كه هر كارى بخواهد مى كند و كشورهايى كه براى  قوى ش

امنيت خود اهميت قائلند، از اين بابت نگران هستند .
ــمى با تاكيد بر اينكه موفقيت دولت روحانى در  آيت اهللا هاش
برقرارى روابط با دنيا و كسب موفقيت در دستاورد هسته اى 
كار بزرگى بود، افزود: ما با داشته هاى خودمان و بدون حمايت 

ديگران در همه مراحل هسته اى مى توانيم تاثيرگذار باشيم.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام متذكر شد: بايد از اين 
ــتفاده كنيم و دعواهاى مربوط به برجام را كه  موقعيت ها اس

ثمرى جز تفرقه افكنى ندارد، كنار بگذاريم .
آيت اهللا هاشمى خاطرنشان كرد: مردم مى فهمند كسانى كه 
ــتباه مى كنند و ما نمى گوييم  با برجام مخالفت مى كنند، اش

سوء نيت دارند.
وى تاكيد كرد: بايد وحدتمان را حفظ كنيم و كشورمان را در 

دنياى پر آشوب، نگه داريم .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه افزود: اگر تنگ 
ــتيم، تمام خطوط از ايران عبور  نظرى هاى شعاريون را نداش
مى كرد . وى اظهار كرد : با توجه به موقعيت خوب منطقه آزاد 
ــرايط الزم آن را به كانون انزلى، مى توانيم با فراهم كردن ش

 داد و ستد منطقه خزر تبديل كنيم.
وى با اشاره به اينكه توسعه هاى سطحى كم هزينه ولى ناپايدار 
است، متذكر شد: با زيرساخت هاى خوب، توسعه هم مى آيد 

و سرمايه گذار را به دنبال خود مى آورد.

ــروع توسعه اقتصادى  ــمى يادآور شد: قبل از ش آيت اهللا هاش
واقعى، در اواخر جنگ به اين نتيجه رسيده بوديم كه منطقه 
آزاد بايد فعال شود .وى افزود : قبل از ما، دبى و ابوظبى فعال 
ــروع كرده و همين جا منطقه  شده بودند؛ ما هم كارمان را ش
ويژه اعالم كرديم.رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت 
ــتباهات اساسى داشتيم كه تحريم  : در چند سال گذشته، اش
شديم و در عين حالى كه خزانه پر بود، اما استفاده نشد؛ فاصله 

اى طوالنى صرف شد و فرصت ها از دست رفت.
ــت رفت، ولى  ــان كرد: گرچه آن فرصت از دس وى خاطرنش

دوباره دولتى روى كار آمد كه تفكرات توسعه دارد.
ــاره به اينكه ايران بهترين منطقه در  ــمى با اش آيت اهللا هاش
ــازندگى، زمزمه  ــت، افزود: در اواخر دولت س اطراف خزر اس

فعالسازى كريدور شمال - جنوب آغاز شده بود.
ــبى است؛ ارتباط ما با روسيه  وى تاكيد كرد : االن زمان مناس
بهتر از گذشته شده و بايد كريدور شمال - جنوب را به عنوان 

نقطه جديد جاده ابريشم قرار دهيم .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام متذكر شد: بايد سواحل 
خزر را براى توسعه گردشگرى آماده كنيم و منطقه آزاد انزلى 
مى تواند موقعيت قابل قبولى در سطح پيشرفت دنيا پيدا كند.

ــكله هاى بندر كاسپين گفت: مى  ــاخت اس وى با اشاره به س
دانيم اسكله ساختن در خزر، سخت و متفاوت با جنوب است، 

اما در گذشته حضور بخش خصوصى با اين وسعت را نداشتيم.
ــان كرد : وقتى بخش خصوصى،  ــمى خاطرنش آيت اهللا هاش
ــه هزار ميليارد ريال هزينه مى كند، نشانگر ظرفيت باالى س

 توسعه اى منطقه آزاد انزلى است .
ــت، از  ــدن اس وى افزود: راه آهن باالخره در حال عملياتى ش

دولت ما شروع شد و تا امروز به اين مرحله رسيده است.
ــمال ايران در  ــورهاى ش وى اظهار كرد : تعداد زيادى از كش
خشكى محصورند و آرزوى ارتباط با آب هاى جنوب را دارند و 

براى عبور بايد از درياى سياه بگذرند .
ــمى با بيان اينكه منطقه آزاد يعنى اينكه بدون  آيت اهللا هاش
ــد: هماهنگى بين  ــد، متذكر ش ــى بتواند توليد كن هيچ مانع

دستگاه ها براى اجراى طرح هاى اساسى مطلوب نيست.
وى اظهار كرد: ما در جنوب نيز به توسعه منطقه آزاد اروند كه 
سرزمين آنها در زمان جنگ معدوم شد و سرمايه گذاران فرار 
كردند، احتياج داريم و مى تواند موقعيت ممتازى در آنجا احيا 
ــود.وى افزود: چابهار، منطقه آزاد طاليى است؛ در گذشته  ش
ــرمايه گذارى به آنجا توجه داشتند و در  آمريكايى ها براى س

شروع انقالب، بسيارى از امكانات فنى در آنجا انباشه بود.
ــمى تاكيد كرد : چابهار نيز بايد آباد شود چراكه  آيت اهللا هاش
هزاران محصول پتروشيمى در آنجا مى تواند فرصت جديدى 
ايجاد كند و به عنوان مسير بزرگى براى جنوب و شمال ايران 

ــد:  ــخنانش متذكر ش ــود .وى در بخش ديگرى از س تلقى ش
ــيار ضرورى  ــت با منطقه آزاد انزلى بس همكارى محيط زيس
ــال فعاليت، در آينده مى تواند به  است و اينجا با حدود سه س
منطقه فعال و پر نشاطى تبديل شود .آيت اهللا هاشمى تاكيد 
ــت و خط ريل بايد به سرعت تكميل و  كرد: آزادراه قزوين رش
ــود تا تردد براى مردم و حمل و نقل كاال آسان گردد.  مهيا ش
ــه زمينه آن در  ــوط ارتباطيمان را ك وى تصريح كرد: ما خط
ــال پيش  ــم؛ فيبرنورى 20 س ــت، آماده كرده اي همين جاس
ــم .رييس مجمع  ــادرات آن را داري ــد، اما امروز ص طراحى ش
تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه نقطه مهم جاده ابريشم 
ــران در دعواهاى  ــد: نگذاريم اي ــت، متذكر ش در منطقه ماس
بيهوده سياسى كه نتيجه اى جز كينه و وقت تلف كردن ندارد، 

گرفتار شود.
ــفرى 2 روزه، وارد  ــنجانى به منظور س آيت اهللا هاشمى رفس
ــت مورد استقبال  ــد و در فرودگاه سردارجنگل رش گيالن ش

مسئوالن استان قرار گرفت.
ــى، مجتمع  ــه آزاد انزل ــاى مختلف منطق بازديد از بخش ه
ــايت هاى تجارى و صنعتى  تفريحات دريايى اين منطقه، س
ــى بوجاق و  ــى انزلى، پارك مل ــه آزاد، تاالب بين الملل منطق
ــفر به  ــالمى از جمله برنامه هاى وى در س ــگاه آزاد اس دانش

گيالن است.

اخبار

امير دريادار حبيب اهللا سيارى با حضور در تيپ تفنگداران امام حسين(ع) 
منطقه يكم نيروى دريايى ارتش، با تفنگداران اين تيپ و تكاوران تيپ 

مسلم ابن عقيل ديدار كرد.
دريادار سيارى با تاكيد بر اينكه تيپ تفنگداران دريايى امام حسين(ع)

ــانى دارد، گفت: نامگذارى اين تيپ به نام تيپ امام  ــابقه اى درخش  س
ــت كه تكاوران اين تيپ در دفاع مقدس از  ــين(ع) به اين دليل اس حس
ــتادند در  ــانى دفاع كردند و مردانه ايس جزاير و مرزهاى آبى با جانفش
ــت مى دهيم، اما تيپ امام  حالى كه همه فكر مى كردند جزاير را از دس
ــتاد و دفاع كرد و اجازه نداد دشمن به جزاير ما  ــين(ع) مردانه ايس حس
دست درازى كند و با اقتدار جنگيد و نام نيكى از خود بر جاى گذاشت 

پس اين را افتخار خود بدانيد كه در اين تيپ خدمت مى كنيد.
ــلم بن عقيل و تكاوران دريايى  ــان كرد: تيپ مس وى در ادامه خاطرنش
ــما وارث راه تكاورانى هستيد كه  ــه پرافتخارى دارند، ش دالور آن، ريش
ــهر در ابتداى  ــتند و در مقاومت 34 روزه خرمش ــمن را شكس كمر دش
ــمن، 34 روز  ــكر دش جنگ تحميلى فقط با يك گردان در مقابل 2 لش
مقاومت كردند و توانستند راهبرد دشمن را در تسلط سريع بر خرمشهر 

شكست دهند.
ــما در  فرمانده نيروى دريايى ارتش با بيان اينكه عمليات رعدى كه ش
خليج عدن انجام داديد در نوع خود بى نظير و نمونه است، تصريح كرد: 
شما در آن عمليات ويژه در فاصله 3000 كيلومتر دورتر از مرز اين ميهن 
ــان از روحيه و  ــور و انقالب دفاع كنيد و اين نش توانستيد از منافع كش
اعتقاد باالى شماست و االن با اين اقتدار در درياى سرخ حضور داريد و 
با حفظ امنيت خطوط مواصالتى بر اقتصاد كشور نيز تاثير گذار هستيد. 
ــت وجود انقالب و به ويژه  قدر اين جايگاه خود را بدانيد و امروز به برك
تدابير مقام معظم رهبرى در جنوب كشور ديوار دفاعى به وجود آورديد 
كه هيچ دشمنى جرات جسارت را به خود نمى دهد كه به مرزهاى آبى 

و خاكى ما نزديك شود.
سيارى در پايان اظهار داشت: آمادگى خود را باال ببريد تا از غافلگيرى 
ــكل آن در حال تغيير است،  جلوگيرى كنيد، زيرا هر روز تهديدات و ش
پس بايد تالش كنيم تا غافلگير نشويم پس اين ميسر نمى شود، تنها با 
استفاده از اعتقادات، ايمان و روحيه وآمادگى در نيروى انسانى و تعمير 

و نگهدارى در تجهيزات.  

دريادار سيارى در جمع تفنگداران دريايى:
عمليات رعد تكاوران دريايى
 در خليج عدن بى نظير بود

حضرت آيت اهللا خامنه اى در حكمى با پذيرش استعفاى آقاى محمد 
ــان، آقاى دكتر  ــكر از تالش هاى انقالبى و ارزشى ايش ــرافراز و تش س
ــت سازمان صداوسيماى جمهورى  عبدالعلى على عسكرى را به رياس

اسالمى ايران منصوب كردند. 
متن حكم رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
جناب آقاى دكتر عبدالعلى على عسكرى دام توفيقه

ــرافراز و با تشكر از تالش هاى  نظر به استعفاى جناب آقاى محمد س
انقالبى و ارزشى دلسوزانه  ايشان كه هرگز نبايد فراموش شود، جنابعالى 
را كه برخوردار از پيشينه انقالبى و تجربيات مديريتى در رسانه ملى، 
ــيما منصوب مى كنم. آنچه بايد  ــازمان صداوس هستيد، به رياست س
توصيه شود، در حكم اينجانب به جناب آقاى سرافراز به تفصيل آمده 
ــفارش مى كنم به برنامه ريزى، رعايت راهبردهاى  است. لذا مؤكدا س
كالن، جذب و حفظ و تربيت نيروهاى انقالبى و كارآمد و حضور مؤثر 
در فضاى مجازى اهتمام بورزيد و به خداى متعال توكل و اعتماد كنيد. 

توفيقات شما را از درگاه ربوبى مسألت مى كنم.
ــرافراز را به  عضويت در  رهبر معظم انقالب اسالمى همچنين آقاى س
ــرافراز پيش از  ــوراى عالى فضاى مجازى منصوب كردند. آقاى س ش
ــيما، عضو حقيقى شوراى  عالى  ــازمان صداوس انتصاب به رياست س

فضاى مجازى بود.

ــوراى نگهبان گفت: نظر شوراى نگهبان  معاون اجرايى و امور انتخابات ش
ــرى نكرده و  ــان در مجلس دهم تغيي ــم مردم اصفه درباره منتخب پنج
ــت جمهورى  جايگزين خانم خالقى در مجلس، همزمان با انتخابات رياس
ــيامك ره پيك معاون  ــال 96 و در ميان دوره تعيين تكليف مى شود. س س
اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان، با اشاره به آخرين اخبار از وضعيت 
ــوراى اسالمى گفت: نظر  منتخب پنجم مردم اصفهان در مجلس دهم ش
ــوراى نگهبان در اين مورد هيچ تغييرى نكرده و جايگزين خانم خالقى  ش
در مجلس، همزمان با انتخابات رياست جمهورى سال 96 و در ميان دوره 

تعيين تكليف مى شود.
وى افزود: با توجه به درگذشت منتخب مردم مراغه و عجب شير در مجلس 
ــى قرار گرفت و قرار شد  ــوراى نگهبان مورد بررس دهم، اين موضوع در ش
ــال آينده  ــز در انتخابات ميان دوره اى و خرداد س منتخب مردم مراغه ني
مشخص شود. معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان نيز گفت: ما 
ايراداتى را به مجلس اعالم كرده ايم كه آنها پس از بررسى آن را به ما اعالم 

خواهند كرد و شوراى نگهبان نيز در اين مورد نظر نهايى را اعالم مى كند.

با پذيرش استعفاى سرافراز؛

رهبر معظم انقالب على  عسكرى را به 
رياست سازمان صداوسيما منصوب كردند

انتخاب جايگزين مينو خالقى 
در مجلس دهم، به خرداد 96 موكول شد

خبر

ــخنگوى وزارت امور خارجه، درباره آخرين وضعيت حج  س
سال 1395 براى حجاج ايرانى اظهار داشت: مانند سال هاى 
گذشته براى اينكه دربازه زمانى حج، اعزام حجاج و برگزارى 
مراسم حج براى ايرانيان انجام شود، بايد مقدمات اجراى حج 
فراهم مى شد. جابرى انصارى افزود: متاسفانه دولت عربستان 
ــعودى على رغم ادعاهاى مكرر مبنى بر اينكه مسئله حج  س
ــى با ايران همراه نمى كند،عمال با انواع  را با اختالفات سياس
كارشكنى ها تا به امروز امكان توافق اجرايى درباره جنبه هاى 

مختلف حج و اعزام حجاج ايرانى را فراهم نكرده است.
ــكنى هاى عربستان سعودى در مسايل  وى با اشاره به كارش
ــى همچون صدور رواديد حجاج، حمل و نقل، خطوط  اساس
هوايى ، امنيت و سالمت حجاج اظهار داشت: همچنان فرصت 
داريم و اميدواريم عربستان سعودى سياست اشتباه خود را 
ــق درباره امور اجرايى  تغيير دهد و در دقايق آخر امكان تواف
ــى صدور رواديد و حمل و  شود.سخنگوى دستگاه ديپلماس
نقل زائران را از موارد اساسى اختالف خواند و افزود:مقامات 
عربستانى اعالم مى كنند رواديد در خارج از ايران و در كشور 
ــعودى در تهران  ثالث صادر شود، درست است عربستان س

ــوييس به عنوان حافظ منافع  ــفارت ندارد، اما سفارت س س
عربستان در تهران مشغول به كار است.

ــم آمادگى داريم كه هر  جابرى انصارى گفت: ما اعالم كردي
ــرعت  ــتان را به س تعداد نيروهاى مامور صدور رواديد عربس
رواديد بدهيم كه در سفارت سوييس يا در ساختمانى خاص 

مستقر شوند و كار صدور رواديد را انجام دهند.
ــوارد اختالفى  ــران را از ديگر م ــوع حمل و نقل زائ وى موض
ــعودى ذكركرد و افزود:پيش از اين هميشه  ــتان س با عربس
ــتان سعودى به صورت 50-50  خطوط هوايى ايران و عربس
ــتند، اما االن عربستانى ها  جابه جايى زائران را بر عهده داش
مى گويند خطوط هوايى ثالث اين كار را انجام دهند،طبيعى 

است وضعيت غيرعادى از سوى ايران قابل پذيرش نيست.
ــام وظايف بديهى  ــام حج منوط به انج وى تصريح كرد: انج
دولت ميزبان مناسك حج ،در زمينه مسايل اجرايى مختلف 
بر اساس رويه هاى هميشگى موجود و تضمين حج ، امنيت 
ــت و اگر درباره اين موارد توافقى صورت  و سالمت حجاج اس
نگيرد، عربستان مسئول بستن راه اعزام حجاج ايران خواهد 

بود.

جابرى انصارى:

عربستان مسئول بستن راه حجاج ايرانى است

نايب رييس كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه برگزارى انتخابات به صورت الكترونيكى 
الزمه تحقق كرسى بندى شوراهاست، گفت: اجراى اين طرح 

به غنى شدن شوراها كمك مى كند.
محمد جواد كوليوند با بيان اينكه بايد سعى كنيم تا شوراها 
كرسى بندى شوند، اظهار داشت: بايد حد نصاب براى ورود 

افراد با تخصص هاى مختلف به شوراها را مشخص كنيم.
ــالمى  بيان كرد: اگر  ــوراى اس نماينده مردم در مجلس ش
ــود، هر كسى روى  ــى بندى در مورد شوراها انجام ش كرس
كرسى خود رقابت مى كند.نايب رييس كميسيون شوراها و 
امور داخلى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: طرحى در اين 
مورد به كميسيون شوراها آمده است كه در مجلس دهم اين 
طرح مورد بررسى قرار مى گيرد. شوراها كه بر اساس اصول 
هفتم و صدم قانون اساسى ايجاد شده است بايد بتوانند، به 
ــى و امنيتى در همه موضوعات ورود  ــايل سياس غير از مس

پيدا كنند.
ــوراها بايد در حوزه هاى اجتماعى،  كوليوند با بيان اينكه ش
رفاهى و ساير موضوعات ورود پيدا كنند، گفت: با اين روش 

ــود و ما بايد بررسى كنيم كه  مديريت خدمات انجام مى ش
در شوراها به چه نيروهايى و با چه تخصص هايى نياز داريم.

وى افزود: در صورت كرسى بندى شوراها بايد انتخابات آن به 
صورت الكترونيكى انجام شود و كارت الكترونيكى انتخابات 
ــتفاده قرار گيرد، در غير اين صورت شمارش آرا با  مورد اس

وجود كرسى بندى، سخت خواهد بود.
نايب رييس كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اسالمى ادامه داد: برگزارى انتخابات الكترونيكى الزمه تحقق 
كرسى بندى شوراهاست؛ چون اگر براى هر كرسى كانديداى 
مشخص وجود داشته باشد، شمارش آرا بسيار سخت خواهد 
ــود و  ــوراها انجام ش بود.كوليوند گفت: اگر نصاب بندى ش
ــود، اين اقدامات به درستى انتخابات الكترونيكى انجام ش

 مى تواند شوراهاى ما را غنى كند.
وى با بيان اينكه يكى از اتفاقاتى كه مى تواند وضعيت كنونى 
شوراها را بهبود بخشد، نصاب بندى است، گفت: يك اقدام 
ــوراها در كميته تطبيق مورد  ديگر اين است كه مصوبات ش
بررسى قرار بگيرد و در مورد مصوبات تنها فرماندار نظر ندهد 

طرحى در اين زمينه نيز در مجلس تصويب شده است. 

نايب رييس كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس :

برگزارى انتخابات الكترونيكى،  باكرسى بندى شوراها

رييس جمهورى ترويج دو قطبى بودن كشور و تقابل مسئوالن را پيگيرى خط دشمن 
ــه قوه تحت هدايت رهبرى مقتدر، مسير توسعه كشور را  دانست و تاكيد كرد: هر س

پيگيرى مى كنند.
ــتان كرمان،با تاكيد بر اينكه «عده اى به  حسن روحانى در جلسه شوراى ادارى اس
ــت: با تكرار حرف دشمنان و جاى اميد، بذر ياس در جامعه مى افكنند»، اظهارداش

 توطئه گران، نبايد به آنها جايزه و فرصت داد.
ــرايطى كه جهان به دنبال تعامل با ايران است، كوچك  رييس جمهورى گفت: در ش

كردن كشور آن هم با پول بيت المال، تعجب برانگيز است.
ــعار  ــايه اقتدار معنا دارد، اما اهل ش روحانى با بيان اينكه «باور داريم كه صلح در س
نيستيم»، اظهارداشت:هيچ دولتى به اندازه دولت يازدهم به تقويت توان دفاعى كشور 

كمك نكرده است.
رييس جمهورى در ادامه با تاكيد بر اينكه «امسال در همه عرصه ها سال اقدام و عمل 
است»، افزود: تقويت توليد داخلى و تعامل اقتصادى و فناورانه براى تحقق سريع تر 

اقتصاد مقاومتى الزم است.
روحانى همچنين خبر داد كه سه استان از جمله استان كرمان به عنوان پايلوت اقتصاد 

مقاومتى فعاليت خواهند كرد.
رييس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به اينكه جانبازان بهترين 
مدرس زندگى هستند، گفت: جانبازى رهبر معظم انقالب، افتخارى براى همه و مايه 
آرامش ملت است و اساسا يكى از ويژگى هاى مهم انقالب اين بود كه در ميدان جهاد 

و جنگ، هيچ كس خودش را مستثنى نكرد.
 رييس  جمهورى افزود: جانبازان شهيدان زنده  اى هستند كه عالوه بر جهاد و فداكارى، 

صبورى و ايثار فوق العاده آنان براى همه ما درس آموز است.
ــى بزرگ براى ملت ايران برشمرد  ــاله دفاع مقدس را آزمايش ــت س وى دوران هش

ــان كرد: در ديدار با جانبازان و  ــرافراز از آن بيرون آمدند و خاطرنش كه با افتخار و س
خانواده هاى آنان با انسان هايى مواجه مى شويم كه در برابر عظمت روح آنها احساس 

كوچكى مى كنيم.
ــاره به ضرورت وحدت، اتحاد، يكپارچگى و هماهنگى در كشور گفت:  روحانى با اش
يكى از توطئه هايى كه دشمنان عليه ملت ايران دنبال كرده و در رسانه هاى خود تبليغ 
ــهوا آن را پيگيرى  ــانه ها در داخل نيز عمدا يا س ــفانه برخى رس مى كنند كه متأس

مى كنند، القاى دو قطبى بودن در ايران است.
رييس  جمهورى تأكيد كرد: ايران كشورى است كه همه قواى خود را تحت فرمان و 
نظر ولى امر و واليت فقيه كه جايگاهى ارزشمند در قانون اساسى دارد مى داند و تالش 
ما در دولت اين بوده كه اگر مشكل و اختالف نظرى هم با ديگر قوا داريم در جلسات 

خصوصى حل و فصل كنيم.
ــه گانه همه يك هدف واحد را كه توسعه كشور و  روحانى افزود: مسئوالن و قواى س

ارتقاى اخالق و معنويت در كشور است ، دنبال مى كنند.
وى با اشاره به اينكه روز به روز شرايط بهترى پيش پاى ملت ايران در راستاى توسعه و 
پيشرفت قرار دارد و بسيارى از مؤسسات تحقيقاتى دنيا امروز ايران را محيطى خوب و 
امن براى سرمايه گذارى مى دانند ،گفت: متأسفانه عده اى در داخل دائما بذر نااميدى 
را در افكار عمومى با هدفى نامشخص مى كارند و در شرايطى كه روابط ايران در تعامل 
با جهان در بخش هاى مختلف اقتصادى تسهيل شده و صدها شركت و سرمايه گذار 
ــمت ايران مى آيند ولى برخى رسانه هاى داخلى كه هزينه  براى سرمايه گذارى به س
آنها از بيت المال پرداخت مى شود اين واقعيت را عنوان نكرده و مى گويند هيچ كس 

براى سرمايه گذارى به ايران نخواهد آمد.
وى تصريح كرد: امروز به جز رژيم صهيونيستى كه رژيمى غاصب است و چند كشور 
ــت هايى  ــوابق تاريخى و شكس محدود در منطقه كه در چند ماه اخير با توجه به س
ــورها به همكارى با ايران  ــتند، بقيه كش ــده اند از ايران عصبانى هس كه متحمل ش

وسرمايه گذارى در اين كشور اميد دارند.

رييس جمهورى اسالمى ايران:

هر سه قوه تحت هدايت رهبرى مقتدر
 مسير توسعه كشور را پيگيرى مى كنند

آيت اهللا هاشمى:

موفقيت دولـت در برقـرارى روابط با دنيا كـار بـزرگى بود
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با مشارکت کشورهای عضو اکو؛

ایران و ترکیه اولین بازار
برق خاورمیانه را راه  می اندازند

رییس اتاق تهران؛

بانکداری کنونی ایران
هم با ربا و هم بدون ربا است

کارشناسان اقتصادی مطرح کردند:

آلمانی ها منتظر روزهای
سخت اقتصادی باشند

دور جدید مذاکرات برقی ایران و ترکیه با هدف 
راه اندازی اولین بازار منطقه ای برق و مش��ارکت 
کشورهای عضو گروه اکو امروز در شیراز آغاز شد.

دور جدید مذاکرات برقی ایران و ترکیه با هدف 
راه اندازی اولین بازار منطقه ای برق و مش��ارکت 
کشورهای عضو گروه اکو امروز در شیراز آغاز شد.

بر این اس��اس دومین نشس��ت مش��ترک برقی 
ایران و ترکی��ه امروز در خصوص تش��کیل بازار 
برق منطقه ای اکو ) ECO REM ( با مش��ارکت 
دبیرخانه اکو )سازمان همکاری های اقتصادی( 
آغاز شده و نمایندگانی از س��ایر وزارتخانه های 
دولتی دو کش��ور هم در ای��ن دور از گفت وگوها 
حضور پیدا ک��رده اند. این اجالس در راس��تای 
توافق های بیس��ت و ششمین نشس��ت شورای 
برنامه ریزی منطق��ه ای اک��و) RPC (، با حضور  
نمایندگانی از کمیته انرژی اکو و هیئتی هش��ت 
نفره از ترکیه متشکل از نمایندگان وزارت انرژی 
و منابع طبیعی ترکیه، امرا ) نهاد قانون گذار بازار 

انرژی ترکیه ( و شرکت TEIAS آغاز شده است.
عالوه بر این در نشست برقی شیراز، نمایندگانی 

از وزارت نیرو، ش��رکت توانیر، شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران، وزارت نفت، وزارت امور خارجه 

حضور پیدا کرده اند.
همچنین در حال حاضر ایران با تمام کشورهایی 
 که م��رز خاکی دارد، ان��رژی الکتریک��ی مبادله 
می کن��د ب��ه طوری که تاکن��ون با کش��ورهای 
عراق، اقلیم کردس��تان عراق، ترکیه، ارمنستان، 
ترکمنس��تان، جمهوری آذربایجان، پاکستان و 

افغانستان تبادل الکتریکی برقرار شده است.
در ش��رایط فعلی در دو محور » خوی « به »باش 
قلع��ه« و » بازرگان « ب��ه » دوغ��و بایزید « برق 
 ایران به ترکیه صادر می شود و بخش خصوصی 
عالقه مند خرید ب��رق از ایران اس��ت که در این 
راستا مذاکراتی بین دو طرف در حال انجام است.

 همزمان با آغ��از برنامه های جدی��د وزارت نفت 
به منظور صادرات غیر مس��تقیم ب��رق به ترکیه 
 و تولی��د و فروش برق در این کش��ور همس��ایه 
با افزایش صادرات گاز طبیع��ی، عراق به یکی از 
مش��تریان س��نتی برق ایران در طول چند سال 

گذشته تاکنون تبدیل شده است.

رییس ات��اق ته��ران ضمن واکن��ش به طرح 
مجلس برای اصالح قان��ون عملیات بانکداری 
بدون ربا، گفت: بانکداری کنونی ایران هم با ربا 

و هم بدون ربا است.
مس��عود خوانس��اری درب�اره ط���رح اص�الح 
 قان��ون عملی���ات بانک���داری ب���دون رب���ا 
در روزه��ای پایان��ی مجل���س نه��م، گف�ت: 
فع�االن اقتص���ادی بر این باورن���د که طرح 
بانک���داری ب��دون رب���ا، یک ط��رح کام�ال 
زی�ربن�ایی اس���ت و جهت تس��هیل ۶ قانون 
دیگر به کار گرفته می ش��ود که بر این اساس، 
باید ای�ن یک طرح کامال کارشناس��ی شده و 
ب��ا نظ�رخ�واهی کامل از بخ��ش خص�وصی و 
دولت و تم�امی کارشناسانی که در این زمینه 
صاح�ب نظ�ر هس��تند، باش��د. این طرح های 
زیربنایی را نمی توان با عجل��ه و بدون مداق�ه 

ک�ارشناس�ی انجام داد و تصویب کرد.
رییس اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن تهران 
 افزود: تقاضای بخش غیردولتی اقتصاد ایران 
از مجلس این است که با دقت و وسواس بیشتر 

و با نظرخواه��ی از صاحبنظران این اصالحات 
 را انج��ام دهن��د، اما آنچ��ه که کارشناس��ان 
در مورد طرح فعلی می گویند، این اس��ت که 
تنها نام قانون تغییر کرده و در داخل مجموعه، 
کوچک ترین اصالحاتی برای حذف بانکداری 

بدون ربا انجام نشده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنای�ع و معادن تهران 
تصریح کرد: در شرای�ط فعل�ی بانک�ی کش�ور، 
ممکن اس��ت تعابیر و اس��امی مرتب�ط با ربا را 
عوض کرده باش��یم ولی باید رب�ا تعریف شود، 
چراکه وقتی اقتصاد ای��ران، تورم۴۰ درصدی 
دارد، اگ���ر س��ود بانک��ی ۲۲ درصد باش��د، 
نمی توان گف�ت این ربا اس��ت و در مقابل، اگر 
تورم ۱۴ درص�د باشد و بهره بانکی ۲۵ درصدی 
اعمال ش�ود، باز هم تعریف خاص خود را دارد، 
بنابراین برای قضاوت در مورد اینکه بانکداری 
ایران بدون ربا یا با ربا اس��ت، اول باید تعریف 
ربا مشخص ش��ود و پس از آن نظر داد که آیا 
عملکرد بانک ها ربوی است یا رویکرد دیگری 

دارند.

 کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که آلمانی ها 
باید منتظر روزهای سخت اقتصادی باشند.

به گزارش مهر، صادرات آلم��ان، تجارت این 
کشور را در ماه مارچ افزایش داد، اما تولیدات 
صنعتی این کشور کاهش داشت که شاید نشان 
از این دارد که مشکالت بزرگترین اقتصاد اروپا 

در راه است.
تحلیلگران می گویند که اقتصاد آلمان به طور 
کلی در سه ماهه اول سال جاری میالدی رشد 
استواری داشته، اما تولیدات صنعتی این کشور 
در این مدت کاهش��ی بیش از پیش بینی های 

قبلی داشته و ۱/3 درصد کمتر شده است.
صادرات آلمان در ماه مارچ ۱/9 درصد افزایش 
داش��ته و به رقم ۱۰۱/3 میلیارد یورو رسیده 
و در همین مدت واردات این کش��ور اروپایی 
کاه��ش ۲/3 درصد داش��ته و به ع��دد 77/۶ 

میلیارد یورو رسیده است.
یک اقتصاددانان می گوید: » به لجاظ اقتصادی 
سه ماهه اول سال جاری میالدی آلمان روندی 
مثبت را تجرب��ه کرد. « اما » رالف س��الوین « 

 از دیگر تحلیلگران اقتص��ادی اذعان دارد که 
در سه ماهه دوم سال، رشد اقتصادی کمتری 

انتظار می رود.
آلمان رش��د اقتصادی س��ال جاری میالدی 
را ۱/7 درص��د و س��ال بعد را نی��ز ۱/۵ درصد 

پیش بینی می کند.

خبر خبر 

بازار راکد ل��وازم خانگی که ف��روش کارت اعتب��اری خرید کاال هم 
نتوانس��ته تاثیری در رونق آن داشته باش��د، این روزها شاهد رفتار 
برخی تولیدکنندگان در افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصوالت است.

طرح ویژه » کارت اعتباری خرید کاالی با دوام ایرانی « که در قالب 
 بسته خروج از رکود قرار بود پاییز س��ال 9۴ اجرایی شود در نهایت 
با کش و قوس های بسیار فروردین ماه امسال برای ایجاد رونق بازار 
در اجرایی ش��د. عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای 
نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار 
نمی دانس��تند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای 

حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار به کار گیرد.
 فتاحی یک��ی از تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگی در همی��ن ارتباط 
به تسنیم می گوید: ما از روز نخست اجرای طرح تا امروز فقط ۲ عدد 
کاال با کارت اعتباری خرید کاال توانسته ایم بفروشیم، اما نکته قابل 
تامل این است که پول فروش این کاال اول به بانک مرکزی رفته و بعدا 

به حساب کارخانه دار واریز می شود.
وی با بیان اینکه قرار بود بانک مرکزی ظرف یک هفته این پول ها را 
به حساب تولیدکنندگانی که اجناس خود را در قالب کارت اعتباری 
فروخته اند واریز کند، گفت: در حال حاض��ر حدود ۱۲ روز از فروش 

می گذرد و هنوز بانک مرکزی پولی به حساب ما واریز نکرده است.
این تولیدکننده لوازم خانگی تصریح کرد: متاسفانه برخی با رابطه این 
کارت ها را در فروش��گاه ها نقد و آن را صرف موارد دیگر می کنند که 
 این موضوع خود مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است 
به نوعی برخ��ی مردم ب��ا کارت های اعتب��اری کاالی��ی خریداری 

نمی کنند و فقط به نقد کردن آنها اقدام می کنند.
 فتاحی ب��ا اعالم اینک��ه س��ایر تولیدکنن��دگان هم ف��روش خوبی 
در حوزه کارت ه��ای اعتباری خرید کاال ندارن��د، افزود: فقط برخی 
از تولیدکنندگان��ی که فروش��گاه دارند تعدادی از اجن��اس خود را 
فروخته اند. وی در خصوص تغیی��رات قیمتی در برخی از اقالم لوازم 
 خانگی هم گفت: امروز بازار در ش��رایط رکود قرار داشته و اگر کسی 
به بهانه افزایش هزینه های سر بار قیمت محصوالت خود را افزایش 

دهد، امکان فروش آن محصوالت را در سطح بازار نخواهد داشت.

رییس انجمن قطعه س��ازان اس��تان اصفهان با اش��اره به فعالیت 
 ۲۰۰ واحد قطعه س��ازی خودرو در اس��تان اصفه��ان گفت: نیمی 
از واحدهای قطعه سازی خودرو در استان، پایین تر از ظرفیت کامل 

خود کار می کنند.
ابراهیم احم��دی در مراس��م افتتاحی��ه دوازدهمین نمایش��گاه 
 بین المللی قطعات خودرو در اصفهان با بیان اینکه۲۰۰ قطعه ساز 
در اس��تان اصفهان در حال فعالیت هس��تند، اظهار داش��ت:7۰ 
قطعه ساز به صورت مستقیم با خودروسازان کشور قرارداد دارند، 
این قطعه س��ازان بی��ش از8۰ درصد تولی��د در اس��تان را به خود 
اختصاص داده اند؛ این شرکت ها، در شهرک های صنعتی اصفهان، 

گلپایگان، نایین، کاشان و شهرضا فعالیت می کنند.
وی افزود: اس��تان اصفهان سومین استان کش��ور در فروش قطعه  
و ورق به خودروس��ازان اس��ت و در قطعات خودروهای سنگین و 
تجاری، اصفهان حرف نخست را در کشور می زند، استان اصفهان 
دارای نیروی انس��انی متخص��ص در ای��ن بخش اس��ت و از نظر 

جغرافیایی به سایت های خودروسازی نزدیک است.
رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان بیان کرد: ارتباط نداشتن 
قطعه س��ازان داخلی با برندهای مع��روف دنیا یک��ی از نقاط قابل 
بهبود این بخش از صنعت اس��ت، با افزایش تیراژ تولید، بهره وری، 
سودآوری و تولید افزایش پیدا می کند البته این موضوعات نیازمند 

حمایت است.
ابراهیم احمدی با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت 
گف��ت: در دنیا نرخ تس��هیالت پایی��ن و مدت زم��ان بازپرداخت 
 اقساط، طوالنی مدت است، اما در کشور نرخ سود تسهیالت باال و 
مدت زم��ان آن کوتاه اس��ت در صورتی که صنای��ع نیازمند زمان 

هستند تا به سودآوری برسند.
اح�م���دی با اش��اره ب���ه فرص�ت ه���ای پی���ش روی صنع�ت 
قطعه س��ازی تصریح کرد: با ایجاد ارتباط با خودروسازان خارجی 
می توان به ج��ذب س��رمایه گذاری و افزایش دانش فن��ی در این 
صنعت اندیش��ید، ما نیروهای متخصصی داریم، اما نیاز به تبادل 

دانش وجود دارد.
رییس انجم�ن قطعه سازان استان اصفهان با بیان اینکه آمار دقیقی 
از تعطیلی و یا میزان اس��تفاده از ظرفیت واحدهای قطعه س��ازی 
نداریم، گفت: اگر قطعه سازان رشد نداشته باشند این خود، ممکن 
است سبب تعطیلی شود، حداقل۵۰ درصد از واحدهای قطعه سازی 
اس��تان اصفهان کمتر از8۰ درصد و یا پایین تر از ظرفیت خود کار 

می کنند.
ابراهیم احمدی بیان کرد: ما در ۲ مرحله، یکی در نیمه دوم س��ال 
9۱ و یکی در خرداد سال گذش��ته با تعدیل نیرو مواجه بودیم، اما 

آمار دقیقی در دست نیست.

یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی؛

زمزمه گرانی ۱۵ درصدی
برخی لوازم خانگی

رییس انجمن قطعه سازان؛

فعالیت ۲۰۰ واحد
قطعه سازی خودرو در اصفهان

بانک مرکزی در حالی به دنبال تکمیل فرآیند س��اماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی است که رس��یدگی به شرکت های 
گمنام وام دهنده به فراموشی س��پرده شده است و هر روز 

تعداد آنها بیشتر می شود.
بانک مرکزی در حالی این روزها ب��ه دنبال تکمیل فرآیند 
س��اماندهی بازار غیرمتش��کل پولی اس��ت و قصد دارد که 
موسسات و صندوق های فعال در چرخه اقتصاد را ساماندهی 
 کند که به نظر می رس��د رسیدگی به ش��رکت های گمنام 
وام دهنده به فراموش��ی سپرده شده اس��ت و هر روز تعداد 
آنها بیشتر می شود بدون اینکه مش��کلی در نحوه فعالیت 

آنها ایجاد شود.
 اصط��الح » پرداخ��ت وام « در م��دت زم��ان نی��م ی��ا 
یک ساعت توسط ش��رکت های فعال در بخش سرمایه در 
سال های گذشته همواره در بخش آگهی های روزنامه های 
کثیراالنتشار درج می شد و این شرکت ها با پرداخت وام های 
کالن به متقاضیان سودهای هنگفتی را به جیب می زدند و 
چه بسا از این طریق مشکالتی را برای نظام اقتصادی، مالی 

و سرمایه ای کشور و برخی افراد ایجاد می کردند.
با وجود اینک��ه بانک مرکزی فعالیت اینگونه ش��رکت ها را 
ممنوع اعالم کرده و بارها نسبت به غیرقانونی بودن عملکرد 
 آنها هش��دار داده اس��ت، اما هنوز همچنی��ن آگهی هایی 
 در همی��ن روزنامه ه��ا اعالم می ش��ود، با ای��ن تفاوت که 
به دلیل غیرقانونی بودن فعالیت شان اصطالح پرداخت وام 
را به » پرداخت فوری سرمایه « تغییر داده اند تا از این طریق 

بدون جلب توجه به فعالیت های خود ادامه دهند.
ط��ی س��ال های گذش��ته پ��س از اینک��ه بان��ک مرکزی 
 نس��بت به فعالیت این ش��رکت ها واکنش نش��ان داد و از 
روزنامه هایی ک��ه چنین آگهی های��ی را در صفحات خود 
منعکس می کردند، درخواست کرد که این شیوه را متوقف 
کنند، برای مدت زمانی درج این آگهی ها متوقف ش��د، اما 
حال ش��رکت های فعال در بخش پرداخ��ت وام های فوری 
دوباره بازار فعالیت خود را از طریق همین دس��ت تبلیغات 

داغ کرده اند و مشتریان بسیاری هم دارند.
در زمانی که پرداخت وام به ویژه وام های خرد توسط بانک ها 
متوقف ش��ده و حتی برای دریافت یک وام ازدواج هم باید 
ماه ها در نوبت و صف ماند، این ش��رکت ها با ش��یوه هایی 
که دارند و س��ودهایی که می گیرند، وام هایی را به صورت 
 فوری و حتی نیم ساعته و یک س��اعته بدون نیاز به ضامن 
به متقاضیان می پردازند. برخی از این ش��رکت ها س��ابقه 
فعالیت طوالنی م��دت در این بازار را دارن��د، برخی از آنها 
پرداخت فوری وام به دارندگان طال و سکه با چک،۱۰۰ یا 
9۰ درصد ارزش طال را انجام می دهند و در هر قسط بخشی 
از طالی دریافت ش��ده به عنوان وثیقه را به گیرنده وام باز 

می گردانند.

پرداخت فوری وام به دارن��دگان خودرو تا۵۰ درصد ارزش 
 خودرو بدون انتقال س��ند هم ش��یوه دیگری است که آنها 
به کار می برند. برخی از آگهی های آنها تامل برانگیز است، 
پرداخت آس��ان و فوری وام در ازای وثیقه خط رند یا فرش 
نفیس در کمتر از۱۰ دقیقه ی��ا ۵ دقیقه، پرداخت وام تا۶۰ 
درصد خودروی مدل باال، تا8۰ درصد قیمت س��یم کارت، 
پرداخت وام از یک ت��ا ۱۵ میلیون تومان وی��ژه کارمندان 
دولت و بازنشس��تگان با چک و پرداخت وام به هر میزان با 
سند مسکونی تهران نیز بخش دیگری از این تبلیغات است.

برخی از آنها مطرح می کنند که س��ودهای دریافتی شان 
 ش��رعی و براس��اس عقود مضاربه اس��ت و بر آن تاکید هم 
می کنن��د، پرداخ��ت وام از مبالغ کم ت��ا میلیاردها تومان 
هم در بین آنها وجود دارد، پرداخ��ت وام با کمترین هزینه 
 ی��ا پرداخت وام به ب��رای خرید اتومبیل ه��ای خارجی هم 
در این بین دیده می ش��ود. برخی از آنها برای اینکه اعتماد 
 مشتریان ش��ان را جذب کنند، می گویند ک��ه تمام کارها 

در حضور وکیل و در محضر انجام می شود.
 در شرایطی که نظام بانکی هر روز شرایط سخت گیرانه تری

 را ب��رای پرداخ��ت وام اعمال م��ی کند، این ش��رکت ها با 
شیوه هایی که به کار گرفته اند و شگردهایی که دارند، خالء 
پرداخت وام به صورت فوری و ب��دون ضامن را پر کرده اند، 
گرچه دریافت کنندگان وام باید بازپرداخت های کالنی را 

انجام دهند.
بهره این وام ها از سودهای کالن نظام بانکی هم بیشتر است 
و گرچه عنوان می کنن��د این نرخ ها مانند نرخ های س��ود 
بانکی متعارف است اما بیش از 37، 38 درصد سود می گیرند 
و گاهی دو سوم مبلغی که به صورت وام دریافت شده، باید 

به عنوان سود بازپرداخت شود. ش��رکت های فعال در بازار 
پولی کشور بر روی هر کاالیی که دارای ارزش مادی باشد، 
مانند سند ملکی، خودرو، فرش، طال، سکه، شماره تلفن رند 
۰9۱۲، دسته چک و غیره وام می پردازند. این شرکت های 
گمنام با یکدیگر در بخش نرخ های بهره دریافتی در رقابت 

هستند و نرخ هایی نزدیک به هم را اعالم می کنند.
این شرکت ها در قبال گرو گذاشتن طال، تا9۰ درصد ارزش 
آن را وام می پردازند و در قبال ه��ر بار بازپرداخت مبلغ وام 
معادل مبلغی بازپرداختی، بخشی از طال را باز می گردانند. 
البته مشابه چنین ش��یوه ای در بانک کارگشایی هم انجام 
می شود، اما فقط تا مبلغ دو میلیون تومان! در شیوه مذکور 

تقریبا نیمی از مبلغ طال به صورت بهره پرداخت می شود.
 نکته دیگ��ر اینکه اغل��ب بانک ه��ا پرداخ��ت وام را منوط 
به س��پرده گذاری کرده اند، اما این ش��رکت ها بدون اینکه 
سپرده ای در آنها انجام ش��ود، وام می دهند. در عین حال 
زمانی که سند ملک یا خودرو را گرو گذاشته باشید، انتقال 

سند غیرممکن است و فقط مال مذکور توقیف می شود.
البته اقساط بازپرداختی این وام ها بسیار باال است، به عنوان 
نمونه اگر مبلغی حدود۵۰ میلیون وام دریافت شده باشد، 
این میزان وام در کمتر از مدت یک سال باید بازپرداخت و 

همراه با سود و کارمزد و غیره بازپرداخت شود.
حال در شرایطی که بانک ها درب پرداخت وام های خود را 
به روی مردم و حتی بخش تولید کشور بسته اند، بسیاری ها 
حتی بخش های تولیدی و اقتصادی کش��ور ناچارند برای 
 ادامه فعالیت به س��مت این ش��رکت های غیرقانونی بروند 
و به جای اینکه نجات پیدا کنند، بیشتر گرفتار ورشکستگی 

و پرداخت اقساط سنگین این نوع وام ها می شوند.

مصوبه وام ۱۰ میلیونی ازدواج ب��ا وجود تمامی ادله و 
مخالفت هایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن 
آن مطرح کرد، به زودی در قالب قانون بودجه ۱39۵ 
ابالغ خواهد شد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی 
به عنوان سیاستگذار، چه تدبیری برای اجرایی شدن 
قانونی که یک باره به رشد سه برابری منابع نیاز دارد، 
می اندیشد و چه زمانی آن را در پیشخوان بانک ها قرار 

خواهد داد.
 به گ��زارش ایس��نا، در حال��ی بانک مرک��زی عنوان 
می کند که در اواخر سال گذش��ته بررسی های الزم 
برای افزایش سقف وام ازدواج از س��ه به پنج میلیون 
تومان را نهایی ک��رده و قرار بوده تا در ش��ورای پول و 
اعتبار آن را مطرح و مص��وب کند که در همین میان، 
نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا این وام را از سه 
به۱۰ میلیون تومان افزایش دهن��د. مصوبه ای که با 
اما و اگر و بعضا مخالفت هایی از س��وی شبکه بانکی 
همراه ش��د.کمبود منابع الزم در قالب قرض الحسنه 

برای تامین نقدینگی الزم اعط��ای وام۱۰ میلیونی و 
حتی سه میلیون تومانی موجود، دلیل بانک ها برای 
غیر عملیاتی بودن آن اس��ت. در عین حال که عنوان 
 می ش��ود با توجه به نبود منابع اگر قرار باش��د که به 
یک باره رق��م وام تا بیش از3۰۰ درص��د افزایش پیدا 
کند، آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش 
داد که خود عاملی برای ایجاد رانت و بی عدالتی بین 
متقاضیان خواهد ش��د. با این حال ب��ا توجه به اینکه 
نمایندگان مجلس دالیل بانک ه��ا و بانک مرکزی را 
نپذیرفته و حتی شورای نگهبان نیز در قالب بودجه این 
موضوع را تایید کرد، اکنون باید منتظر ابالغ آن از سوی 
دولت به بانک مرکزی و سیاست های این بانک بود. این 
در حالی اس��ت که اظهارات متفاوتی درباره سرانجام 
اجرایی شدن این وام مطرح اس��ت. آخرین پیگیری 
ها از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است که با وجود 
تمام مخالفتی که با رشد سه برابری وام ازدواج دارند؛ 
اما به هر حال وقتی این موضوع در قالب قانون بودجه 

درآمده، الزم االجراست. در عین حال عنوان می شود 
که باید مجموعه کارشناسان و مدیران بانکی و بانک 
مرکزی گرد هم آمده و چاره ای بیندیشند که راهکاری 
برای افزایش منابع ایجاد ش��ود و یا اینکه چاره ای جز 
کاهش تعداد پرداخت ها با توجه به منابع موجود نیست 
که خود عامل طوالنی شدن صف هایی است که در حال 
حاضر تا حدود۴۵۰ هزار زوج کاهش پیدا کرده است. 
در حالی فعال سرنوشت مشخصی برای وام ۱۰ میلیونی 
ازدواج وجود ندارد که حتی در بین برخی مدیران هم 
امیدی برای اج��رای مصوبه وام۱۰ میلی��ون تومانی 
با وجود الزام آن نیس��ت، به طوری ک��ه اخیرا یکی از 
مدیران دفتر برنامه ریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان 
پرداخت این وام را بعید دانسته و عنوان کرده که وزارت 
ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با پرداخت این وام ها به 
جوانان در آستانه ازدواج ندارد ولی بعید به نظر می رسد 
با این شرایط مالی بانک ها بتوانند در پرداخت وام۱۰ 

میلیونی مساعدت کنند.

در سال۱39۰ حداقل نرخ دستمزد کارگران معادل 3۲ 
درصد از متوسط هزینه خانوار شهری بود که این میزان 
در سال۱39۰ با یک درصد کاهش به3۰ درصد رسید. 
در سال های ۱39۱ و ۱39۲ حداقل هزینه دستمزد 
کارگران نسبت به متوسط هزینه های خانوار شهری 
کاهش بیشتری یافت و به ۲8 درصد رسید، ولی این 
میزان در س��ال ۱393 بهبود پیدا ک��رده و 3۱ درصد 

ارتقا پیدا کرد.
بر اس��اس اطالعات منتشر شده از س��وی مرکز آمار 
ایران، در سال ۱393، به طور متوسط هزینه هر خانوار 
 ایرانی،  ماهیانه معادل یک میلیون و 9۵7 هزار تومان 
بوده است که نسبت به سال قبل آن معادل ۱۴ درصد 
رشد کرده اس��ت. حداقل نرخ دس��تمزد کارگران در 
 این سال نیز با ۲۵ درصد رش��د نسبت به سال ۱39۲ 
به ۶۰9 ه��زار تومان رس��ید. بر این اس��اس حداقل 
دس��تمزد کارگران 3۱ درصد از متوسط هزینه های 
خانوار شهری است. همچنین مرکز آمار ایران به طور 

متوسط هزینه  درآمد هر خانوار ایرانی در سال ۱39۲ 
را، ماهیانه یک میلیون و 7۱۶ هزار تومان اعالم کرده 
است که نشان دهنده  رشد ۲۵ درصدی هزینه  خانوار 

شهری نسبت به سال ۱39۱ است.
در سال ۱39۲ حداقل نرخ دستمزد کارگران نیز با ۲۵ 
درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴87 هزار و ۱۲۵ 
تومان رسید. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران 
 ایرانی مع��ادل ۲8 درص��د از هزینه خانوار ش��هری 

در ایران بوده است.
در س��ال ۱39۱، هزینه ی هر خان��وار ایرانی ماهیانه 
معادل ی��ک میلی��ون و 3۶9 هزار تومان بوده اس��ت 
 که نس��بت به س��ال قبل ۲7/۱ درص��د افزایش پیدا 
کرده اس��ت. حداقل نرخ دس��تمزد کارگران در سال 
۱39۱ نیز با ۱8 درصد افزایش نسبت به سال۱39۰ 
به 389 هزار و 7۵۴ تومان رس��ید. در سال ۱39۱ نیز 
حداقل دستمزد کارگران معادل ۲8 درصد از متوسط 

هزینه خانوار شهری بوده است.

به طور متوسط هر خانوار ایرانی در سال۱39۰، ماهیانه 
معادل یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان بوده اس��ت که 
نس��بت به س��ال ۱389، معادل ۱۶/۵ درصد افزایش 
یافته است. همچنین در این سال حداقل نرخ دستمزد 
کارگر مع��ادل33۰ هزار و3۰۰ تومان بوده اس��ت که 
 نس��بت به س��ال قبل افزایش 9 درص��دی را تجربه 
کرده است. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران 
معادل3۰ درصد از متوسط هزینه های خانوار شهری 
ایرانی در سال۱39۰ است. اطالعات مرکز آمار ایران 
نشان می دهد هزینه  هر خانوار ایرانی در سال ۱389، 
ماهیانه مع��ادل 9۴7 هزار و 333 تومان بوده اس��ت 
 که نس��بت به س��ال قبل ۱۴/۶ درص��د افزایش پیدا 
کرده است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در این سال 
معادل 3۰3 هزار و۴8۰ تومان بوده است که نسبت به 
س��ال قبل ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. حداقل 
 دس��تمزد کارگران در این س��ال مع��ادل 3۲ درصد 

از متوسط هزینه  خانوار شهری است.

به بهانه کمبود منابع الزم در قالب قرض الحسنه؛

سرنوشت مبهم وام ۱۰ میلیونی ازدواج
بررسی متوسط هزینه خانوار شهری طی ۵ سال؛

آیا وضعیت معاش کارگران بهبود پیدا کرده است؟

شگردهای جدید متخلفان بازار پولی؛

۵ دقیقه ای وام فوری بگیرید!
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عكس روز(نوزاد تنبل )

ــوراى حفظ حقوق  ــازى در ش نماينده وزير راه و شهرس
ــت درخت  ــواران به بهانه كاش بيت المال گفت: زمين خ
ــان و ساخت و ساز در اين  در حال شكافتن كوه هاى لواس

منطقه هستند.
حسين معصوم اظهار كرد: وضعيت منطقه لواسان از حد 
يكى دو پرونده خارج شده و متخلفان به شكل گسترده به 
ــى بازديدى كه از اين  ــان افتاده اند. ط جان كوه هاى لواس
منطقه داشتيم متوجه شديم زمين خواران ابتدا با كاشتن 
درخت آثار تصرف ايجاد مى كنند، بعد با اقداماتى پيچيده 

سند مى گيرند.
ــوراى حفظ حقوق  ــازى در ش نماينده وزير راه و شهرس
ــان به مناطق خوش آب و  بيت المال با بيان اينكه متصرف
هواى كشور رخنه كرده اند، گفت: نقاط خوش آب و هوايى 
ــگرى توسعه پيدا  كه مى تواند به نفع منافع ملى و گردش

كند، امروزه در حال حيف و ميل شدن است.
ــترش پديده شوم زمين خوارى  معصوم همچنين به گس
در استان هاى شمالى اشاره و خاطرنشان كرد: در گيالن، 
ــتان اراضى كه مى تواند به ارزش افزوده  مازندران و گلس
تبديل شود و در حوزه گردشگرى اشتغال ايجاد كند بسيار 
ــودجويان درآمده است. به طورى كه  راحت به تصرف س
اگر ارگان هاى دولتى بخواهند طرح هاى توسعه خود را در 
روستاها پياده كنند، در ابتداى راه با مشكل زمين مواجه 

خواهند شد.
وى با بيان اين كه بايد در حوزه زمين خوارى از جرم زدايى به 
سوى جرم انگارى برويم، افزود: متخلفان بايد هزينه تخلف 

ــه هم اكنون به دليل تجهيز نبودن  را بپردازند؛ در حالى ك
ما به ابزارهاى حقوقى و قانونى، برخورد قاطعى با اين افراد 

صورت نمى گيرد.
مشاور وزير راه و شهرسازى تاكيد كرد: وقتى به روستاها 
سر مى زنيم مى بينيم اغلب روستاييان از اقدامات رضايت 
ندارند و مى گويند ما كه ساكن اينجا هستيم اگر بخواهيم 
ــازيم با مانع مواجه  محيطى براى اسكان فرزندانمان بس
مى شويم، اما افراد ديگر به اينجا مى آيند، خيلى راحت اقدام 

به ساخت و ساز مى كنند و برخوردى هم با آنها نمى شود.
ــاره به صدور مجوز غيرقانونى ساخت توسط  معصوم با اش
9 مرجع در شمال كشور گفت: در داخل محدوده شهرها 
ــهردارى ها موظف به صدور  بر اساس طرح هاى جامع، ش
ــتند كه البته آن هم بر اساس طرح هايى كه به  پروانه هس
تصويب مى رسد. در خارج از محدوده شهرها نيز كه مربوط 
به طرح هاى هادى است بخشدارى ها مى توانند بر اساس 
طرح هاى مصوب هادى اقدام به صدور مجوز ساخت كنند. 
ــتگاه ديگرى از جمله  ــوى هر دس لذا هرگونه مجوز از س
سازمان هميارى شهردارى ها غيرقانونى است. وى اظهار 
كرد: جدا از مراجعى كه به شكل غيرقانونى اقدام به صدور 
مجوز مى كنند، ساخت و سازهاى بدون مجوز بسيار زياد 
است. در حال حاضر بنگاه هاى معامالت ملكى بزرگ ترين 
نقطه آسيب زمين خوارى هستند. بنگاه ها افراد را به معامله 
ــن را بخر ما برايت مجوز  دعوت مى كنند و مى گويند زمي

ساخت مى گيريم.
ــا پديده  ــور را در برخورد ب ــش وزارت كش ــوم، نق معص

ــر فرماندارى ها،  ــت و گفت: اگ ــوارى موثر دانس زمين خ
بخشدارى ها و استاندارى ها به مبارزه با تخلفات وارد شوند، 

زمين خوارى بسيار تخفيف پيدا مى كند.
ــى و منابع  ــازى در حفظ اراض نماينده وزير راه و شهرس
ــته بعضا پروژه هاى كالن  طبيعى با بيان اين كه در گذش
ــتانداران حمايت مى شد، گفت:  ــط اس زمين خوارى توس
پديده شانديز يكى از اين پروژه هاست كه مقامات مسئول 
ــات غيرقانونى  ــان در اين پروژه از اقدام وقت با حضورش
ــت را  حمايت مى كردند. تا زمانى كه اين رفتارهاى نادرس
ــه حفظ حقوق عمومى اميدوار  اصالح نكنيم نمى توانيم ب
ــيم. به گفته  معصوم، امروزه تخريب محيط زيست به  باش
عنوان جنايات بشرى مورد توجه است ولى ما اين مسايل 
را بسيار دست پايين نگاه مى كنيم. به همين دليل تخلفات 
ــت. البته ركود مسكن،  ــترش اس روز به روز در حال گس
ــوارى موثر بوده ولى  مقدارى در كاهش تخلفات زمين خ
ــكن به سمت رونق،  بيم آن مى رود كه با رفتن بخش مس

تخلفات افزايش يابد.
مشاور وزير راه و شهرسازى تصريح كرد: صرفا با ساز و كار 
دولتى نمى توان به مقابله با تخلفات حوزه زمين پرداخت. 
نقش مردم بسيار مى تواند موثر باشد. اگر مردم كمك كنند 
ما نيز حمايت مى كنيم. بدين ترتيب با هزينه هاى بسيار 
كم توفيقات زيادى حاصل مى شود، اما اگر فقط بر اساس 
گزارش و كاركرد دولتى بخواهيم كار را پيش ببريم يقينا با 
اين حجم تجاوز به عرصه محيط زيست نمى توان به اصالح 

كارها اميدوار بود.

خبرخبر

ــى بنياد علوم  ــال 2016 با حمايت مال ــه در س ــاس نتايج مطالعه اى ك بر اس
 Critical Reviews in ــه ــج آن در مجل ــيده و نتاي ــيه به انجام رس روس
ــت، مقاالتى كه تاكنون به نام مستندات  Biotechnology انتشار يافته اس
علمى مخالفت با محصوالت تراريخته مورد استناد مخالفان اين فناورى بوده از 

نظر علمى فاقد ارزش بوده اند.
در اين پژوهش، نتايج تحقيقات و مقاالتى كه با نام مطالعات علمى روى اثرات 
ــار، مورد استفاده وسيع  ــده و پس از انتش سوء محصوالت تراريخته انجام ش

مخالفان قرار گرفته بود، بررسى مجدد شد. 
ــيدند كه روش  ــيه به اين نتيجه رس ــگران بنياد علوم روس در نهايت پژوهش
ــى نتايج مورد  ــراى ارزياب ــه در مطالعات علمى ب ــاى آمارى ك اجرا، آناليزه
ــن پژوهش ها همگى  ــل از اي ــره نتايج حاص ــتفاده قرار مى گيرد و باالخ اس
ــط از آن مقاالت  ــه نتايج غل ــتند كه منجر ب ــكاالت عديده اى هس داراى اش
ــگران نتيجه گيرى كرده اند كه نتايج ارايه شده در  ــت. اين پژوهش ــده اس ش
ــيب زايى محصوالت تراريخته را نشان  اين مقاالت هيچ گونه شواهدى از آس

نمى دهند.
ــى و  ــش خصوص ــركت هاى بخ ــك از ش ــچ ي ــط هي ــش توس ــن پژوه اي
ــت مالى قرار  ــه مورد حماي ــده بذر تراريخت ــركت هاى توليدكنن از جمله ش
ــيه به عنوان يك  ــط بنياد علوم روس نگرفته و هزينه هاى انجام آن صرفا توس
ــائبه به وجود نيايد كه شركت هاى  ــت تا اين ش ــده اس نهاد دولتى تامين ش
ــر نتايج آن تأثير  ــا حمايت مالى از اين پژوهش ب توليدكننده بذر تراريخته ب

داشته اند.
ــتفاده از بستر كم اطالعى برخى از  مخالفان محصوالت تراريخته در دنيا با اس
ــاندن و گريزاندن آنها از فناورى هاى پيشرفته و از  مردم جامعه و با هدف ترس
جمله فناورى مهندسى ژنتيك، هر از چندگاهى با انتشار مقاالت به ظاهر علمى 
به ترويج اين شايعه دروغين در جامعه مى پردازند كه گويا محصوالت تراريخته 

داراى اشكاالتى از نظر سالمتى و بهداشت بوده اند.
ــان مى دهد كه مطالعات يادشده  اين درحالى است كه نتايج اين پژوهش نش
ــت كه مخالفان  ــوده و اين امر تلويحا به اين معناس از نظر علمى فاقد ارزش ب
فناورى تراريخته، براى اثبات ادعاى خود، به جاى اتكا بر پژوهش هاى دقيق، 
ــازى هاى مغرضانه روى آورده اند تا اهداف  علمى و بى طرفانه صرفا به مقاله س
ــند. اين مقاالت دروغين پيش  ــوم خود را لعاب علمى داده باش استكبارى ش
ــناخته  ــى جهانى به عنوان تقلب علمى ش ــط مراجع علم از اين همواره توس

شده است. 
ــازمان بهداشت جهانى   ــئول بين المللى از جمله س تمامى سازمان هاى مس
(WHO)، سازمان تجارت جهانى  (WTO)، سازمان غذا و كشاورزى ملل 
ــازمان ايمنى غذايى اتحاديه اروپا  (EFSA) پيش از اين  متحد  (FAO)و س
اعالم كرده بودند كه محصوالت تراريخته موجود در بازار، هدف پژوهش هاى 
ــيار دقيق و كاملى قرار گرفته و سالمتى و مزيت هاى بهداشتى آنها  علمى بس

مورد تاييد است.

رييس كميته حمل و نقل شوراى اسالمى شهر از آاليندگى 8 برابرى 
موتورسيكلت ها نسبت به خودروها خبر داد.

محسن سرخو، با اشاره به اقدامات شوراى چهارم ادامه داد: در شوراى 
چهارم شهر تهران ما چند اقدام بسيار مهم را انجام داديم كه يكى از 
آنها تدوين و بررسى و تصويب برنامه پنج ساله دوم شهردارى تهران 
بود كه برخالف برنامه اول ما همه تالشمان را كرديم كه همه اهداف 
ــه بگنجانيم به ويژه آنكه  ــه طور دقيق در اين برنام كمى و كيفى را ب
چند موضوع را به عنوان اصلى ترين موضوعات در اين برنامه مد نظر 

قرار داديم . 
در گام ديگر سعى شد در بودجه هاى ساالنه به عنوان برش هاى اين 

برنامه با دقت حفظ و حراست شود .
ــعه حمل و نقل عمومى با  رييس كميته حمل و نقل اضافه كرد: توس
محوريت مترو كه پاك ترين وسيله حمل و نقل عمومى است از جمله 

اين موضوعات بود.
سرخو گفت: عالوه بر توسعه حمل و نقل عمومى نوسازى بافت هاى 
ــوده نيز جزو برنامه ها و دغدغه هاى ذهنى خود بوده كه قبل از  فرس

ورود به شورا مد نظر داشته است.
اين عضو شوراى اسالمى شهر تهران بيان كرد: توسعه مترو بر اساس 
راه اندازى ساالنه 30 كيلومتر به گونه اى كه بهره بردارى از خط 3، 
ــردارى از خط 6 و  ــهر آفتاب ، بهره ب مترو فرودگاه مهر آباد ،مترو ش
7، افزايش تعداد ناوگان اتوبوسرانى ، ورود اتوبوس ها و تاكسى هاى 
هيبريدى ، جايگزينى موتور سيكلت ها با موتور هاى برقى از جمله 
مواردى بوده كه با پيگيرى هاى شوراى چهارم يا محقق شده و يا در 
حال تحقق است تا به اين ترتيب آالينده ها در شهر تهران به شدت 

كاهش پيدا كند.
ــث تبديل  ــت گذارى ها بح ــتاى اين سياس ــه داد: در راس وى ادام
ــدام برابر 8  ــه موتورهاى برقى كه هر ك ــيكلت هاى فعلى ب موتورس
ــه در وهله اول موتور  ــى دارد را پيش بينى كرديم ك خودرو آاليندگ
سيكلت هاى پيك بادپا، پست و دليورى ها تبديل خواهند شد و در 
مرحله دوم با وام بهره كم 4درصد كه بانك شهر پيش بينى كرده مردم 
ــتفاده كنند و در فاز بعد ممنوعيت ورود  ــت از آن اس خواهند توانس
موتور سيكلت هاى بنزينى به محدوده طرح ترافيك اجرايى خواهد 

شد .
سرخو تصريح كرد: در بحث ساماندهى پاركينگ ها و توقفگاه ها به 
گونه اى نرخ پاركينگ هاى داخل محدوده طرح ترافيك با قيمت هاى 
باالتر پيش بينى شده تا مردم انگيزه كمترى براى ورود به محدوده 
طرح با خودروهاى شخصى داشته باشند.از طرفى هم نرخ پاركينگ 
هاى پيرامونى را بسيار نازل گذاشتيم تا مردم بتوانند از شبكه حمل 
ــود و از جهتى بزرگراه  و نقل سراسرى استفاده كنند و وارد طرح ش

سازى و دو طبقه كردن اتوبان ها را فعال متوقف كرديم.

بنياد علمى روسيه اعالم كرد:

مستندات مخالفت با تراريخته 
فاقد ارزش علمى است

موتورسيكلت ها 8 برابر خودروها 
آاليندگى دارند

دريچه

ــداغ، امنيت آهوهاى منطقه را از بين برده و سبب  ورود دامداران به منطقه حفاظت شده ميش
ــوند از منطقه حفاظت  ــتان «ريم» ناميده مى ش ــمند كه در خوزس ــده اين جانوران ارزش ش
ــكارچيان عراقى انتظارشان را  ــوى مرز عراق پناه ببرند؛ جايى كه ش ــداغ، به آن س شده ميش

مى كشند.
منطقه حفاظت شده ميشداغ با وسعتى بالغ بر 59301 هكتار واقع در غرب استان خوزستان 
ميزبان گونه هاى جانورى متنوع و در برخى موارد منحصر به فرد است كه يكى از با ارزش ترين 
آنها امروز در آستانه انقراض قرار دارد. آهويى كه در ميان مردم منطقه به «ريم» معروف است. 
اين گونه داراى تفاوت هاى ظاهرى با آهوى ايرانى است، اما متاسفانه تا كنون هيچ گونه مطالعه 

ژنتيكى روى اين گونه ارزشمند جانورى انجام نگرفته است.
يكى از اهالى منطقه، با ابراز تاسف از ورود آزادانه شكارچيان به منطقه حفاظت شده ميشداغ 
ــبانه روزى از آهوان حفاظت و تا حد  ــى كه تا چندى پيش به طور ش مى گويد: حتى محيط بان
امكان از ورود شكارچيان به منطقه جلوگيرى مى كرد هم ديگر در منطقه حضور ندارد و آهوان 
همچون گله بدون چوپان مورد دست درازى شكارچيان و سودجويان قرار گرفته اند كه در حال 

حاضر تنها شمار معدودى از آنها باقى مانده است.
ــتان مهم ترين عامل نابودى ريم در منطقه را  ــتان خوزس امير سرخه، فعال محيط زيست اس
ــكارچى هاى  ــكارچيان كه درصد قابل توجهى از آنان اتباع خارجى و به خصوص  ش حضور ش
ــواهد موجود تا حدود 10 ماه پيش  ــت و گفت: بنابر ش ــين هستند، دانس كشورهاى شيخ نش
جمعيت تقريبا مناسبى از آهو در حدود 300 عدد در ماسه زارها و تپه ماهورهاى اطراف بستان 
ــد، اما در همين چند ماه جمعيت آنها به  واقع در منطقه حفاظت شده ميشداغ مشاهده مى ش
ــاى منطقه به كمتر از 30 آهو  ــرعت كاهش يافت به گونه اى كه در حال حاضر تعداد ريم ه س

آهوان «ميشداغ» در معرض نابودى

زميـن خـوارى در پـوشش كـاشت درخـت!

رسيده است.
ــفانه حضور و تردد بيش از پيش چوپانان و گله هايشان در زيستگاه  وى ادامه داد و گفت: متاس
آهو باعث از بين رفتن امنيت منطقه و فرار آهوها از منطقه مى شود كه نتيجه آن، شكار اين گونه 

ناياب توسط شكارچيان كشورهاى همسايه است.
ــكارچيان عراقى اشاره كرد و گفت: يكى از  سرخه در ادامه به افزايش شكار آهوى ريم توسط ش
مناطقى كه ريم ها از ناامنى ايجاد شده توسط دامداران در منطقه حفاظت شده ميشداغ به آن 
ــت. منطقه اى كه آهوهاى فرارى خوزستان پس از عبور از مرز عراق و  پناه مى برند، «فكه» اس

ورود به آن، توسط اسلحه هاى شكارچيان عراق پذيرايى مى شوند.
اين فعال محيط زيست، يكى ديگر از عوامل كاهش جمعيت آهوى خوزستان را عبور كانال بتونى 
ــداغ عنوان كرد و گفت: اين كانال متاسفانه طى سال گذشته،  آب از منطقه حفاظت شده ميش
بسيارى از ريم هاى منطقه را به كام مرگ فرو برد، اما متاسفانه تاكنون هيچ گونه اقدام موثرى 
ــتان براى اين موضوع صورت نگرفته  ــتان خوزس ــوى اداره كل حفاظت محيط زيست اس از س

است.
ــتانى را شديدا با خطر ــتگاه نه تنها نسل آهوى خوزس ــد: تخريب زيس وى همچنين يادآور ش
ــه دز و كرخه ــاى زرد موجود در منطق ــفانه تعداد گوزن ه ــاخته بلكه متاس  انقراض مواجه س

ــمگير  ــى چش ــى روند نيز با كاهش ــمار م ــن منطقه به ش ــان تخريب اي ــر قرباني ــه از ديگ  ك
روبه رو است.

ــت خواست پيش از آنكه ريم و گوزن  سرخه در پايان از مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيس
زرد، استان خوزستان را براى هميشه ترك كنند، اقدام عاجل و اضطرارى براى حفاظت از اين 

دو گونه ارزشمند و كمياب را در دستور كار خود قرار دهند.
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یک حقوقدان با اشاره به اینکه مزاحمت در فضای مجازی 
بیش از مزاحمت ها در معابرعمومی رو به افزایش اس��ت، 
گفت: دو سال حبس و 74 ضربه شالق در انتظار مزاحمان 

اطفال و بانوان است.
آرش دولتشاهی  با اش��اره به اینکه هیچ گونه خالء قانونی 
در زمینه برخورد با مزاحمت ها برای اطفال و بانوان وجود 
ندارد، اظهارکرد: طبق ماده 619 قانون مجازات اس��المی 
مصوب 75، هرکس در اماکن عموم��ی یا معابر متعرض یا 
مزاحم  اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 
 و حیثیت به  آنان توهین کند به حبس از دو تا ش��ش ماه و 

تا ) 74 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.
 وی با اش��اره به اینک��ه مواد بس��یاری در زمین��ه برخورد 
 ب��ا مزاحمان چ��ه در معابر عموم��ی چه فضای��ی مجازی 
در قانون مجازات اسالمی لحاظ شده است، گفت: همچنین 
طبق ماده 617 قانون مجازات اسالمی مصوب 75، هرکس 
به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی 
کند یا آن را وسیله مزاحمت اش��خاص یا اخاذی یا تهدید 

قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتی که از مصادیق  
محارب نباشد به حبس از ش��ش ماه تا دو سال و تا )74 ( 

ضربه شالق محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به دلیل آسیب پذیری 
اطفال و بانوان حساسیت روی آنها بیشتر از دیگران است، 
 اف��زود: مزاحمت در فض��ای مجازی بی��ش از مزاحمت ها 
در معابرعمومی رو به افزایش است؛ درواقع مزاحمت تلفني 
عبارت است از اینکه کسي با استفاده از تلفن یا وسایل دیگر 
مخابراتي، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر 

را فراهم کند.
دولتش��اهی با بی��ان اینکه ایج��اد مزاحم��ت تلفني یک 
فعل عم��دي آگاهانه اس��ت و ب��ه محض کش��ف، مالك 
مس��ئولیت کیفري مزاحم شناخته مي ش��ود، اظهارکرد: 
طبق م��اده 641 قان��ون مجازات اس��المی مص��وب 75، 
هرگاه کس��ی به وس��یله  تلفن یا دس��تگاه های مخابراتی 
دیگر ب��رای اش��خاص ایج��اد مزاحم��ت کند ع��الوه بر 
اج��رای مق��ررات خ��اص ش��رکت مخاب��رات، مرتک��ب 

به حب��س از ی��ک تا ش��ش م��اه محک��وم خواهد ش��د.
وی ادامه داد: در م��اده مذکور م��واردی از جمله با ابزاری 
 همچ��ون فیس��بوك، وایب��ر، تلگ��رام و غی��ر مزاحم��ت 
 امکان پذیر اس��ت و مجازات این موارد نی��ز مانند مطلب 

ذکر شده در فوق است.
این کارش��ناس ارش��د حقوق کیف��ری و جرم شناس��ی با 
بیان اینکه خوش��بختانه به دلیل حساس��یت روی اطفال 
و بانوان برای جلوگی���ری از هرگون��ه مزاحمت و هت�ک 
 حرمت علیه این اقش��ار قان�ون جرایم رایانه ای نی�ز مطرح 
ش��ده اس��ت، اظهارکرد: طب�ق م��اده14 قان��ون جرای�م 
رایانه ای، هرکس به وس��یله س��امان�ه ه�ای رایان�ه ای ی�ا 
مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، 
توزیع یا معامله کند ی��ا به قصد تجارت یا افس��اد تولید یا 
ذخیره یا نگه��داری کند، به حبس از 91 روز تا 2 س��ال یا 
 جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چه��ل میلیون ریال یا 

هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دولتشاهی بیان کرد: همچنین طبق تبصره1 ماده مذکور 

این قانون، ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل 
موجب محکومیت ب��ه حداقل یک��ی از مجازات های فوق 
می ش��ود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می شود 

که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
وی افزود: هرگاه محتویات مس��تهجن ب��ه کمتر از ده نفر 
ارسال ش��ود، مرتکب به یک میلیون  ریال تا پنج میلیون 
ریال ج��زای نقدی محکوم خواهد ش��د و چنانچه مرتکب 
 اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باش��د یا 
به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی االرض 
شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده 

محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگس��تری با اش��اره به محتویات مستهجن، 
عنوان کرد: محتویات مس��تهجن به تصویر، صوت یا متن 
واقعی ی��ا غیرواقعی یا متنی اطالق می ش��ود ک��ه بیانگر 
برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل 

جنسی انسان است.
دولتش��اهی با اش��اره به اینکه طبق ماده 15 قانون جرایم 

رایانه ای، چنانچه به منظور دس��تیابی اف��راد به محتویات 
مس��تهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند 
یا فریب دهد یا ش��یوه دس��تیابی به آنها را تس��هیل کرده 
یا آموزش ده��د، به حبس از 91 روز تا یک س��ال یا جزای 
نقدی از پنج میلیون  ریال تا بیس��ت میلیون ریال یا هر دو 
مجازات محکوم خواهد شد. وی افزود: ارتکاب این اعمال 
در خص��وص محتویات مبتذل موجب ج��زای نقدی از دو 

میلیون ریال تا پنج میلیون  ریال است.
این حقوقدان با اش��اره به اینکه دولت بای��د برای افزایش 
نشاط در کشور اقدام کند و بداند این امر در کاهش جرایم 
موثر است، اظهارکرد: موضوع اصلی و اساسی در خصوص 
کاهش کودك آزاری و مزاحمت ها علیه اطفال و بانوان نیز 
باید نظارت ها بیشتر ش��ده و در راستای پیشگیری از جرم 
 جدی تر گام برداشت و اقدامات کارس��از را شاهد باشیم و 
در این زمینه نیز رسانه ها می توانند با مسئوالن در خصوص 
فرهنگسازی در زمینه کاهش جرایم و پیشگیری از جرم، 

همکاری کنند.

رییس پلیس آگاهی ناجا:

پلیس آگاهی به دنبال مدیریت
جرم است نه صرفا مبارزه

جانشین ناجا:

خیابان و معابر
حریم خصوصی نیست

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

درایت، هوش باال و دلسوزی
خصیصه بارز یک مددکار است

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر

تابلوهای راهنمایی و رانندگی به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل 
ترافیک در شهر نقش ایمن سازی سواره ها و هدایت هرچه بیشتر 

رانندگان را برعهده دارد.
توجه به این تابلوها که نشانه هایی نمادین از قوانین و مقررات عبور 
و مرور است، الزامی است. این عالئم در واقع دستورالعمل رانندگی 

صحیح را نشان می دهد.
به گفته کارشناس��ان، فراگیری دس��تورات تابلوهای راهنمایی و 
رانندگی یکی از مهم ترین بخش های آموزش رانندگی اس��ت و 
بدون یادگیری کامل مفاهیم این تابلوها، امکان رانندگی صحیح 

وجود ندارد.
بسیاری از رانندگان تنها به دلیل یادگیری ناقص، هنگام رانندگی 

دچار مشکل می شوند.
 برخی از ش��هروندان نیز با وج��ود فراگیری آم��وزش های الزم 
در این مورد به عالئم نصب شده توجه الزم را نمی کنند؛ مشکلی 

که امروزه در اصفهان مشهود است.
بی گمان در جامعه مدرن امروزی ب��ا افزایش روزافزون خودروها 
در معابر، بعد از پلیس، نخس��تین عاملی که یادآور قانون اس��ت، 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی اس��ت و در ص��ورت توجه نکردن 
رانندگان به عالئم این تابلوها هرج و مرج گریبان شهر را می گیرد 

و تخلف و گریز از قانون بر در و دیوار شهر نقش می بندد.
نکته ای سبب به هم خوردن توازن در ش��هر اصفهان شده است، 
بی توجهی برخی رانندگان به تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی 
اس��ت، تا جایی که به عنوان مثال خودروهای شخصی را در کنار 
تابلوهای توقف مطلقا ممنوع، ایستگاه تاکسی و ... به راحتی متوقف 
می کنند و هیچ ابایی هم از این مسئله ندارند. گویا این افراد از یاد 
برده اند که چنین تابلوهایی در سطح شهر نصب شده است و توجه 

به آن ها یعنی احترام به قانون!
 معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان در این باره 
می گوید: تا س��ال گذش��ته140 دوربین نظارت تصویری و ثبت 
تخلف در سطح شهراصفهان داشتیم که به دو برابر افزایش یافت و 

تعداد آنها به260 دوربین رسید.
علیرضا صلواتی اظهارکرد: امس��ال تعداد دوربی��ن های نظارت 
تصویری و ثبت تخلف شهر اصفهان را به دو برابر یعنی500 دوربین 
افزایش می دهیم که ش��امل دوربین های نظارت تصویری، ثبت 
تخلف س��رعت،ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و دوربین های آمار 

بردار هوشمند خواهد بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری سرعت را عامل اصلی 85 
درصد از تصادفات جاده ای دانس��ت و تصریح کرد: در کشورهای 
پیشرفته دنیا نظیر فرانسه هزار دوربین ثبت تخلف نصب شده که 

30 درصد تخلفات را در این کشور کاهش داده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی به اقدامات خوب 
در ح��وزه امنیت اخالقی و اجتماعی اش��اره کرد و 
گفت: باید این موض��وع را در جامعه نهادینه کنیم 
که کوچه، خیابان و معابر حریم خصوصی نیس��ت؛ 
هیچ کشوری اجازه نمی دهد شهروندانش با ظاهر 

و پوشش زننده وارد معابر شوند.
 سردار اس��کندر مومنی یادآور ش��د: هنگام طرح 
موضوع امنیت اخالقی برخی ضمن انتقاد و گالیه 
عنوان کردن��د » چرا مردم را کنت��رل می کنید؟ « 
در حالی که موضوع ما کنترل مردم نیس��ت، بلکه 
مجرمان، قانون ش��کنان و هنجار شکنان را شامل 
می شود که باید این را نیز در جامعه نهادینه کنیم.

  وی ب��ه اقدام��ات خ��وب و موث��ر پلی��س امنیت 
در ح��وزه امنیت اجتماعی و اخالقی اش��اره کرد و 
افزود : با توجه به ظرافت هایی که در امنیت اخالقی 
وج��ود دارد این حوزه نیاز به پیوس��ت رس��انه ای 
دارد؛ پیوست رسانه ای مناس��ب می تواند موجب 
هم افزایی شود. جانشین فرمانده ناجا، حوزه های 

امنیت اجتماعی و اخالق��ی و نیز ط��رح دریا را از 
اولویت های اول ناجا برشمرد. سردار مومنی ادامه 
داد: در بح��ث امنیت اخالقی تنه��ا پلیس امنیت، 
مسئول نیس��ت بلکه همه بخش های مختلف ناجا 
باید در این زمینه بس��یج ش��وند. این مقام ارش��د 
انتظامی در ادام��ه به موضوع بحران اش��اره کرد و 
گفت: بح��ران از جمله موضوعاتی اس��ت که تمام 
زحمات یک مجموعه را از بین برده و دستاوردها و 
نظم اجتماعی کشور را زیر س��وال می برد؛ اشراف 
اطالعات��ی، ش��ناخت محیط و صحن��ه مهم ترین 

موضوع حل بحران است.

درایت و هوش باال، دلس��وزی و وقت گذاری 
ویژه از خصوصی��ات بارز یک مددکار اس��ت 
 ک��ه می توان��د موفقی��ت وی در رس��یدگی 

به نیازمندان را در پی داشته باشد.
کمیته ام��داد ام���ام خمین�ی )ره( اس��تان 
اصفه��ان مدی��رکل کمیت��ه ام�داد اس��تان 
 در نشس��ت تجلی��ل از م��ددکاران با اش��اره 
به ویژگی های ی��ک م��ددکار موف�ق گف�ت: 
درایت و هوش باال، دلسوزی و وق�ت گ�ذاری 
ویژه از خصوصی��ات بارز یک مددکار اس��ت 
 ک��ه می توان��د موفقی��ت وی در رس��یدگی 

به نیازمندان را در پی داشته باشد.
حمیدرضا ش��یران افزود: دیدگاه مددکاران 
خان��واده باید ب��ر توانمندس��ازی نیازمندان 
اس��توار باش��د تا بتواند خانواده ها را به سمت 
کار و ت��الش س��وق ده��د.  وی اضاف��ه کرد: 
س��ازمان شایس��ته پ��رور و شایسته س��االر 
می تواند با تش��ویق به ج��ا و تنبی��ه کارآمد، 

خدمت رس��انی را به بهترین وجه انجام دهد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفه��ان دریافت س��رانه 173 ه��زار تومان 
هر یتی��م در ماه را یادآور ش��د و تصریح کرد: 
 باید وج��وه اکرام ایت��ام با نظارت و مش��اوره 
با خانواده ها در جهت توانمندس��ازی و رشد 
و رف��اه خانواده ه��ای نیازمند یتی��م و طرح 

محسنین هزینه شود.
وی اضافه کرد: در استان بیش از 2 هزار بیمار 
صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد وجود 
دارد که الزم است مددکاران و مسئوالن اکرام 
تالش کنند با گس��ترش طرح محس��نین و 
حامی یابی مش��کالت درمانی این خانواده ها 

به حداقل برسد.
در این جلس��ه تع��داد10 نفر از م��ددکاران 
خانواده و درمان و همچنین مس��ئوالن اکرام 
ایتام شهرستان های استان اصفهان با اهدای 

هدیه و لوح تقدیر تجلیل شد.

رییس پلیس آگاه��ی ناجا با تاکید ب��ر لزوم تمرکز 
 بر مدیریت جرم در راس��تای ارتقا احس��اس امنیت 
در جامعه، گفت: عملک��رد پلیس آگاهی از محدوده 
مبارزه فراتر رفته و به مدیریت جرم منتج شده است.

سردار محمد رضا مقیمی در نشست تخصصی روسا و 
معاونین مبارزه با سرقت سراسر کشور، با بیان اینکه 
مدیریت جرم دارای سه ضلع فضای اجتماعی جرم، 
جرم و مال باخته است، اظهارداش��ت: هم اکنون از 
مرحله مقابله و مبارزه گذش��تیم و باید به مدیریت 
 بر جرم توج��ه ویژه داش��ته باش��یم. وی ادامه داد: 
در گذشته زمانی که سارق دستگیر می شد و به جرم 
خود اعتراف می کرد، پرونده کشف و مختومه اعالم 
می شد، اما اکنون باید به مالباخته و فضای اجتماعی 
جرم نیز پرداخته ش��ود چرا که مدیری��ت بر جرم از 

اهمیت به سزایی برخوردار است.
این مقام ارش��د در پلی��س آگاهی ناج��ا از معاونان 
مبارزه با س��رقت سراسر کشور خواس��ت به منظور 
ارتقا س��طح آگاهی جامعه در حوزه ماموریتی خود 

از معاونت های اجتماعی رده مربوطه کمک بگیرند 
تا از این طریق احس��اس امنی��ت را در جامعه ارتقا 
دهند. رییس پلی��س آگاهی ناجا ب��ا تاکید براینکه 
مامور پلیس آگاهی باید از نظر رفتار و اخالق بسیار 
 خوب و نمون��ه و در برخورد با مردم اخالق حس��نه 
داش��ته باش��د، گفت: در پلیس آگاهی برای اخالق 
خوب اهمیت زیادی قائل هستیم. وی با بیان اینکه 
 در مبارزه با س��رقت بای��د رویک��رد همگانی وجود 
داش��ته باش��د، ادامه داد: فضای جرم و پلیس باید 
همگام با فرهن��گ و اجتماع باش��د بنابراین پلیس 
باید خالقیت را س��رلوحه کار خود قرار دهد. سردار 
 مقیمی با بیان اینکه90 درص��د از مجموعه جرایم 
در پلیس آگاهی را سرقت تشکیل می دهد، تصریح 
کرد: ب��رای مبارزه با این جرم باید همه دس��تگاه ها 
پ��ای کار آمده و هم افزایی داش��ته باش��ند. رییس 
 پلیس آگاهی ناجا در خاتمه با اشاره به اینکه جرایم 
 ب��ه س��ازمان یافتگ��ی گرای��ش دارد، ب��ر افزایش 

هزینه های جرم تاکید کرد.

دوربین های نظارت تصویری دو برابر می شود؛

500 دوربین در شهر اصفهان 
تخلفات رانندگی را رصد می کند

آدم��ی در دوران کودکی به علت عدم داش��تن 
 ش��ناخت کاف��ی از جه��ان پیرام��ون، بیش��تر 
 تح��ت تاثی��ر ش��رایط محی��ط اطراف��ش قرار 
می گیرد. با ای��ن توصیف می توان به اهمی��ت نقش خانواده و 
محیط های یادگیری چون مدارس در ش��کل گیری شخصت 

کودك اشاره کرد. 
 متاس��فانه یکی از عوام��ل بی عالقگ��ی ک��ودکان و نوجوانان 
به مطالعه و اینکه کتابخوان نیس��تند، محقق نش��دن وظایف 
پدرها و مادرهاست. البته موانعی مانند گرفتاری های اقتصادی 
خانواده ها و افزایش مش��غله های فکری را باید از جمله عوامل 
مهم در بروز ای��ن وضعیت خواند، اما من فکر می کنم مش��کل 
اصلی این است که عموم پدرها و مادرها،  خود ضرورت و اهمیت 
کتاب و کتابخوانی را به خوب��ی درك نکرده اند. به عبارتی اگر 
پدرها و مادرها کتابخوان بوده و مزه مطالعه را چشیده باشند، در 
هر شرایطی این میل و توجه به کودکان شان منتقل خواهد شد، 
آنچنان که کودکان حتی با دیدن اینکه والدین شان ساعاتی از 
روز را به مطالعه اختصاص می دهند، همین مسئله باعث ترغیب 
آنها به مطالعه خواهد ش��د. بنابراین به نظر من شاید باید برای 
ترویج فرهنگ مطالعه در کش��ور، برای کتابخوان شدن پدرها 
 و مادرها برنامه ریزی هایی صورت بگیرد. البته این برنامه ریزی 
نه کار  نویس��نده و شاعر اس��ت و نه کار من خبرنگار! بلکه یک 
عزم ملی می طلبد. واقعیت این اس��ت که سیس��تم آموزشی 
مدارس ما هم نیاز ب��ه نوگرایی دارد و بای��د بودجه الزم برای 
این کار اختصاص پیدا کند، در این میان مسئوالن باید نظرات 
کارشناسی افراد متخصص را برای بهبود وضعیت لحاظ کنند.

باید بگویم آموزش و پرورش طی دهه های اخیر،  نقش بس��یار 
کم رنگی را در این ح��وزه ایفا کرده اند. البت��ه در هر دوره 
تالش هایی برای نوگرایی در سیس��تم آموزش��ی مدارس 

صورت گرفته، اما همان طور که می دانید گاها مقاومت در برابر 
از اغل��ب بخش ها تحول و تغییر در آموزش و پرورش 

بیشتر اس��ت. به بیان دیگر 
تالش ه��ای کوچ��ک برای 
تحول و اصالح مس��ائل نیز 
ممکن است با مقاومت های 

س��نتی در آم��وزش و پرورش 
مواجه می شود و ناکام بماند.

در صورتی که مدرسه مکان مناس��بی برای آشنایی با کتاب و 
تقویت روحیه کتابخوانی است. کتابخانه باید به بخشی از نظام 
آموزشی ما تبدیل شود و آن هم نه به منزله امری فرعی، تفننی 
و سرگرمی، بلکه به منزله امری مهم و ضروری باید مورد توجه 

قرار گیرد.
همچنین باید بدانیم کت��اب و کتابخوانی برای پرکردن اوقات 
فراغت نیس��ت، بلکه این امر باید پایه و اساس هر برنامه ریزی 
اصولی و آموزشی مورد بررسی قرار گیرد. محیط مدرسه، کالس 

درس و چگونگی نگرش معلمان نسبت به کتاب و کتابخوانی در 
ایجاد آمادگی ذهنی و انگیزه های مطالعه دانش آموزان بسیار 
موثر اس��ت؛ زیرا آنها س��رمایه های عظیم جامعه هستند. پس 
مدرسه، دومین محیط تربیتی است که تاثیر زیادی در آموزش 
و رش��د ش��خصیت کودکان و نوجوان��ان دارد. دانش آموزان، 
حساس ترین دوران زندگی خود را در مدرسه می گذرانند. اگر 
عوامل تربیتی در مدرسه به خوبی وظیفه خود را انجام دهند، 
می توان به س��عادت و ترقی جامعه در آینده امیدوار بود. مدیر 
مدرسه، نقش و روش تدریس معلم و... از جمله عواملی هستند 

که تاثیر زیادی در ایجاد انگیزه و عادت به 
مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان 

دارند که در این نوش��تار به نقش و 
تاثیر هر کدام اشاره می کنیم.

مدیر مدرسه
نقش مدیر به عنوان محور اصلی 
فعالیت های آم��وزش و پرورش، 
بسیار مهم اس��ت. تجربه نشان 
داده است موفقیت یک مدرسه 
 در ام��ور مختل��ف، بس��تگی 
به آگاهی، درایت و برنامه ریزی 
مدیر آن دارد. همچنین یکی 
از ش��رط های مهم رس��یدن 
به نتای��ج مطل��وب در ایجاد 

عادت به عالقه و 

مطالع��ه در دانش آم��وزان، آگاهی و 
عالقه مدیر نسبت به این کار است. بنابراین اگر مدیران مدارس 
خودشان محور حرکت باش��ند، یعنی به مطالعه و کتابخوانی 
اهمیت بدهند، آن وقت دانش آموزان نیز به مطالعه و کتابخوانی 

اهمیت می دهند.
 روش تدریس معلم

پس از جدا شدن کودك از محیط خانواده، معلم محبوب ترین 
فردی اس��ت که رفتار کودك را تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
هر چند این تاثی��ر در تمام طول دوران تحصی��ل وجود دارد، 

اما دانش آموزان دوره ابتدایی بیش��تر از دیگ��ران تحت تاثیر 
 افکار، عقاید و رفتار معلم ش��ان ق��رار می گیرند. آنه��ا معلم را 

او را سرمشق به عنوان یک الگو می پذیرند و کارهای 
بخواه��د خود ق��رار می دهن��د. اگر معلم 

خواندن ک��ودکان را ب��ه مطالع��ه و 
خ���ود عالقه مند کند، الزم است ابتدا 

به خواندن 

بپردازد تا بتواند این لذت را به آنها انتقال دهد. یکی 
از راه های ابراز این لذت، خواندن داس��تان در کالس است. اگر 
معلم هر جلسه همراه خود کتابی به کالس آورد و نکته ای کوتاه 
و شیرین برای دانش آموزان بخواند این گونه به طور غیرمستقیم 
لذت مطالعه را به کام دانش آموزان شیرین و مهر و عالقه آنان 
را نیز به خود جلب می کند و به عنوان یک الگوی رفتاری مورد 

توجه دانش آموزان قرار می گیرد.
 کتابخانه مدرسه

کتابخانه به عنوان یکی از مهم ترین کانون های جامعه است و 
زمانی می تواند میزبان خوب دانش آموزان باشد که از تازه ترین 

کتاب ها و آثار ارزشمند برخوردار باشد. کتابخانه های مدارس 
باید به تناس��ب ویژگی ها و نیازهای دانش آم��وزان و مراجعان 
خود متنوع ترین و موثرترین کتاب ها و مجالت را داشته باشد 
تا هر دانش آم��وز بتواند با توجه به اس��تعداد و عالیقش از آنها 
اس��تفاده کند. همچنین خانواده ها، معلمان و مربیان تربیتی، 
باید دانش آموزان را تش��ویق کنن��د تا به عضوی��ت کتابخانه 
درآیند؛ زیرا کتابخانه به عن��وان روح و جان 
مدرسه است؛ همچنین این مکان می تواند 
به فضایی برای تغذی��ه فکری و روحی همه 
دانش آموزان و کارکنان مدرسه تبدیل شده 
و تاثیر عمیقی بر پیشرفت و سعادت آینده همه 
آنها بگ��ذارد. بنابراین چه خوب اس��ت بعضی 
از کالس هایی مثل ادبیات، انش��ا و تاریخ در 
کتابخانه مدرس��ه تش��کیل ش��ود. کتابخانه 
 باید به عن��وان خان��ه دوم ) پس از مدرس��ه ( 
هر کودك و نوجوان درآید. در حالی که امروزه 
درصد بس��یار کمی از دانش آموزان کش��ور ما 
به عضویت کتابخانه ه��ا در می آیند. همچنین 
فضایی که ب��رای کتابخانه انتخاب می ش��ود، 
عالوه بر بزرگ بودن باید جذاب نیز باشد. برای 
این منظور می توان با استفاده از تابلوهای نقاشی 
 که طبیعت، گل ها و گیاهان، کوه و دش��ت و... را 
به تصویر کش��یده ان��د بر جذابی��ت محیط 
کتابخانه افزود. پس فض��ای کتابخانه عامل 
 مهم��ی ب��رای عالقه من��دی دانش آم��وزان 
به مطالعه است که متاسفانه بعضی از مدارس 

ما فضای کافی برای کتابخانه را ندارند. 
 تشکیل جلسات اولیا و مربیان

در این جلسات باید به اولیا آموزش داده شود که 
مطالعه در دنیای امروز یک نیاز اساسی و بخشی 
از زندگی است و به عنوان الگوی تربیتی فرزندان 
 خود نقش مهمی در تش��ویق آنه��ا دارند. حتی 
در این جلس��ات باید مجموع��ه ای از کتاب های 
 مفی��د را به والدی��ن معرفی کرد تا آنان نس��بت 

به تهیه آن کتاب ها اقدام کنند. 
 مطالعه را به عنوان بخشی از تکلیف شب قرار دهیم

اگر معلم بخواهد رابطه مناس��بی بین مطالع��ه، کتابخوانی و 
تکلیف ش��ب برقرار کند باید از دانش آموزان بخواهد هر هفته 
 دس��ت کم یک کتاب داس��تان متناس��ب با س��ن خودشان را 
به عنوان تکلیف بخوانند و در حد توانایی های خود خالصه ای 
 از آن را یادداش��ت کنند. البته بهتر اس��ت هیچ گونه اجباری 
در کار نباشد تا باعث دلزدگی آنها از کتاب نشود. خوشبختانه 
این مورد ه��م در فعالیت ه��ای کتاب های فارس��ی بخوانیم و 

بنویسیم گنجانده شده است.

عوامل ایجاد عالقه مندی کودکان به مطالعه؛

نقشخانوادهومدارسدرکتابخوانیبچهها

واکاوی قانون در برخورد با یک معضل اجتماعی؛

مزاحمان خیابانی به حبس و شالق محکوم می شوند

مریم
پدریان
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محمدرض��ا جعف��ری، مع��اون آم��وزش و پژوهش س��تاد فرهنگ��ی هنری 
 کانون های مس��اجد با اش��اره به لزوم تبیین تفس��یر و مفاهیم ق��رآن کریم 
 در مس��اجد، اظه��ار داش��ت: ائمه جماع��ات نق��ش مهمی در ج��ذب افراد 
به مساجد دارند بر همین اساس ما س��عی کردیم برای برخی از ائمه جماعات 
کشور دوره  تفسیر قرآن بگذاریم تا در تبیین مفاهیم الهی دقیق تر عمل کنند.

 وی با بی��ان اینکه توجه ب��ه مفاهیم ق��رآن می توان��د ما را ب��ه درک و عمل 
ب��ه دس��تورات اله��ی نزدی��ک کن��د، اف��زود: یک��ی از س��رفصل های 
کش��ور  مس��اجد  جماع��ات  منتخ��ب  ائم��ه  آم��وزش  دوره   مه��م 
 تدری��س نح��وه تبیی��ن تفس��یر ق��رآن و آش��نایی با مه��ارت آن اس��ت، 
ب��ر همی��ن اس��اس در ای��ن دوره ب��ه ص��ورت وی��ژه ب��ه تفس��یر ق��رآن 
 توج��ه ش��ده اس��ت. جعف��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه دوره آم��وزش 
 ائم��ه جماع��ات منتخ��ب کش��ور از 15 اردیبش��هت  آغ��از ش��ده اس��ت، 
 خاطر نش��ان ک��رد: در ای��ن دوره ک��ه ت��ا30 اردیبهش��ت ماه ادام��ه دارد،

400 نفر از ائمه جماعات منتخب کشور از استان های چهارمحال وبختیاری، 
اصفهان، خوزستان، همدان، لرستان، کرمانشاه و کردستان حضور دارند. وی 
هدف از برگزاری کالس های تفسیر قرآن در این دوره را تشویق به تدبر در کالم 
وحی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با برپایی این دوره گامی به س��وی تحقق 
مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تدبر در قرآن کریم برداشته باشیم.

  معاون ق��رآن وعت��رت وزارت فرهنگ وارش��اد اس��المی با اش��اره 
به حمایت این وزارتخانه از فیلم ه��ای با موضوع قرآن و عترت، گفت: 
باید هنرمندان فیلم س��از بیش��تری را برای افزایش تولیدات در این 
حوزه تربیت کرد. محمدرضا حش��متی، معاون ق��رآن وعترت وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ساالنه 
در100 فیلم کوتاه و انیمیشن با موضوع قرآن و عترت سرمایه گذاری 
 می کند. وی افزود: همچنین وزارت فرهنگ وارش��اد اسالمی به علت 
پرهزینه بودن فیلم ه��ای بلند از فیلم هایی که موض��وع آن ها قرآن 

وعترت باشد، حمایت می کند.
معاون قرآن و عت��رت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، بیان کرد: 
 درمبح��ث فیلم س��ازی ب��رای افزای��ش تولی��دات فیل��م باموضوع 
قرآن وعت��رت باید هنرمندان بیش��تری تربیت ک��رد و آموزش های 
بیشتری به آنان داده شود واز هنرمندان با استعداد دعوت شود تا آثاری 

با موضوع قرآن وعترت خلق کنند.
حجت االسالم حشمتی، اظهارکرد: برای آموزش وتربیت هنرمندان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برنامه هایی مانند کارگاه های هنری 
و انتش��ار جزوات را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. وی تصریح 
 کرد: برای جلوگی��ری از موازی کاری ش��ورای فرهنگ قرآنی وظیفه 

سیاست گزاری تقسیم و تفکیک کار را به عهده گرفته است.

برگزاری کالس های تفسیر قرآن 
ویژه ائمه جماعات منتخب کشور

ساالنه ۱۰۰ فیلم کوتاه باموضوع 
قرآن و عترت ساخته می شود

دین واندیشه

تلویزیون اخبار

تهیه کننده سریال » علی البدل « گفت: در روز ابتدایی ضبط سریال »علی البدل« 
مهدی فخیم زاده و مهدی هاشمی مقابل دوربین سریال رمضانی سیروس مقدم 
 قرار می گیرند. الهام غفوری، تهیه کننده س��ریال » علی البدل « گفت:  سریال 
» علی البدل « روز شنبه در روستایی حوالی همدان کلید خواهد خورد که این 
روستا در قصه نامی ندارد و به عبارتی ناکجا آباد است. وی ادامه داد:  در روز ابتدایی 
ضبط این سریال قرار اس��ت مهدی فخیم زاده و مهدی هاشمی مقابل دوربین 
سریال رمضانی س��یروس مقدم قرار گیرند. غفوری با اش��اره به طوالنی شدن 
زمان پیش تولید این سریال نیز بیان داشت:  در این مدت عالوه بر انتخاب عوامل 
مشغول ساخت دکور و فضاسازی در روستایی حوالی همدان بودیم و به این دلیل 
پروسه پیش تولید سریال » علی البدل « کمی طوالنی شد. تهیه کننده سریال 
» پایتخت « افزود: با توجه به اینکه با قصه ای مردانه مواجهیم و یک بازیگر نقش 
اصلی خانم نیز داریم سیروس مقدم با حساسیت فراوانی در حال انتخاب بازیگر 

این نقش است چرا که در روند قصه نقش مهمی را ایفا می کند.
 وی در پایان با اش��اره به س��اخت س��ینمایی » پایتخت « نیز گفت:  اگر شرایط 
 پیش رو مناسب باش��د، بعد از تولید و پخش سریال » علی البدل «، پیش تولید 

فیلم سینمایی » پایتخت « را آغاز خواهیم کرد.
در خالصه داس��تان » علی البدل « آمده اس��ت: من علی البدل هستم، فرعی، 
رزرو و جانش��ین عضو اصلی؛ حرف نزنم میگن مگه اللی، حرف بزنم میگن حق 
 رای نداری. خالصه هم هستم هم نیستم. مهدی هاش��می، مهدی فخیم زاده،

احمد مهرانفر، حسین محب اهری، هادی کاظمی، هومن حاج عبدالهی، محمود 
جعفری، عزت ا... رمضانی فر، بهرام افشاری، فروغ قجابگلی، هدیه آزاده، مهسا 
باقری، فرشته گلچین، میثم چگینی و محسن تنابنده از بازیگران »علی البدل« 
هستند. س��ریال » علی البدل « به کارگردانی س��یروس مقدم و تهیه کنندگی 
الهام غفوری قرار است در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه یک سیما پخش شود.

 مجتبی احمدی، تهیه کننده و کارگ��ردان برنامه » بچه های مردم « درباره آغاز 
فصل دوم برنامه » بچه های مردم « که فصل اول آن در بهمن سال گذشته به اتمام 

رسید گفت: این روزها مراحل پیش تولید سری جدید را پشت سر می گذاریم.
 وی ادام��ه داد:  با نظر مس��اعد مدیران س��یما و جن��اب آقای ش��ریعت پناهی 
مدیر محترم شبکه یک سیما، پشتیبان مالی این برنامه به تازگی و پس از چند 
جلسه و مذاکره با مدیر مالی شبکه یک و آقای هاشمی فرا ، مدیر پخش این شبکه 
به نتایج خوبی رسیده اس��ت و امیدواریم به زودی و در زمانی مناسب برنامه را 

روی آنتن ببریم. 
احمدی در ادامه بیان داشت:  باتوجه به تاکید رهبری بر ساخت و تولید برنامه های 
نوجوان محور و حساس��یت و توجه ایشان به این گروه س��نی ما نیز بخش های 
مختلفی را طراح��ی کردیم که قرار بر این اس��ت تا نگاه ویژه ت��ری به نوجوان و 
دغدغه های ذهنی این گروه سنی خاص و حساس در فصل جدید داشته باشیم. 
به همین دلیل در سری جدید جدا از ایده هایی که از سمت نوجوانان می گیریم، 
از حضور آنها نیز در برنامه اس��تفاده می کنیم. در واقع مصمم هستیم نوجوانان 
 خودشان وارد گود شوند تا خودش��ان با زبان خودشان موضوعات مبتال به آن را 

به چالش و بحث بکشند.

پرویز پرستویی بازیگر کشورمان در صفحه شخصی اینستاگرامش با انتشار 
تصویر دسته جمعی از شهدای مدافع حرم، پیش از شهادت شان در منطقه 

خان طومان، نوشت:
» وکسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپنداریدکه اینان زنده اند 

و در نزد پروردگارشان مغتنم اند. «
امروز دوباره در کوچه های ش��هر ما ش��هید می آورند، شهید حرم؛ شهید 
 دفاع، دفاع از ارزش و دف��اع از اعتقاد و دفاع از مرزهای کش��ورم که اینان 
با احساس و شعور، خطر را در پیرامون آن حس کرده اند؛ و این دفاع آنچنان 
برای ایرانی مقامی بلند و ارزش��ی واال دارد که گل های وطنم چون آوازی 
از آیه های هماهنگ انس��انی، آگاهانه در پی آن به اس��تقبال مرگی پر از 
شرف و عزت، می ش��تابند و جان خویش را فدای امنیت، آسایش و آزادی 
آینده میهن خود می کنند. افس��ون در مهر آنها و ش��گفت زده از بیداری 
آنها و احساس مس��ئولیت آنها، بغضی عظیم وگران سینه ام را می فشارد؛ 
آری خاموش کردن آتش خطری که هر لحظه بیش��تر به سوی سرزمینم 
زبانه می کشد، بهایش جان ش��یرین مردان مرد ایران من است. آنان که از 
مرگ نمی هراسند وآن را گرم در آغوش می گیرند و شیرینی وصالش را به 
 حسی پر غرور از ایجاد امنیت برای مردم سرزمین خود آکنده می کنند. تو 
با خون خود گواه و شاهدی هستی بر تاریخ کشورم از حماسه ازآزادگی و آز 
 مرگی اصیل و راستین و پر از بینایی و دارای هدف؛ که تو در پی قهرمانی و 
کشته شدن و پیروزی نرفتی بلکه در پی احساس وظیفه در برابر مردمان 
وخاک میهنت رفتی وچه مرگی از این زیباتر و شورانگیز تر وچه روحی از 

روح تو زنده تر و جاوید تر وحاضر تر...؟!
 ) تو میدونی گردان ب��ره خط، گروه��ان برگرده یعنی چ��ی؟ تو میدونی 

دسته بره خط، نفر برگرده یعنی چی. (

به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه فرانسه،400 مامور امنیتی در جشنواره فیلم 
کن حضور پیدا می کنند!

برنارد کازن��و، وزیر داخلی کش��ور فرانس��ه روز دوش��نبه از افزای��ش تهدیدات 
تروریستی علیه این کش��ور اروپایی خبر داد. در این ش��رایط مسئوالن برگزاری 
جش��نواره بین المللی فیلم کن، باالترین س��طح مس��ائل امنیتی را در فستیوال 
امس��ال اجرا خواهند کرد. به طوری که هر روز ماموران بمب یاب در جش��نواره 
 حض��ور خواهند داش��ت. گفته م��ی ش��ود کاخ جش��نواره هر روز ب��ا محافظت

 400 نیروی امنیت��ی برنامه های خ��ودش را اج��را خواهد کرد. ای��ن در حالی 
اس��ت که صدها نفر ب��ه ع��الوه نیروه��ای ضربت در تم��ام طول ش��هر حضور 
خواهن��د داش��ت. نکته جال��ب توجه اینجاس��ت که هر س��اله به خاط��ر زرق و 
 برق فراوان جش��نواره کن، ش��اهد دزدی های زی��اد طال و جواه��ر از اتاق های 
هتل ها در س��طح ش��هر هس��تیم. ش��اید امنیت باالی برگزاری این دوره باعث 
ش��ود تا س��طح این دزدی ها هم کاهش چش��مگیری پی��دا کن��د. نکته جالب 
 توجه این اس��ت ک��ه روز دوش��نبه کازنو خود ش��خصا به کن س��فر ک��رده بود 
تا جزئیات مسائل امنیتی این شهر را رصد کند و به میهمانان اطمینان خاطر دهد.

 » علی البدل « با مهدی فخیم زاده 
و هاشمی کلید می خورد

پیش تولید سری جدید 
» بچه های مردم « آغاز شد

دل نوشته پرویز پرستویی 
برای شهدای مدافع حرم

حضور 4۰۰ مامور امنیتی 
در جشنواره » کن «

تلویزیون حالت مافیایی پیدا کرده است

یکی از مهم ترین آس��یب هایی که محله مناقش��ه بس��یاری از 
 اندیش��مندان و فالسفه اس��ت، زبان و مشتقات وابس��ته به آن 
در نفوذ به فرهنگ های بومی است. تمام کسانی که به فراگیری 
زبان های خارجی می پردازند، با این مقوله درگیر ش��ده اند که 
منبع اصلی برای آموزش، منابع دس��ت اول از کشورهای مبداء 
است. مسلما در این کتب و جزوات متون و سبک زندگی در اختیار 
فراگیران قرار می گیرد که با فرهن��گ جامعه مقصد همخوانی 

چندانی ندارد به ویژه آنکه آن جامعه مسلمان نیز باشد.
زبان به عنوان ابزار ارتباطی از نخستین قرون تمدن بشری مطرح 
بوده و جویندگان علم و دانش برای انتقال آن می بایس��ت برای 
درک و فهم مقوالت جدید بش��ری و مکش��وف توس��ط جوامع 
دیگر، زبان آن جوامع را نیز فرا بگیرند. به مروز زمان و پیشرفته 
 ش��دن زبان ها و ایجاد قواعد زبانی و دس��توری، خ��ود زبان به 
ش��اخه ای از علم تبدیل ش��د. بس��یاری از زبان ها نیز در طول 
تاریخ با از بین رفتن گویش و رانش به تاریخ پیوستند و در حال 
حاضر برخی از زبان های مانند سانسکریت وجود دارند که تنها 
عده ای متخصص تاریخ شناس یا باس��تان شناس قادر به درک 
آنها هستند. اما با شکل گیری اس��تعمار اروپایی در جهان، زبان 
 به عن��وان ابزار جدید قدرت برای پیش��برد اهداف اس��تعماری 
به کار گرفت��ه ش��د در حالیک��ه پی��ش از آن در ای��ن حجم و 
گس��تردگی برای تحمی��ل فرهنگی ب��ه کار گرفته نش��ده بود 
 و موارد بس��یار کم��ی در تاری��خ در ای��ن زمینه وج��ود دارند. 
پرتغالی ها، اس��پانیایی ها، فرانسوی ها و انگلیس��ی ها، دوران 
 های متنوع استعماری در جهان رقم زدند که پا گذاشتن هریک 
از این دس��ته از اس��تعمارگران به کش��ورهای مقصد، با هجوم 
دهش��تناک فرهنگی و زبانی نیز همراه ب��ود. در همین اثنا بود 
که بس��یاری از زبان های بومی مهجور باقی ماند و با اس��تیالی 
استعمارگران برای چندین قرن بر س��رزمین های بومی و فقیر 
جهان، زبان های بومی به تاریخ پیوستند. قدرت زبان در انتقال 
فرهنگ های استعماری به حدی بود که در برخی از کشورهای 
مس��تعمره به زبان اداری و رسمی تبدیل ش��د و فرهنگ بومی 
کشورها مقهور شدند. الجزایر یکی از کش��ورهای شمال آفریقا 
است که توس��ط فرانس��ه اش��غال ش��د و به طور کلی زیر و رو 
 شد. بس��یاری از ش��اعران و نویس��ندگان الجزایری در اشعار و 
داس��تان های ضداس��تعماری به این نکته اذعان می کنند که 
فرانس��ه با نابودی زبان و فرهنگ این کشور، پرچم کشورشان را 
دزدید و هیچ چیزی از هویت ملت الجزایر باقی نماند. ملتی که 
سرمایه های فرهنگی و هویتش با اس��تعمار فرانسه بر باد رفت 
و تنها حسرت تاریخی برای اس��تقالل واقعی آن کشور بر جای 

مانده است. 
رهبر معظم انقالب در زمینه نابودی هویتی و فرهنگی الجزایر، 
خاطره ای در ای��ن زمینه در دیدار مردم ق��م در 14 مهر 13۷۹ 
بیان می کنند: » الجزائر، این کش��ور عربی و مس��لمان اس��ت. 
 فرانس��وی ها آمدند و ده ها س��ال بر آن کشور مس��لط شدند؛ 
با س��الح آنجا را قبضه کردند؛ در آنجا حکومت تش��کیل دادند؛ 
حکام و افسران خودش��ان را به حکومت و فرماندهی آن کشور 
گماش��تند؛ اولین چیزی که کمر ب��ه آن بس��تند، از بین بردن 
آثاراسالمی و حتی از بین بردن زبان عربی بود. باز زمانی که من 

رییس جمهور بودم، یکی از بلندپایگان دولت الجزائر در آن روز، 
به تهران آمد و با من مالقات کرد. در اثنای صحبت می خواست 
 مطلب��ی را بیان کند؛ ام��ا تعبیر عرب��ی آن مطل��ب را بلد نبود! 
عرب زبان، می خواست مفهومی را به من منتقل کند، نمی دانست 
با زبان عربی چگونه می ش��ود آن را منتقل کرد! رو کرد به وزیر 
خارجه اش، به زبان فرانس��وی از او پرس��ید که این به عربی چه 
می ش��ود؟ او هم در جواب گفت به عربی این می شود؛ بعد لغت 
عربی را به کار برد! یعنی زب��دگان و نخبگان یک ملت، به خاطر 
تاثیر استعمار، از زبان خودشان دور ماندند. دلسوزان الجزایری 
بعد از آن با ما صحبت کردند و گفتند ما همت گماشته ایم که بعد 

از ازاله  استعمار، بتوانیم زبان عربی را برگردانیم. «
اما چرا اس��تعمارگران خود را موظف به انتقال سیس��تماتیک 
زبان به کش��ورهای دیگر کردند. چه مزیت ه��ای این روش در 
مقابل روش های س��خت دیگر داش��ت؟ اگر زبان را قدرت نرم 
کشورهای استعماری برای نفوذ در قلب و روح فرهنگ و هویت 
 ملت ها بدانیم، نتیجه ای که حاصل می شود می توانست منافع 
فوق العاده ای ماورای زمان خود داش��ته باش��د. به شکل جدی 
اس��تعمار انتقال و تحمیل زبان خود را ادامه می داد. فرانسوی، 
انگلیسی و اس��پانیایی و پرتغالی به طور وحشتناکی در آفریقا و 

آمریکای التین ریشه دوانیدند.
 به طور کلی یک��ی از مولفه های قدرت، فرهنگ اس��ت و دولت 
یا کشوری که از لحاظ فرهنگی بر جهان نفوذ برتر داشته باشد، به 
عنوان ابرقدرت فرهنگی شناخته می شود. زبان نیز یکی از ابعاد 
اصلی فرهنگ و انتقال آن است. زمانی که فرهنگ یک کشور بر 
کشور دیگر ساری و جاری می شود، سبک زندگی نیز به همان 

صورت و به صورت تدریجی تزریق می شود.
اس��تعمارگران برای چنین فرآیندی از قدرت نظامی و اش��غال 

کشورها بهره بردند، یعنی به صورت سخت قدرت نرم خود 

 را به ملت ه��ا تحمیل می کردند. اس��تعمار به خوب��ی آگاه بود 
زمانی که کلیه مردم یک کش��ور به زبان آنها تکلم کنند، اس��یر 
قی��د و بندهای فرهنگی آنها می ش��وند و وابس��تگی مس��تمر 
 نتیجه اصلی آن خواهد بود. افزایش متکلمان زبان های اروپایی 
 در جه��ان در قرن گذش��ته به طور مس��تقیم با اس��تعمار گره 
خورده بود و این گ��ره خوردگی به صورت خ��ودکار و مویرگی 
کل جهان را تحت تاثیر خود قرار داد تا تنها چند زبان به عنوان 
زبان های مرس��وم ارتباطی میان جوامع مطرح شوند. هر چند 
 کش��ورهای اس��تعمارگر اروپایی جای خ��ود را در زم��ان نظام 
بین المللی دو قطبی به ش��وروی و ایاالت متحده آمریکا دادند، 
اما س��نت انتقال و تحمیل زب��ان همچنان حفظ ش��د. تمامی 
 کش��ورهای اقماری اتح��اد جماهیر ش��وروی، ب��ه زور مجبور 
به فراگیر کردن زبان روسی شدند. روس ها برای انتقال ایدئولوژی 
مارکسیسم- لنینیسم، زبان روس��ی را به زبان اصلی کشورهای 
تحت نفوذ خود در آسیای میانه و قفقاز تبدیل کردند و حتی پس 
از فروپاشی ش��وروی، کماکان زبان اداری و رسمی برخی از این 

کشورها همچنان باقی مانده است.
 اینکه چرا برخی از زبان ها به زبان اصل��ی محاوره ای و ارتباطی 
در جهان تبدیل شد، به سنت ننگین استعمار و تحمیق و تحمیل 
ملت ها در عدم مقاومت و ایس��تادگی در مقابل استعمار باز می 
گردد. اما فاجعه بارتر از آن، منسوخ ش��دن فرهنگ ها و هویت 
هایی اس��ت که با پش��توانه ای تاریخی عظیمی هم��راه بودند. 
جهانی ش��دن که به عنوان یکی از مزیت های پیشرفت بشری 
ش��ناخته می ش��ود، در حال حاضر با جهانی س��ازی و تحلیل 
بردن فرهنگ ه��ای بومی جوامع همراه گش��ته و س��نت ها و 
 ترتیبات یک فرهنگ جامعه خاص مانند آمریکا، به عنوان الگوی 
جهانی شدن معرفی می شود که یکی از ابزارهای قدرتمند این 

جهانی سازی، زبان انگلیسی است.
حال در ای��ران و در هفت��ه ای که گذش��ت، دیال��وگ پیرامون 
 آموزش زبان انگلیس��ی در کش��ور، افزایش پیدا ک��رد و با تذکر 
مقام معظم رهبری در دیدار معلمان و فرهنگیان، بسیاری پیرامون 
آن موضع گرفتند. نکته اساسی که رهبر معظم انقالب به آن اشاره 
کردند، پرورش نسلی اس��ت که اختصاصا به او یک زبان توسط 
سیستم آموزشی تحمیل می شود و خود با دستان خود، فرهنگ 
و هویت یک نسل را از همان اوان کودکی به سبک زندگی غربی 

آشنا می کنیم.
 کودکی ک��ه هنوز ب��ا الفب��ای زبان فارس��ی آش��نا نش��ده در 
مهدکودک ها قواعد و دس��تور زبان انگلیس��ی را فرا می گیرد! 
چرا که دانستن زبان انگلیسی در کشور به یک کالس و فرهنگ 
فخرفروشی برای خانواده ها تبدیل ش��ده و ندانستن آن توسط 
فرزندان به مثابه بی کالس��ی و عقب افتادگ��ی از کاروان علم و 

دانش جهانی.
 بنابراین عالوه بر اینکه می بایس��ت آم��وزش زبان های خارجی 
در کشور را چند بعدی کرد و یک زبان را از انحصار خارج ساخت، 
این نکته را نیز می بایس��ت در نظر گرفت مواد و کتب آموزشی 
منتقل دهنده فرهنگ جوامع مبدا نباش��د، به ویژه در کشوری 
 که اکثریت مس��لمان هس��تند، ترویج فرهن��گ جوامع غربی 
به بهانه آموزش زبان آن کش��ورها، خود آسیب جدی به هویت 
 و فرهنگ ای��ران وارد می کن��د. تدوین و تالی��ف کتب آموزش 
 زبان های خارجی ب��ه خصوص در مقاطع ابتدایی و متوس��طه، 
با توجه به فرهنگ اس��المی – ایرانی کش��ور م��ی تواند جلوی 
بسیاری از آسیب های نفوذ را بگیرد. انتشار افسارگسیخته یک 
زبان و آن هم زبانی با فرهنگ و هویت بیگانه با فاصله زیاد با کشور، 

می تواند به راحتی تمدن، فرهنگ و هویت ایران را نابود سازد.

 ابراهیم آبادی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون که بعد از مدت ها قرار است 
با س��ریال جدید محمدحس��ین لطیفی به تلویزیون بازگردد، ب��ا بیان اینکه 
 »مدتی است فضای تلویزیون حالت مافیایی پیدا کرده است«، خاطرنشان کرد: 
ما بازیگران تحصیلکرده و با سواد زیادی در کشورمان داریم که متاسفانه آنها را 
نادیده می گیریم. وی که خود تئاتر تدریس می کند درباره اینکه چه پیشنهادی 
در جهت پیشرفت صداوس��یما دارد؟ با برشمردن ضعف های تلویزیون مطرح 
کرد: به نظرم هیچ اتفاقی بدتر از این نیست که یک گروه هنری حالت مافیایی 
 داشته باش��ند. متاس��فانه در حال حاضر تلویزیون ما یک حالت مافیایی پیدا 
 کرده اس��ت و یک عده دور هم جمع ش��ده اند و ما فقط همان ها را می بینیم؛ 
این در حالی است که مردم این گونه نمی پس��ندند؛ به عنوان مثال من مدتی 
پیش که به یکی از کشورهای خارجی سفر کردم مدام از من سوال می کردند 
که آیا ایران فقط همین بازیگران را دارد؟ به نظرم این اتفاق یکی از عیوب بزرگ 
ماست که بازیگران مان تکراری هستند؛ در حالی که ما بازیگران تحصیلکرده 
و باسواد زیادی داریم که آن ها را نادیده می گیریم؛ به عنوان مثال چرا باید یک 

بازیگر را در یک کار از دوران جوانی تا پیری اش انتخاب کنیم؟
آبادی در همین زمینه ادامه داد: یکی دیگر از معضالت سریال های تلویزیونی 
ما این است که داس��تان ها را کش می دهیم و بعد در20 دقیقه آخر همه چیز 
را جمع و جور می کنیم. مش��کل ما این است که ش��ناژ نداریم. وقتی شناژ و 
ساختمان ما محکم باشد این اتفاق نمی افتد، اما زمانی که نوشته ضعیف باشد 
قطعا س��اختمان هم می لرزد. من گاهی اوقات تلویزی��ون را نگاه می کنم و به 

عنوان مثال می بینم فالن نقش برای من بوده که به بازیگر دیگری داده اند و او 
هم نتوانسته نقش را بازی کند. منظورم از این حرف این نیست که می خواهم 
التماس کنم که م��را دعوت به کار کنن��د، خیر؛ چراکه احتیاج��ی ندارم، اما 
دلم می سوزد. بازیگر سریال های » مدرس��ه مادربزرگ ها «، »در چشم باد«، 
»مختارنامه«، » معصومیت از دس��ت رفته «، » ش��ب دهم « و » پاورچین « 
همچنین عنوان کرد: اکنون درخواستی که دارم این است که تلویزیون کمی 
به خودش بیاید. حیف اس��ت تش��کیالتی که ما داریم و در خارج از کشور هم 
دیده می شود، آبرومند نباشد. ما باید از تش��کیالتمان استفاده درست کنیم. 
من شخصا کمی دلواپسم از این بابت که تعداد کارگردانان ما از بازیگران مان 
بیشتر شده و این کمی دردآور است. با تمام این حرف ها آرزو می کنم اتفاقات 
 خوبی برای رس��انه ملی بیفتد. این بازیگر پیشکسوت سپس درباره حضورش 
در مجموعه » پادری « ) دودک��ش 2 ( به کارگردانی محمدحس��ین لطیفی 
 توضیح داد: در س��ریال آقای لطیفی نقش یک صاحبخان��ه را بازی کردم که 
به نظرم نقشی که در این مجموعه دارم به دور از کارهای دیگرم بوده و خیلی 
متفاوت اس��ت. طی این مدتی هم که نبودم چندین پیشنهاد برای تلویزیون 
داش��تم، اما آنها را نمی پس��ندیدم. وی درباره همکاری اش با محمد حسین 
لطیفی گفت: به نظرم آقای لطیفی جزو کارگردانانی است که اعمالش خیلی 
درست است و کارش را بلد است. او دقت عمل باالیی در کارش دارد و همیشه 
به کارهایی دست می زند که مورد پسند مردم اس��ت. به نظرم مجموعه طنز 

»پادری« هم می تواند کار خوبی در تلویزیون باشد. 

مدیر رادیو جوان در پاسخ به اینکه صداوسیما در قبال رقیبانی جدی 
همچون شبکه های اجتماعی ، ماهواره ، شبکه نمایش خانگی و ... چگونه 
می تواند به روز باشد و نیاز مخاطب را برآورده کند؟ اظهار کرد: از شواهد 
و قرائن چنین برمی آید که آینده رس��انه های جدید در گروی کسب 
رضایت و نظر مش��تریان خواهد بود؛ بنابراین هر رس��انه ای که بتواند 
مطابق با اقتضائ��ات زمانی و مکانی به نیازهای مخاطبان خود پاس��خ 

مناسب بدهد، موفق تر خواهد بود.
علی سیفی در همین زمینه گفت: یکی از نیازهایی که رسانه های جدید 
برای مخاطبان نسل جدید ایجاد کرده اند، تعامل بین رسانه و مخاطب 
و ارتباط دوطرفه است که البته بعضی رسانه ها گاهی از این مرحله هم 
پا را فراتر نهاده و به مخاطبان فرصت داده اند تا نوآوری هایی در زمینه 
پردازش اطالعات و روند ارتباط و طراحی برنامه ها به خرج دهند که اگر 
مراقبت های الزم صورت نگیرد، جنبه کارشناسی رسانه را در درازمدت 
در مقابل نقد همه جانبه و پرسش های جدی قرار خواهد داد، به عبارت 
بهتر باید مراقبت ش��ود که جایگاه مرجع بودن و معیار بودن رس��انه 

تحت الشعاع عمل و عکس العمل مخاطبان قرار نگیرد.
مدیر رادیو جوان درباره  لزوم نقدپذیری رس��انه ملی با اعتقاد بر اینکه 
در سال های اخیر ش��بکه جوان تا حدودی به بلوغ رس��یده، بنابراین 
مطابق نظر بسیاری از کارشناسان رسانه، شکل واقعی نقد را در حوزه 
ارزش شناسی جس��تجو می کند و فرهنگ نقدپذیری را مقدم بر نقد 
 می داند، در عین ح��ال اظهار کرد: به عنوان کارش��ناس رس��انه باید 

به این نکته اذع��ان کنم که بس��یاری از مس��ائلی که برخ��ی درباره 
صداوسیما مطرح می کنند، با نقد علمی و منطقی فاصله زیادی دارد.

س��یفی در تعریف خ��ود از پذیرش نقد، گف��ت: به نظر می رس��د در 
 حوزه نقد، صحبت درباره » فرهنگ نق��د « و » فرهنگ نقدپذیری « 
بر هر چیزی مقدم است و به دلیل اهمیت اجتماعی - فرهنگی، هنری 
 و حتی سیاس��ی بهتر اس��ت به عنوان یک مهارت اجتماعی آموزش 
داده ش��ود و از طری��ق پ��رورش در ذه��ن اف��راد جامع��ه نهادین��ه 
 ش��ود و در مرحل��ه بع��د بای��د بپذیری��م ک��ه ای��ن فرهن��گ 
در یک ارتباط دوس��ویه - به خص��وص زمانی که با رس��انه دیداری و 

شنیداری سروکار داریم - به شکوفایی می رسد.
او سپس ادامه داد: مسئله با اهمیت دیگر دلیل یا دالیل ناقد برای نقد 
یک مجموعه است و پس از آن، نتیجه ای است که فرد می خواهد از نقد 
به آن برسد، به این معنا که نقد باید به اصالح رفتار و ایجاد ارزش افزوده 
و در مواردی به توسعه علمی منتهی شود. در حوزه هنر که صداوسیما 
با آن درگیر است، نقد اگر به شکل صحیح اتفاق بیفتد، پس از اصالح 

به آفرینش هنری و گاهی به سبک منجر خواهد شد.
وی همچنین درباره  لزوم نقد پذیری در رس��انه  مل��ی گفت: به نظرم 
 صداوسیما در چندس��ال گذش��ته به اهمیت این مس��ئله پی برده و 
به صورت داوطلبانه و خودخواسته، زمینه را برای ایجاد پرسش فراهم 
کرده و هرجا که این چالش منطقی و علمی بوده، نتایج مثبتی درپی 

داشته است.

چالش صداوسیما با رقیبان جدی

 زبان
                ابزارقوی نفوذ به افکار                 
جامعــه
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خبرخبر

ــكالت بانكى مهم ترين  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: مش اس
مشكل واحدهاى توليدى استان چهارمحال و بختيارى است.

قاسم سليمانى دشتكى، در نشست رفع موانع توليد، اظهار داشت: رفع 
مشكالت واحدهاى توليدى موجب فعال شدن و توسعه اين واحدها 
ــتغال در سطح استان ــود كه اين امر نقش مهمى در ايجاد اش مى ش

دارد.
وى افزود: هم اكنون واحدهاى توليدى استان چهارمحال و بختيارى 
ــكالت بانكى، نبود بازار فروش، عدم  مشكالت مختلفى از جمله مش
ــه حل اين  ــدى و... را دارند كه بايد زمين ــوالت تولي صادرات محص

مشكالت فراهم شود.
ــيارى از  ــد: هم اكنون بس ــتاندار چهارمحال و بختيارى يادآور ش اس
واحد هاى توليدى استان در شهرك هاى صنعتى استان به واسطه اين 
مشكالت غير فعال و يا با ظرفيت كم كار مى كنند. وى تاكيد كرد: بايد 

زمينه براى حل مشكالت بانكى فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى ادامه داد: ايجاد اشتغال يكى از اهداف 
اصلى در چهارمحال و بختيارى است كه رفع موانع توليد نقش مهمى 
ــارت چهارمحال و  ــير دارد. مدير كل صنعت، معدن و تج در اين مس
ــت عنوان كرد: دولت به دنبال رونق بخش  بختيارى نيز در اين نشس

توليد است.
نعيم امامى بيان كرد: اعتبارات خوبى از سوى دولت براى رونق بخش 

خصوصى در سطح استان در نظر گرفته شده است.
ــود كمتر از  ــد، با س ــق بخش تولي ــهيالتى براى رون ــزود: تس وى اف
ــاى توليدى ــه واحد ه ــراى پرداخت ب ــود بانكى ب پنج درصد از س
ــت كه اين امر ــان در نظر گرفته شده اس ــير حل مشكالتش  در مس

 فرصت خوبى براى بهره مند شدن واحد هاى توليدى از اين اعتبارات 
است.

مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى بيان كرد: با 
فعال شدن واحد هاى توليدى استان، اشتغال قابل توجهى در سطح 

استان ايجاد مى شود.

ــتى  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــازمان مي ــتى س معاون صنايع دس
ــره تاريخ،  ــم مجددا كنگ ــور گفت: در نظر داري ــگرى كش و گردش
معمارى و شهرسازى را برگزار كنيم؛ چراكه مى تواند براى شناخت 
چهارمحال و بختيارى و ديگر استان ها در سطح كشور كمك موثرى 

باشد.
ــين طالبيان، در ديدار با استاندار چهارمحال و بختيارى  محمدحس
اظهار كرد: چهارمحال و بختيارى به لحاظ تنوع طبيعى، تاريخى و 

فرهنگى بسيار براى كشور اهميت دارد.
وى با تاكيد بر اينكه نياز است حقيقت تاريخ را به مردم بشناسانيم 
ــيم دوره  ــايى آن بكوش افزود: يكى از دوران هايى كه بايد در شناس

مشروطه است.
ــى،  فرهنگ ــراث  مي ــازمان  س ــتى  دس ــع  صناي ــاون  مع
ــت  ــه موقعي ــاره ب ــا اش ــور ب ــگرى كش ــتى و گردش ــع دس صناي
ــتقرار  ــى و وضعيت اس ــاظ جغرافيايى، طبيع ــه لح ــوب ايران ب خ
ــور را نمى توان با  ــاى كش ــدام از بخش ه ــرد: هيچ ك ويژه اضافه ك
ــتى اين  ــه كرد و اين به دليل تنوع زيس بخش ديگرى از آن مقايس

بخش هاست.
طالبيان خاطرنشان كرد: در نظر داشتيم در حوزه ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كارهاى زيادى انجام دهيم ولى به دليل 
ــتيم به همه اهداف خود دست  ــب اعتبارات نتوانس وضعيت نامناس

يابيم.
وى با بيان اينكه براى محوطه هاى باستانى و آثار تاريخى برنامه هاى 
ــا براى ما اهميت زيادى دارد  ويژه اى داريم تاكيد كرد: بحث موزه ه
ــعد بختيارى در جونقان  ــردار اس و از آن جمله مى توان به موزه س

اشاره كرد.
ــع  ــى، صناي ــراث فرهنگ ــازمان مي ــتى س ــع دس ــاون صناي مع
ــن موزه ــارات اي ــد: اعتب ــور يادآور ش ــگرى كش ــتى و گردش دس
ــا راه اندازى ــده و بايد حتم ــتانى تامين ش از بخش منابع ملى و اس

شود.
ــتان  ــراى معرفى اس ــت ب ــه نياز اس ــه اينك ــاره ب ــان با اش طالبي
ــت:  ــود بيان داش ــت ش ــى تقوي ــى و پژوهش ــاى آموزش بخش ه
ــور  ــازى را در كش ــارى و شهرس ــخ، معم ــره تاري ــم كنگ بنا داري
برگزار كنيم كه اين كنگره اول به صورت استانى و در ادامه به صورت 
ــورت كتاب گردآورى  ــزار و در انتها نتايج اين كنگره به ص ملى برگ

مى شود.
وى با بيان اينكه كنگره تاريخ، معمارى و شهرسازى سه دوره انجام 
ــده گفت: در نظر داريم  ــت كه برگزار نش شد و بيش از يك دهه اس
ــناخت  ــزار كنيم؛ چراكه مى تواند براى ش مجددا اين كنگره را برگ
چهارمحال و بختيارى و ديگر استان ها در سطح كشور كمك موثرى 

باشد.

مشكالت بانكى مهم ترين مشكل 
واحدهاى توليدى است

معاون سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور:

برگزارى مجدد كنگره تاريخ، معمارى 
و شهرسازى بعد از يك دهه وقفه

ــارت چهارمحال و  ــدن و تج ــت، مع ــركل صنع مدي
بختيارى گفت: امسال 360 ميليارد تومان تسهيالت 

به توليد در اين استان اختصاص داده شده است.
ــت كارگروه تسهيل   نعيم امامى در هفدهمين نشس
ــاره  و رفع موانع توليد در چهارمحال و بختيارى با اش
به اهميت توليد و رونق بخش صنعت، اظهار كرد: در 
سال جارى 360 ميليارد تومان به بخش توليد در اين 

استان اختصاص يافت.
ــارت چهارمحال و  ــدن و تج ــت، مع ــركل صنع مدي
ــغ، يارانه 18  ــاس اين مبل ــارى ادامه داد: براس بختي
ميليارد تومانى براى تسهيالتى كه در قالب اين طرح 

هستند در نظر گرفته شده است.
ــاى توليدى  ــه واحدها و طرح ه وى عنوان كرد: هم
متقاضى اين تسهيالت مى توانند با مراجعه به سايت 
بهين ياب و پس از انجام هماهنگى و بررسى درخواست 
ــهيالت خود را دريافت  در كارگروه «رونق توليد» تس

كنند.
ــر داد و گفت: بين  ــهيالت خب امامى از ميزان اين تس
10 تا 20 ميليارد ريال تسهيالت به طرح هاى توليدى 
ــهيالت پنج  ــود و سود اين تس اختصاص داده مى ش

درصد كمتر از سود تسهيالت بانكى است.
ــايى  ــرد: در حال حاضر عمليات شناس وى تصريح ك

واحدها و طرح هاى توليدى نيازمند به اين تسهيالت 
ــه طرح هايى اعطا  ــهيالت ب ــت و تس در حال اجراس

مى شود كه با اين ميزان هزينه راه اندازى شوند.
ــان كرد: بايد واحدهاى توليدى  اين مسئول خاطرنش
ــهيالت از جمله داشتن توجيه  شرايط استفاده از تس

اقتصادى و وجود بازار خريد كاال را داشته باشند.
ــتگى اين  وى عنوان كرد: از علل مهم ركود و ورشكس
ــروش نرفتن كاال  ــازار، نخريدن، به ف واحدها ركود ب
ــت.امامى يادآور شد:  ــكل در صادرات بوده اس و مش
صادرات در طول دو سال گذشته بسيار كم شده و يكى 
از داليل ورشكستگى واحدهاى توليدى و صنعتى اين 
استان، سرمايه در گردش ناكافى براى مجريان طرح ها 
بوده چراكه هزينه هاى تمام شده توليد كاال در چهار 

سال گذشته بسيار افزايش داشته است.
ــته  ــه بايد بازار خريد كاال وجود داش وى با بيان اينك
ــهيالت دوباره به  ــت: نبايد ارايه تس باشد، اظهار داش
طرح هاى توليدى منجر به توليد، ذخيره كاال و ركود 

شود.
امامى بيان داشت: براساس قانون ارايه اين تسهيالت 
ــى هاى صورت گرفته 295 واحد  و همچنين با بررس
ــرار مى گيرند كه  ــن طرح ق ــدى و صنعتى در اي تولي

راه اندازى آ نها به ايجاد اشتغال منجر مى شود.

وى يادآور شد: با بررسى هاى به  عمل  آمده از مجموع 
واحدهاى توليدى مشمول اين قانون تعداد 40 واحد 
توليدى تعطيل و مابقى نيمه فعال هستند كه با اجراى 

اين طرح راه اندازى مى شوند.
اين مسئول ادامه داد: با راه اندازى اين طر ح ها توليدى 
زمينه اشتغال براى هشت هزار نفر فراهم مى شود به 
صورتى كه  براى 4 هزار نفر ايجاد اشتغال و براى چهار 

هزار نفر ديگر تثبيت شغلى ايجاد خواهد شد.
ــزار نفر در  ــال حاضر 12 ه ــه كرد: در ح امامى اضاف
واحدهاى صنعتى اين استان فعال هستند و تقريبا 30 
درصد اشتغال در بخش هاى صنعت، معدن و تجارت 

و حدود 10 درصد در بخش توليد است.
ــرفت  ــرح صنعتى جديد با پيش وى بيان كرد: 60 ط
ــتغال براى 2  ــى 60 درصد و با ايجاد زمينه اش فيزيك

هزار نفر نيز از اين تسهيالت بهره مند خواهند شد.
مديركل صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى 
گفت: در هفدهمين كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد 
مشكالت بانكى پنج واحد توليدى و صنعتى اين استان 

بررسى و تصميمات كارسازى گرفته شد.
ــتاى رفع موانع  وى عنوان كرد: در حال حاضر در راس
بانكى، فراخوان الزم به واحدهاى توليدى انجام شده 

است.

مديركل صنعت استان خبر داد:

تخصيص 360 ميليارد تومان تسهيالت به بخش توليد 
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مديركل كانون پرورش فكرى:

نشست تخصصى فضاى مجازى 
در استان برگزار مى شود

فرمانده انتظامي استان خبرداد:

كشف 140 كيلوگرم ترياك جاساز 
در چهارمحال و بختياري

فرماندار شهرستان شهركرد تاكيد كرد:

لزوم دستيابى ورزشكاران 
به مرحله داورى

ــتان چهارمحال و  مديركل كانون پرورش فكرى اس
ــت تخصصى فضاى مجازى با  بختيارى گفت: نشس
ــبكه هاى مجازى با مشاركت پليس فتا  محوريت ش

ويژه نوجوانان برگزار مى شود.
ــاره به ضرورت آگاهى بخشى در  فرزاد رحيمى با اش
ــودكان و نوجوانان افزود:  زمينه فضاى مجازى به ك
ــت تخصصى در زمينه آموزش نحوه استفاده  نشس
ــى از آن براى نوجوانان در  از اينترنت و خطرات ناش
ــهركرد با حضور پليس  مدرسه راهنمايى سپيده ش
ــرى و معلمان برگزار  فتا، مربيان كانون پرورش فك

مى شود.
ــتان چهارمحال و  مديركل كانون پرورش فكرى اس
بختيارى با اشاره به روند رو به رشد استفاده كودكان 
ــرد: با توجه  ــان از فضاهاى مجازى بيان ك و نوجوان
ــانه اى و اينترنتى بايد  ــكل گيرى فضاهاى رس به ش
ــر كودك و نوجوان بيان  توصيه  هاى الزم براى قش

ــاى مجازى  ــتفاده از فضاه و آگاهى آنها جهت اس
افزايش يابد.

ــتفاده  ــى از اس ــه خطرات ناش ــاره ب رحيمى با اش
ــت: كودكان و نوجوانان  بدون آگاهى از اينترنت گف
ــنا ــه از اين فضاها آش ــتفاده بهين ــا نحوه اس بايد ب

 شوند.

ــال و بختياري از  ــتان چهارمح فرمانده انتظامي اس
ــاز از دو خودرو و  ــف 140 كيلوگرم ترياك جاس كش
دستگيري دو سوداگر مرگ در محور لردگان - بروجن، 
ــرد: در پي  ــاري، اظهار ك ــردار نورعلي ي خبر داد. س
ــب خبري مبني بر عبور دو محموله مواد مخدر  كس
از محورهاي مواصالتي بروجن به سمت استان هاي 
همجوار، موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر استان و فرماندهي انتظامي 

شهرستان بروجن قرار گرفت.
ــق دو  ــي دقي ــام كار اطالعات ــا انج ــزود: ب وى اف
ــدر در محور ــان و پژو حامل مواد مخ خودروي نيس
 لردگان – بروجن شناسايي و تحت نظر قرار گرفتند.

ــان  فرمانده انتظامي چهارمحال وبختياري خاطرنش
كرد: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضايي در يك 

عمليات غافل گيرانه اين دو خودرو را متوقف كردند.
وي تصريح كرد: در بازرسي از اين خودروها مجموعا 

140 كيلوگرم ترياك كه به طرز ماهرانه اي جاسازي 
شده بود، كشف و دو سوداگر مرگ نيز دستگير شدند. 
ــاره به معرفي متهمان به مراجع قضايي از  ياري با اش
ــت تا هرگونه فعاليت قاچاقچيان  عموم مردم خواس
مواد افيوني را از طريق ارسال پيامك يا تماس تلفني به 

فوريت  هاي پليسي گزارش كنند.

فرماندار شهرستان شهركرد گفت: دستيابى به داورى 
در رشته هاى ورزشى مختلف الزم است و ورزشكاران 
اين استان بايد با تالش بيش  از پيش به اين مهم دست 
پيدا كنند.حميد ملكپور دهكردى، اظهار كرد: از ورود 
ــكار قهرمان چهارمحال و بختيارى توسط  دو ورزش
مردم فهيم استقبال شد كه اين نشانگر تشكر مردم 
ــت. فرماندار شهرستان شهركرد با  از اين عزيزان اس
اشاره به اينكه ابوذر رفيع زاده در رشته ورزشى كشتى 
فرنگى ناشنوايان و زهرا ميرزاخانى در رشته دوگانه 
مقام نخست جهانى را كسب كردند، بيان داشت: بايد 
به داورى در رشته هاى مختلف ورزشى از جمله رشته 

دوگانه دست پيدا كنيم.
ــاى خوب ورزش  ــرد: با توجه به تيم ه وى تصريح ك
دوگانه در بخش خواهران در چهارمحال و بختيارى 
ــل خوبى از جمله  ــته به مراح اميدواريم در اين رش
ــيم. ملكپور دهكردى عنوان  ــابقات برس داورى مس

ــابقات مختلف بايد تداوم  كرد: روند پيروزى در مس
داشته باشد؛ چراكه استعدادهاى ورزشى و همچنين 
ظرفيت هاى طبيعى اين استان فراوان و براى انجام 
ورزش هاى مختلف مناسب هستند.وى خاطرنشان 
كرد: ورزشكاران اين استان بايد در مسابقات داخلى 
و بين المللى داراى سكوهاى پيروزى بيشترى شوند.

ــاورزى  ــركل جهادكش مدي
ــارى از  ــال و بختي چهارمح
ــن ذرت  ــع 13 هزار ت توزي
علوفه اى و جو بين كشاورزان 

در اين استان خبر داد.
ــب، اظهار كرد:  ذبيح اهللا غري
ــته بيش از  ــال گذش در س
ــو و ذرت  ــن ج ــزار ت 13 ه
علوفه ايى در بين كشاورزان 
چهارمحال و بختيارى توزيع 

شده است.
مديركل سازمان جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى ادامه داد: در سال 
گذشته 66 مورد مجوز صنايع كشاورزى در اين استان صادر شده و اميد 

است اجراى اين طرح ها زمينه اشتغال جوانان را فراهم سازد.
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته يك ميليارد و 500 تومان در راستاى 

تنظيم بازار گوشت خام دامى در چهارمحال و بختيارى هزينه شده است 
گفت: در حال حاضر كشور از نظر توليد گوشت قرمز و سفيد بى نياز به 

واردات است و توليد در اين استان به خوبى انجام مى شود.
غريب با اشاره به اهميت صادرات گوشت قرمز و سفيد به خارج از كشور 
ــارى از ظرفيت خوبى در بخش توليدات  عنوان كرد: چهارمحال و بختي
ــت و بايد از اين ظرفيت در راستاى صادرات  ــت دام برخوردار اس گوش

استفاده شود.
وى با اشاره به توليد ماهى سردآبى در چهارمحال و بختيارى گفت: اين 
ــت و اميدواريم در سال  استان قطب توليد ماهى سردآبى در كشور اس
ــال و بختيارى افزايش  ــردآبى در چهارمح جارى ميزان توليد ماهى س

داده شود.
ــاره به اهميت  ــال و بختيارى با اش ــاورزى چهارمح مديركل جهادكش
ــه تغيير  ــا توجه ب ــرد: ب ــاورزى عنوان ك ــى كش ــت ديم در اراض كش
آب و هوايى بايد كشت ديم در اراضى كشاورزى اين استان توسعه داده 

شود.

ــدود 300 نفر مبتال به  فوق تخصص بيمارى هاى خون اطفال از وجود ح
بيمارى تاالسمى در چهارمحال و بختيارى خبر داد.كياوش فكرى، اظهار 
ــت كه از والدين به فرزند منتقل  ــمى نوعى كم خونى ارثى اس كرد: تاالس

مى شود و به علت اختالل در كارايى گلبول قرمز به وجود مى آيد. 
ــت، افزود:  ــارى، عوامل ژنتيكى اس ــاره به اينكه تنها عامل بيم وى با اش
مهم ترين راه درمان تاالسمى، تزريق مداوم خون و بهترين راه پيشگيرى، 
ــات خون قبل از ازدواج است كه در صورت تشخيص توصيه  انجام آزمايش

مى شود از اين ازدواج اجتناب شود.
ــمى را عدم  ــگيرى از تولد نوزاد مبتال به تاالس  فكرى اصلى ترين راه پيش
ازدواج دو فرد ناقل تاالسمى عنوان كرد و گفت: در صورت ازدواج اين افراد 
با يكديگر، انجام آزمايشات ژنتيك قبل از باردارى الزم و ضرورى است.فوق 
تخصص بيمارى هاى خون اطفال با اشاره به اينكه احتمال ابتالى جنينى 
كه مادر يا پدر آن مبتال به تاالسمى ماژور هستند، 25 درصد است، تصريح 
كرد: در دوران حاملگى مادر، از جنين نمونه بردارى شده  و در صورت ابتالى 

جنين به تاالسمى ماژور، پيشنهاد سقط جنين مطرح مى شود.

وى با بيان اينكه تعداد افراد 
ــمى  ــال به بيمارى تاالس مبت
ــارى  ــال و بختي در چهارمح
حدود 300 نفر است، افزود: 
ــن  ــبختانه در چندي خوش
ــد فرزندان  ــر تول ــال اخي س
ــمى در استان  مبتال به تاالس
ــا دو مورد در  ــر از يك ي كمت
ــت. ــده  اس ــال گزارش ش س
فكرى گفت: خوشبختانه در 

ــت به خوبى انجام  ــانى در خانه هاى بهداش ــتان اطالع رس روستاهاى اس
مى شود و بيماران مبتال به تاالسمى تحت نظر قرار مى گيرند.وى با اشاره 
به اينكه هزينه درمان هر بيمار تاالسمى بسيار باالست، خاطرنشان كرد:

ــط دولت پرداخت   تمام هزينه هاى درمان اين بيماران رايگان بوده و توس
مى شود.

اخبار كوتاه

مديركل جهادكشاورزى استان خبر داد:

توزيع 13 هزار تن ذرت علوفه اى و جو بين كشاورزان 
فوق تخصص بيمارى هاى خون اطفال:

قريب به 300 نفر در چهارمحال و بختيارى به تاالسمى مبتال هستند
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اگر خبرهای حوزه هوافضا را دنبال کرده باشید احتماال می دانید 
که اسپیس ایکس قصد دارد تا سال 2018 میالدی فضاپیمای 
دراگون خ��ود را روی مریخ ف��رود بیاورد و برای ای��ن منظور از 
تکنیکی به نام فرود رانش��ی )Propulsive Landing( بهره 
خواهد گرفت؛ روشی که در آن از موتورهای راکت به جای 
باال رفتن برای پایین آمدن استفاده خواهد شد. همزمان با 
پایین رفتن دراگون و حرکتش به سمت سطح مریخ، هشت 
موتور SuperDraco کار گذاری شده درون بدنه فضاپیما 
روشن می ش��وند و س��فینه را به آرامی پایین آورده و فرود 
نرمی را برای آن به ارمغان می آورند. طریقه کار تا حدودی 
ش��بیه به نحوه فرود بخش ی��ا مراحل نخس��ت راکت های 
فالکون 9 روی زمین است و انتظار می رود که تحولی عظیم 
را در نحوه فرود فضاپیماها روی مری��خ ایجاد کند. در حال 
حاضر ارسال محموله به سیاره سرخ با استفاده از فرآیندی 

که به شدت پیچیده است، انجام می شود. 
سادهوسادهتر

 در گذشته رساندن سخت افزار و تجهیزات به مریخ مستلزم 
 انج��ام فرآیندهای پیچیده مهندس��ی ب��ود و س��فینه ها به 
پوشش های حرارتی، موشک ترمزی، چتر نجات و مواردی از 
این دست نیاز داشتند، اما فرود رانشی می تواند این فرآیند را 
راحت تر کند و در نتیجه اس��پیس ایکس هم قادر خواهد بود 
حجم بیش��تری از کاال و محموله را با ایمنی الزم و س��هولت 
بیشتر روی این سیاره فرود بیاورد. البته باید گفت که همین 
فرود رانش��ی هم نیازمند کنترل موثر خروجی موش��ک ها و 

تحلیل داده های زیاد در زمانی اندک است.
وزنبیشتر

تکنیک  ابداعی توسط مهندسان اس��پیس ایکس دقیقا در 
 Curiosity نقطه مقابل شیوه به کار رفته توس��ط کاوشگر
که به معنی کنجکاوی است، می باشد که سال 2012 برای 
فرود روی مریخ به کار گرفته ش��د. فرود آن کاوش��گر روی 
سطح سیاره سرخ »هفت دقیقه ترس« نام گرفت زیرا برای 
موفقیت آمیز بودنش الزم ب��ود حجم باالیی از تکنیک های 
مهندسی پیاده سازی شده درست عمل کنند. در واقع این 
کاوش��گر در حالی که درون یک کپسول با پوشش حرارتی 
خاص قرار داشت به جو مریخ وارد ش��د. عاقبت چتری که 
برای آن سیستم در نظر گرفته شده بود، باز گردید تا فرآیند 
ورود کپس��ول به جو آرام تر انجام ش��ود و وقتی سفینه به 
ارتفاع مشخصی رسید کاوش��گر از آن به بیرون پرتاب شد. 
در مرحله بعد راکت های ترمزی فعال شدند تا فرود کاوشگر 
را تحت کنترل خود درآورند و نهایتا وس��یله با اس��تفاده از 
نوعی جرثقیل به س��المت روی مریخ نشس��ت. تمامی این 
فرآیندها برای آن انجام شد تا کاوشگری که کمتر از یک تن 
وزن داش��ت روی مریخ فرود بیاید. باید بدانید که ماموریت 
 های ناس��ا به مریخ بس��یار هزینه بر هس��تند و آن طور که

 Bobby Braun استادیار تکنولوژی های فضایی در موسسه 
فناوری جرجیا می گوید: همین محدودیت هزینه ای باعث 
شده که ناس��ا تا حد ممکن از جرم محموله هایش کم کند. 
 س��ازمان فضایی آمریکا، ت��الش می کند که با اس��تفاده از

 راکت های ارزان تر و کوچک تری نظیر Atlas V, متعلق به 
ائتالف مشترک پرتاب ماموریت هایش به مریخ را انجام دهد 
و از این طریق به میزان قابل توجهی در هزینه هایش صرفه 
جویی کند و هرچه سیستم های فرود آن سنگین تر باشند، 
فضای کم تری برای تعبیه کردن تجهی��زات علمی برایش 
باقی می ماند. Braun م��ی گوید: از همین رو، ناس��ا برای 
جلوگیری از بروز این اتفاق سیستم های فرود را تا حد ممکن 
کوچک می کند. چترها معموال گزینه های جذابی برای فرود 
هستند، اما کاوشگر کنجکاوی بیش از آنچه که باید سنگین 
بود و نمی ش��د از چتر برای کم کردن سرعتش بهره گرفت. 
در نتیجه ناسا تصمیم گرفت سیستم پیچیده ای را طراحی 
کند که به اندازه کافی برای پرتاب از زمین س��بک باشد و از 
طرفی استحکام الزم را هم داشته باش��د تا در فرود آسیب 
نبیند، اما برای آنکه وسیله ای به ش��یوه رانشی فرود بیاید 
وزنی بیش��تر از متدهای قبلی دارد زیرا ب��رای تامین انرژی 
مورد نیاز موتورها در حین فرود، به سوخت اضافه ای احتیاج 
خواهد بود، اما برای اس��پیس ایکس، وقت��ی راکت فالکون 
Heavy آن به مرحله عملیاتی برس��د وزن اهمیت چندانی 
ندارد. فالکون هوی نسخه ای بزرگ تر از راکت فالکون 9 این 
شرکت است که طبق ادعای سازنده اش قادر است بالغ بر 13 
هزار کیلوگرم بار را با خود به مریخ ببرد. این در حالی است 

که کل محموله ارسال کنجکاوی به مریخ از 3800 کیلوگرم 
فراتر نمی رفت. اما زمانی که فالکون هوی آماده شود احتماال 
قادر خواهد بود محموله های س��نگین تری را به مریخ ببرد 
زیرا ظرفیت بیش��تری دارد و در نتیج��ه نگرانی از این بابت 
وجود نخواهدداشت. از طرفی حاال که اسپیس ایکس تالش 
 دارد با س��اخت راکت های چندبار مصرف هزینه انجام این 
 ماموری��ت ه��ا را پایی��ن بی��اورد ارس��ال محمول��ه های

 سنگین تر به مریخ مانند سابق گران تمام نمی شود. اسپیس 
ایکس ادعا کرده که هزینه هر بار ماموریت فالکون وی برابر 
با 90 میلیون دالر خواهد بود. این درحالی است که کمترین 
مبلغ برای پرتاب Atlas V  برابر با 164 میلیون دالر عنوان 

شده است.
بازگشتبهزمین

فرود Red Dragon یا اژدهای س��رخ اسپیس ایکس روی 
مریخ کمتر از کنجکاوی پیچیدگی دارد. وقتی این فضاپیما 
وارد جو مریخ شد تنها کافی است که موتورهایش را روشن 
کند. Braun م��ی گوید: این ی��ک مرحله از پرواز اس��ت و 
پیچیدگی کمتری دارد و انتظار م��ی رود که به مرور زمان 
اطمینان پذیری اش نس��بت به ش��یوه ه��ای کنونی فرود 
بیش��تر ش��ود. Braun همچنین اعالم کرد که می ش��ود 
مقیاس پذیری این سیس��تم را تغییر داد و در نهایت تا 20 
تن محموله را با آن به مریخ برد. اغلب مردم تصورش��ان این 
است که برای ارسال انس��ان به مریخ الزم است این ظرفیت 
به 40 الی 80 تن برسد در حالی که 20 تن کفایت می کند، 
 Red Dragon اما یکی از بخش های کلی��دی از ماموریت

تشخیص مکان مناسب برای فرود اس��ت. اگر قرار باشد که 
از موتورهای راکت برای پایی��ن آوردن فضاپیما روی مریخ 
استفاده شود، احتماال حجم باالیی از گرد و غبار در زیر آن به 
پا می شود و این مسئله می تواند به موتورها آسیب برساند. 
وقتی کنجکاوی روی مریخ فرود آمد، راکت های ترمزی که 
برای پایین آمدن آن مورد استفاده قرار گرفت نیز گرد و غبار 
قابل توجهی را ایجاد کردند و در نتیجه یکی از حسگرهای 
سفینه از کار افتاد. از همین رو الزم است که اسپیس ایکس 
موقعیتی از این سیاره را که خطرات کمتری برای فرود دارد 
پیدا کند. این ش��رکت همچنین باید نقطه ای را بیابد که با 
قوانین بین المللی حفاظت از سیارات نیز همخوانی داشته 
باشد. براساس معاهده فضایی سازمان ملل متحد که در سال 
1967 میالدی تصویب شد، سازمان هایی که فضاپیما به فضا 
می فرستند باید از آلوده کردن این محیط خودداری کنند. 
اما وسایلی که به مریخ ارسال می شوند،برخالف روش های 
متعدد استرلیزاسیونی که روی آنها پیاده می شود، معموال 
هزاران نوع میکروب در خود دارند. در نتیجه الزم است که 
فضاپیمای اس��پیس ایکس موقعیتی را برای فرود پیدا کند 
 John Rummel .که کمترین آلودگی را متوجه مریخ نماید
مامور سابق حفاظت از سیارات ناسا در این باره گفت: مریخ 
مکان سرد و خشکی اس��ت، اما موقعیت هایی روی آن قرار 
دارند که گرم تر هستند و رطوبت بیشتری دارند و اسپیس 
ایکس باید مراقب باش��د که در این موقعی��ت ها فرود نیاید 
چراکه تصور می ش��ود در این نواحی آب مایع وجود داشته 
باشد. آن طور که این مامور س��ابق ناسا می گوید، علی رغم 
تمامی اینها تصور می شود که سطح آلودگی ایجاد شده به 
واسطه فضاپیمای اسپیس ایکس کمتر از سفینه های پیشین 
باشد. کاوش��گر کنجکاوی درجریان ماموریت خود به مریخ 
در داخل یک کپسول با پوشش محافظ حرارت قرار داشت 
و در نتیجه هیچگاه مستقیما در معرض پرتوهای فرابنفش 
قرار نگرفت. اگر رد رداگون در جریان سفر خود درون هیچ 
پوشش محافظی قرار نگیرد، انتظار می رود که سطح بیرونی 
آن در معرض پرتوهای فرابنفش خورشید قرار بگیرند که این 
امر می تواند باعث از میان رفتن میکروب های زمینی بشود. 
در واقع ماهیت این س��فینه به گونه ای اس��ت که کمترین 
آلودگی را با خودمنتقل می کند. با این همه، هنوز الزم است 
که اسپیس ایکس بهینه سازی های زیادی را روی سفینه رد 
دراگون انجام دهد تا مزایای آن بر همه روشن گردد و البته 
نقاط ضعفش هم برای رفع شدن معین گردند. فالکون هوی 
هنوز هم آماده نیست و ش��رکت سازنده اش تاکنون سفینه 
دراگون را با اس��تفاده از موتوره��ای SuperDraco فرود 
نیاورده است. در هر حال شرکت تحت مدیریت ایالن ماسک 
راه درازی را در پیش دارد و امید می رود که رد دراگون مسیر 

آن را برای فرود روی مریخ هموار نماید.

عرضهپرظرفیتترینکارتحافظه؛

هیچچیزرادورنیندازید!
ایسرازیکابرگوشیخبرمیدهد؛

موبایلیهممخصوصبازی
تراشههایموجوددرماشینهایخودرانصاحبپیدامیکنند؛

خوابسامسونگبرایماشینهایخودران
شرکت سامسونگ روز گذش��ته برای آغاز فروش 
کارت حافظه microSD دویس��ت و پنجاه و شش 
گیگابایتی خود اعالم آمادگی کرده اس��ت؛ کارت 
حافظه ای که بیش��ترین ظرفی��ت را در رده  خود 

ارای��ه خواه��د ک��رد. در 
ح��ال حاضر بیش��ترین 
ظرفیتی که می توانید با 
خرید یک کارت حافظه  
microSD در اختی��ار 
داش��ته باش��ید 200 
گیگابایت اس��ت. الزم 

به ذکر اس��ت که هنوز از 
کارت ۵12 گیگابایت��ی Microdia ک��ه 

سال گذشته معرفی شد هیچ خبری نیست. حافظه  
microSD جدی��د ک��ه EVO Plus 256 GB نام 
دارد برای پیش��رفته ترین موبایل ها و تبلت های 
 موجود، و همچنین پهپادها، دوربین های اکشن، و

 دوربی��ن های ضب��ط ویدی��وی 360 درجه، مثل 

Gear 360 خود سامسونگ س��اخته شده است. 
کارت مذکور در رده کالس 10 کارت های حافظه 
جای می گی��رد و س��رعت خوانش آن م��ی تواند 
ت��ا MB/s 9۵ برس��د. کارت حافظه  یاد ش��ده به 
 لطف ظرفیت باالی خود اجازه 
می دهد ب��ه راحت��ی تا 12 
س��اعت ویدی��وی 4K و یا تا 
 Full 33 س��اعت ویدی��وی
HD روی آن ذخی��ره کنید. 
اگ��ر کاربرد مورد نظر ش��ما 
موس��یقی باش��د نیز، قادر 
خواهید بود تا 23۵00 فایل 
MP3 را روی آن ذخیره کنید. 
کارت حافظه  EVO Pus 256 GB سامسونگ )با 
گواهینام��ه  IPx7( در برابر آب، ح��رارت، میدان 
مغناطیس��ی و اش��عه ایکس مقاوم است. این غول 
کوچک حافظ��ه از ماه ژوئن با قیم��ت 249 دالر و 

99 سنت در اختیار خریداران قرار خواهد گرفت.

کمپانی ایسر در ماه دسامبر سال قبل از تبلت 
Predator 8 رونمای��ی ک��رد؛ محصولی که با 
هدف تس��خیر قلب های عاش��قان بازی های 

موبایلی طراحی شده بود.
این تبلت طراحی هیجان انگیزی داش��ت و از 
قدرت قابل توجهی در اجرای بازی های سنگین 
برخوردار بود. حال خبر می رس��د که ش��رکت 
مذکور ای��ن بار قص��د دارد ی��ک موبایل برای 

گیمرها تولید کند.
همین ماه قب��ل بود که ایس��ر از تعدادی کروم 
بوک جدی��د و رایانه های رومی��زی گیمینگ 

سری Predator رونمایی کرد.
این ش��رکت در کن��ار محصوالت ف��وق، تلفن 
هوش��مند Liquid Zest Plus ب��ا آن بات��ری 
پرتوان ۵000 میل��ی آمپر س��اعتی اش را نیز 
 S.T.« به هم��گان معرفی نم��ود. حاال آق��ای
Liew« به عنوان مدیر ارش��د واحد »کس��ب و 
کار محصوالت هوشمند« ایسر، عنوان کرد که 

ش��رکتش قصد دارد در س��ه ماهه چهارم سال 
ج��اری، از اولین موبایل مخص��وص گیمرهای 

خود رونمایی کند.
گفته می شود این تلفن هوش��مند از سرویس 
ابری ایسر پش��تیبانی خواهد کرد و قرار است 
قیمتی در حدود 499 تا ۵99 دالر داشته باشد؛ 
یعنی در مح��دوده ای نزدیک ب��ه پرچمداران. 
هنوز در خصوص ویژگی های س��خت افزاری 
ای��ن موبای��ل هوش��مند اطالعاتی در دس��ت 
نیس��ت، و حتی اطمینانی نیز بابت اس��تفاده 
از ن��ام »Predator« ب��رای آن وج��ود ندارد، 
 گرچه تاکنون ایس��ر تمام محصوالت مرتبط با 
ب��ازی اش را تح��ت این برن��د به ب��ازار عرضه 
کرده اس��ت.S.T. Liew تاکید دارد که موبایل 
گیمینگ ایسر، فعال در مرحله طراحی و توسعه 
ق��رار دارد و هنوز مهندس��ین ش��رکت نیز در 
خصوص مشخصات فنی و ویژگی های ظاهری 

آن به نتیجه قطعی نرسیده اند.

گویا سامسونگ یک فرصت تجاری ناب را یافته 
که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده است.  
این ش��رکت به س��رعت تصمیم دارد تبدیل 
به بزرگ ترین س��ازنده چیپ های مخصوص 
 اتومبیل ه��ای هوش��مند ش��ود. خبرگزاری 
»Korea Herald« گ��زارش م��ی ده��د که 
سامس��ونگ یک تیم برای این منظور تشکیل 
داده تا با سرعت هر چه بیش��تر فناوری های 
مربوطه را به پی��ش رانده و به نتای��ج دلخواه 
 دست پیدا کنند. منبع یاد شده همچنین بیان 
 می کن��د سامس��ونگ برخ��ی از مهندس��ان 
کنونی اش ک��ه در بخش های دیگر مش��غول 
کار بوده اند را وارد این پروژه کرده اس��ت. تیم 
مرب��وط به توس��عه چیپ اتومبیل هوش��مند 
در سامس��ونگ در بخ��ش نیم��ه ه��ادی این 
ش��رکت جای گرفته و زیر نظر سه مدیر عامل 
کمپانی مذکور فعالیت خواهد کرد. سامسونگ 
همین ح��اال از تکنول��وژی های خ��ود در امر 

 باتری، اس��تفاده ای ابزاری ک��رده و آنها را به
 شرکت های خودروس��از آلمانی می فروشد. 
برای مثال، BMW اکن��ون در باتری خودروی 
i3 از تکنولوژی سامس��ونگ به��ره می گیرد و 
به زودی قرار است ش��رکت آئودی نیز به این 
لیست افزوده ش��ود. الزم به ذکر است که کره 
در خصوص ساختن خودروی هوشمند اقدام 
ویژه ای نداش��ته و اکنون ب��رای ورود به این 
 حوزه، اندکی دیر شده اس��ت. در حال حاضر 
 ش��رکت هایی نظی��ر گوگل، تس��ال و س��ایر

 کمپانی های شناخته ش��ده  آلمانی در تالش 
هس��تند تا پیش از س��ال 2020، خودروهای 
کامال مس��تقل از راننده خود را به بازار عرضه 
کنند و در این بین مراحل ابتدایی توسعه را نیز 
انجام داده اند. بر همین اساس است که اکنون 
شرکت سامسونگ بیشتر می خواهد در نقش 
تامین کننده اصلی چیپ برای تمام خودروهای 

هوشمند ایفای نقش کند.

فرودموشکهادرماموریتهایفضاییبرایبارهایسنگینآمادهمیشوند؛

فالکونسنگین،نسلبعدیموشکاسپیسایکس

 محق�قان در ی�ک ش��رکت دان��ش بنی�ان موفق ش��دند 
عایق های حرارتی م�ورد استف�اده در ک�وره ه�ای صنعتی 
را برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، بومی کنند و به تولید 

برسانند.
علی معتمدزادگان، رییس پارک علم و فناوری مازندران با 
اشاره به یکی از دستاوردهای محققان در این پارک گفت: 
پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان در این پارک موفق به 
ساخت بردهای کلسیم سیلیکاتی مورد استفاده در صنایع 

نفت، گاز و پتروشیمی شدند.
وی افزود: بردهای کلسیم سیلیکاتی یا تخته های کلسیم 
س��یلیکاتی از جمله قطعات نس��وز با دانس��یته زیر 300 
 کیلوگرم بر مترمکعب ب��وده که تاکنون در کش��ور تولید 
نمی شده ولی اکنون محققان در این شرکت برای اولین بار 

این بردها را به تولید رساندند.
معتمدزادگان ادامه داد: اکنون نه ب��ه لحاظ تکنولوژیکی 
و نه به لحاظ مواد اولیه هیچ وابس��تگی به کشورهای دیگر 
 برای تولید بردهای کلسیم سیلیکاتی یا عایق های حرارتی 
کوره های صنعتی وجود نداریم؛ همچنین این بردها با هر 

قیمت و دامپینکی قابل رقابت و مقابله هستند.
س��ید مجتبی رضوی، قائم مقام مدیر عام��ل عضو هیئت 

مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده بردهای کلسیم های 
سیلیکاتی نیز در باره این موضوع گفت: برای جلوگیری از 
هدررفت حرارت کوره های صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی، 
ف��والد و ... معموال از ایزوالس��یون حرارتی ی��ا عایق های 

حرارتی استفاده می شود.
وی افزود: یک��ی از بهترین عایق هایی ک��ه برای الیه های 
 پش��ت کوره وج��ود دارد بردهای کلس��یم س��یلیکاتی یا 
تخته های کلسیم سیلیکاتی هستند که معموال جزو اقالم 

وارداتی کشور محسوب می شود.
 رض��وی با بی��ان اینک��ه از ای��ن رو موف��ق ش��دیم بعد از
  انج��ام 4 س��ال کار تحقیقات��ی و علمی به س��اخت این

 عایق های حرارتی کوره های صنعتی دست یابیم، گفت: 

این تخته ها تا کنون  و در حال حاضر از کش��ورهای دیگر 
وارد می شود و س��االنه هم بابت همین قضیه 10 میلیون 
دالر ارز برای ورود این تخته ها از کش��ور خارج می شود تا 
طرح های نفتی، گازی، فوالد و سیمان، پتروشیمی کشور 

اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه ما توانس��ته ایم بعد از کس��ب دانش فنی 
ساخت این عایق های حرارتی آن را به تولید انبوه برسانیم، 
عنوان کرد: س��االنه ۵ تا 10 هزار مترمکعب برد کلس��یم 
سیلیکاتی در کشور نیاز است که ما با توجه به اینکه صاحب 

تکنولوژی هستیم می توانیم نیاز کشور را تامین کنیم.
وی  یادآور شد: اولین فروش این ش��رکت دانش بنیان به 

صنعت فوالد بوده است.
رضوی گفت: این محصول به عنوان عایق حرارتی تکمیل 
کننده سبد کاالیی این رده بوده و به عنوان الیه پسین در 
نس��وز چینی کوره های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و ... 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اظهار داش��ت: ظرفیت صادراتی این محص��ول نیز با 
توجه به بومی ش��دن م��واد اولیه و ماش��ین آالت و امکان 
رقابت قیمتی و کیفی مناس��ب با رقبای چینی بسیار قابل 

مالحظه است.

درپارکعلموفناوریمازندران؛

عایقهایحرارتیکورههایصنعتیتولیدشد

خبر

گاهی اوقات پیش م��ی آید که تکنولوژی های پزش��کی قدیمی از نو 
مورد توجه قرار می گیرند و کاربردهای دیگرش��ان ب��رای اهالی این 

حوزه آشکار می گردد.
دو آزمایش��گاه تابعه MIT به نام های Living Proof  و Olivo اخیرا 
کش��ف کرده اند که Strateris )نوعی »پوست ثانویه کش سان« که 
پیشتر به صورت محدود در این صنعت مورد استفاده قرار می گرفته( 
می تواند در درمان بیماری هایی نظیر اگزما و پسوریازیس موثر واقع 

شود.
 این ماده که در دو مرحله و از طریق ژل یا کرم روی پوس��ت قرار داده

 می شود تبحر خوبی در به دام انداختن رطوبت دارد و از همین رو به 
شدت برای پوست های خشک خوب است.

از طرف دیگر، این ماده س��ایر محدودیت ه��ای محلول های موضعی 
معمول را ندارد و می تواند برای یک روز کامل روی پوست دوام بیاورد 
و تا 2۵0 مرتبه پیش از بازگشتن به شرایط اولیه اش هم قابل کشیده 

شدن است.
آن طور که محققین MIT گفته اند می ت��وان از Strateris در حوزه 

زیبایی نیز بهره گرفت.
الزم است اضافه نماییم که پوست کشسان یاد شده در اصل برای ناحیه 
زیر چشم به کار می رفت، با این همه، می توان از آن برای از بین بردن 

چروک ها یا رفع زخم های سایر نواحی بدن نیز استفاده نمود.
شایان ذکر اس��ت که این ماده محدودیت هایی هم دارد و برای نمونه 
کمی گران اس��ت و روی مواد آرایش��ی هم قابل اس��تعمال نیست با 
 این همه، برای آنها که از آس��یب های پوس��تی رنج می برند می تواند 

گزینه ای بسیار خوب باشد.

توسطپژوهشگرانMITپوستمصنوعیابداعشد؛

دهسال
جوانترشوید
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رییس اداره تبلیغ��ات اس��امی آران و بیدگل با تبریک فرا رس��یدن 
 اعیاد شعبانیه گفت: حضرت سید الش��هدا هم مظهر کامل عشق الهی 

و هم مظهر کامل عقل الهی است.
 حجت االس��ام س��میع اهلل مردان با اش��اره ب��ه اینکه عقل و عش��ق

 امام حس��ین )ع( و دیگر اولیای خ��دا از یکدیگر جدا نیس��ت، نمونه 
بارز این همسویی را در واقعه عاش��ورا عنوان و تصریح کرد: قطعا قیام 
هدفدار، مبتنی بر بصیرت که همه زمینه ها و علل و شرایط الزم و کافی 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را دارا است، بر بنیان های عقانیت الهی 
و خردپذیری انس��انی از یک سو و عاطفه و عش��ق و احساس از سوی 
دیگر قرار گرفته اس��ت. عضو ش��ورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل، 
واقعه عاشورا را زاییده عشق و عقل الهی حضرت سید الشهدا دانست و 
تصریح کرد: امام حسین)ع( با خون خود به مکتب تشییع عزت و آبرو 
بخش��ید و از جان خود و عزیزانش در راه اعتای تشیع و احیای اسام 

ناب محمدی )ص( گذشت.
حجت االس��ام مردان، حریت و آزادی را از جمله ابعاد بارز شخصیتی 
امام حسین)ع( دانست و اظهار کرد: عشق و عاقه پیروان سایر ادیان 
به سیدالشهدا )ع( از همین روح آزادگی و حریت امام حسین)ع( نشات 
می گیرد. رییس ستاد س��اماندهی ش��ئون فرهنگی در مناسبت های 
مذهبی آران و بیدگل افزود: ابعاد گوناگون واقعه عاشورا آن چنان مهم 
و ارزشمند به شمار می رود که اکنون پس از گذشت سده های طوالنی 

از وقوع آن، این رخداد همچنان زنده و پویا است.

  شهردار نوش آباد از بهره برداری س��ه طرح عمرانی شهرداری نوش آباد 
در هفته دولت امسال خبر داد.

علی اصغر ش��قایقی افزود: عملیات احداث تاسیسات فضای سبز و طرح 
عمرانی پارک نرگس از سال گذشته آغاز و تاکنون بیش از چهار میلیارد 
ریال هزینه ش��ده اس��ت. وی اظهار کرد: برای افتتاح این طرح پنج هزار 
و100 مت��ر مربع��ی600 میلیون ریال اعتبار دیگر نیاز اس��ت. ش��هردار 
نوش آباد تصریح کرد: فضای س��بز و فعالیت های عمرانی پارک س��عدی 
به مس��احت س��ه هزار متر مربع از دیگر طرح های ش��هرداری نوش آباد 
اس��ت که در هفته دولت به بهره برداری می رسد. ش��قایقی خاطر نشان 
کرد: اعتبار کلی این طرح دو میلیارد و500 میلیون ریال اس��ت که برای 
 بهره ب��رداری از این طرح ب��ه500 میلی��ون ریال نیاز اس��ت. وی گفت: 
بهره برداری از پروژه پارک ساحلی به مساحت شش هزار متر مربع سومین 
طرح عمرانی شهرداری نوش آباد اس��ت که تاکنون بیش از یک میلیارد 
 ریال اعتبار برای آن هزینه ش��ده اس��ت. ش��هردار نوش آباد افزود: برای  

بهره برداری کامل از این طرح به دو میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

امام حسین )ع( 
مظهر کامل عشق و عقل الهی است

اخبار

 ریی��س انجمن گیاه��ان دارویی کش��ور در حاش��یه همایش اس��انس ایران 
در قمصر کاشان گفت: کش��ور ما دارای بهترین گیاهان دارویی جهان است، 
اما براساس بررسی های صورت گرفته برخی محصوالتی که از گیاهان دارویی 

و اسانس های صادراتی ما گرفته شده با صدها برابر قیمت عرضه می شود.
محمد باقر رضایی افزود: این مسئله به این دلیل است که مهندسی شیمی و 
تقطیر در کشور بر روی محصوالت صورت نمی گیرد و الزم است از متخصصان 
این عرصه کمک بگیریم تا برنامه منس��جم مناسبی در زمینه فرآوری که جز 

اولویت ها است، صورت گیرد.
 رییس انجمن گیاهان دارویی گفت: کش��ور ما وارد کننده برخی اس��انس ها 
به ویژه اسانس گل محمدی از کش��ورهای همسایه است و این در حالی است 

که عرصه فراوانی از گل محمدی در اختیار داریم.
وی تصریح کرد: ب��ه منظور حضور متخصصان و تجمیع نظرات کارشناس��انه 
همایش تخصصی از ابتدای امسال شامل همایش ادویه جات در گنبد کاووس، 
همایش اسانس در کاش��ان، همایش دیم در ارومیه، همایش کشت ارگانیک 

سالم در دانشگاه ساری و فرآوری گیاهان دارویی در شاهرود هستیم.
رضایی بیان کرد: به دلیل اهمیت کشت دیم به خاطر تغییر اقلیم کشور و بحران 
آب، همایش کش��ت دیم را به صورت ویژه در س��ال آینده با همکاری انجمن 
علمی گیاهان دارویی و دی��م ترکیه به صورت بین الملل��ی در ارومیه برگزار 
خواهیم کرد. وی گف��ت: در حال حاضر عرصه گیاهان دارویی در کش��ور60 
هزار هکتار است که در چش��م انداز 1404 این عرصه تا500 هزار هکتار باید 
گس��ترش پیدا کند. رییس انجمن گیاهان دارویی افزود: یکی از مسائلی که 
عمده مشکات تولیدات گیاهان دارویی را موجب می شود عدم به کارگیری 

روش های نوین ضدعفونی گیاهان دارویی و مکانیزه کردن است.
وی گفت: یکی از روش ه��ای نوین ضدعفون��ی گیاهان داروی��ی بدون هیچ 
تهدیدی برای مواد موثر این گیاهان روش پاس��مای سرد است که در جهان 

ابداع شده و در آینده نزدیک در ایران احیا می شود.

 مدیر جهاد کش��اورزی خور و بیابانک با بیان اینکه در شهرستان300 هکتار 
باغ پس��ته وجود دارد، گفت: بیشترین باغات پس��ته خور و بیابانک در مزارع 

روستاهای چاهملک، خرمدشت، ابراهیم آباد و جعفرآباد و شهر فرخی است.
حسین غامرضایی افزود: کارگاه آموزشی پیوند پس��ته جهت ارتقای کیفی 
 این محصول در شهرستان برگزار شد. وی تصریح کرد: ارقام پسته های موجود 
در شهرس��تان از نوع کله قوچی، اکبری و فندقی است و به دلیل طعم خاص 

خود مشتریان فراوانی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک خاطرنشان کرد: در این کارگاه آموزشی 
یک روزه50 نفر بهره بردار شرکت داشتند و با نحوه کاشت، داشت و برداشت 

پسته آشنا شدند.

فرماندار نطنز گفت: بارش شدید باران موجب جاری شدن سیل در نطنز شد.
 یوسف حس��نی اظهار داش��ت: بارش ش��دید باران در روز س��ه شنبه سبب 

جاری شدن سیل در نطنز شد.
 حس��نی گفت: با توجه به گزارشات ایستگاه هواشناس��ی شهرستان شامگاه 
سه شنبه بیش از 13 میلی متر باران بارید که در نوع خود کم نظیر بوده است.

 وی در خص��وص اقدام��ات انج��ام ش��ده در رابط��ه ب��ا مهار س��یل گفت: 
با هماهنگي هاي انجام شده در شوراي هماهنگي مدیریت بحران شهرستان 
 با دستگاه هاي خدمات رس��ان و امدادي به خصوص شهرداري، هال احمر، 
 راه و شهرس��ازي، آب و فاضاب ش��هري؛ نیروی انتظامی با ایجاد خاکریز و 
 الیه روبي مس��یل ها و حتي تخریب بعض��ي از پل ها به منظ��ور جلوگیري 

از برگشت سیل به منازل مردم اقدام شد.
 فرماندار نطنز گفت: بارش باران عصر س��ه ش��نبه در نطنز و شدت بارش ها 
در مدت کوتاه موجب جاری شدن سیل در خیابان های نطنز و مختل شدن 
زندگی عادی مردم ش��د. فرماندار نطنز افزود: آب گرفتگ��ی برخی از مغازه 
 ها، باعث شد تا ماموران خدمات رسان ش��هرداری اقدام به تخلیه آبگرفتگي 
با استفاده از موتور پمپ کنند. وی گفت: سیل همچنین به سایر بخش های 
خدماتي، معابر، پل ها و بخش محصوالت کشاورزی و باغی نیز خسارت هایی 

وارد کرده است.
ناصر عزیزی، رییس اداره هواشناسی نطنز نیز با بیان اینکه  در روزهای پایانی 
 هفته ش��اهد بارش مجدد خواهیم بود، گفت: تاکنون مق��دار130 میلی متر 

در سال زراعی جاری در نطنز باران باریده است.

عرصه گیاهان دارویی تا سال ۱۴۰۴ 
به۵۰۰ هزار هکتار افزایش پیدا می کند

برگزار کارگاه آموزشی پیوند پسته
 در خور و بیابانک

بارش شدید باران 
موجب جاری شدن سیل در نطنز شد

امام جمعه حبیب آباد گفت: هرگاه ماه شعبان فرا می رسید، 
 پیغمبر خدا منادی می فرس��تاد در کوچه و ب��ازار مدینه

  ندا م��ی دادند: م��ردم مدینه آگاه باش��ید من فرس��تاده 
 رس��ول خدایم ب��ه س��وی ش��ما، پیغمب��ر )ص( فرمود: 
» اال ان شعبان شهری « ماه شعبان ماه من است، » فرحم 
اهلل من اعاننی علی شهری « خدا رحمت کند کسی که مرا 

در ماه من مدد رساند و کمک کند.
حجت االسام و المسلمین سید محمد مومنی افزود: کمک 
کردن پیغمبر به چیست؟ به بندگی و اطاعت خدا کردن، 
پیغمبر آمد که مردم را متعبد کند؛ چرا که یکی از  اهداف 
بعثت، تتمیم مکارم اخاق است ) انی بعثت التمم مکارم 

االخاق (.
وی تاکید کرد: باید اخاق و رفتار م��ا در منزل و در بیرون 
از منزل، اس��امی و به گونه ای باش��د که امام زمان )عج( 
بپس��ندند و هر جا زمینه گناه و معصیت فراهم شد از گناه 

چشم بپوشیم؛ اینها کمک کردن به پیغمبر است.
مومنی اضافه ک��رد: این ماه اس��امی مختلف��ی از جمله: 
ماه غفران ) ماه بخش��ش (، ماه جی��ران ) روزهای این ماه 
همسایگان ماه رمضانند (، ماه جبران ) چون خدا شکستگی 
دل ها را تدارک و جبران می کند ( و ماه شعبان دارد؛ چون 
در این ماه خیرات ش��عبه ش��عبه می ش��ود؛ همچنان که 

معصیت ها شعبه شعبه می شود.
خطی��ب جمعه حبی��ب آباد ضم��ن گرامیداش��ت اعیاد 
 شعبانیه ) میاد امام حسین علیه السام، میاد امام سجاد 
 علیه السام و میاد حضرت اباالفضل العباس علیه السام ( 
از مقام پاس��داران انقاب اس��امی و جانب��ازان عزیز این 
شهیدان زنده تجلیل کرد و این روز را به ایشان تبریک عرض 

کرده و گفت: لفظ پاسدار بسیار معنادار است.
این مسئول ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی های 

متعدد در زمینه این واژه و معانی آن مطالب مختلفی را بیان 
 کرده اند که س��پاهیان ما باید به آن توجه داش��ته باشند، 
پاس داشتن به دو معناس��ت: یکی به معنای محافظت از 
انقاب و دیگری به معنی گرامی داشتن و ارج نهادن به آن.

خطیب جمعه حبیب آباد ضمن تجلیل از زحمات و عملکرد 
مثبت و بسیار خوب سپاه پاسداران از بدو تشکیل تا کنون 
در دفاع از ارزش های انقاب افزود: گذشته از حضور موثر 
سپاه در جنگ تحمیلی و پس از آن نیز در دوران سازندگی، 
طرح های بسیار بزرگ و موفقیت آمیزی را سپاه در کشور 
اجرا کرده است که نش��انه و شاهد موفقیت سپاه این است 
که امروز دشمنان با صرف هزینه میلیاردی و با امکاناتی که 
در اختیار دارند مثل ماهواره و اینترنت سعی در تضعیف و 
تخریب وجهه این نهاد ارزش��ی که ب��ازوان رهبری نظام و 
حافظ و مدافع انقاب است، کرده اند، آنها می خواهند این 

رکن را بشکنند تا بتوانند این مملکت را قبضه کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: بسیج سازندگی تجربه خوبی در باب 
اقتصاد مقاومتی مردم محور است که باید درون زا باشد و 

برون نگر، باید تکیه بر ظرفیت های درونی کرد.
مومنی تاکید کرد: مس��ئوالن دولتی توج��ه کنند امروزه 
بسیاری از مسائل اقتصاد مقاومتی به دست همین جوانان 
بس��یجی قابل تحقق اس��ت، باید اقتصاد را از وابستگی به 
دولت جدا کرده و مردم گرا کرد، باید مردم در میدان باشند.

امام جمعه حبیب آباد با اش��اره به اینکه بسیج در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه در مناطق محروم خدمات 
ارزنده و برنامه های خوبی را اجرا کرده است، افزود: تحقق 
 اقتصاد مقاومتی دور از دس��ترس نیس��ت، بای��د این باور 
 » ما می توانی��م « را در وج��ود خود ایجاد کنی��م و ایمان 

داشته باشیم که می توانیم روی پای خودمان بایستیم.

امام جمعه حبیب آباد:

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مردم گرا شدن اقتصاد است

رییس اداره محیط زیس��ت گلپایگان در جلسه آموزشی 
محیط یار که در آموزشگاه شهید احمدی گلپایگان برگزار 
ش��د، گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان 
طرح محیط  یار در س��ال تحصیلی جاری در 4 مدرس��ه 

گلپایگان به صورت پایلوت اجرا شد.
قاسم حسومی با بیان اینکه آموزش طرح ملی محیط یار 
از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای دانش آموزان 
مقط��ع ابتدایی برنامه ریزی ش��ده اس��ت، بی��ان کرد: 
دانش آموزان نسل های آینده کشور هستند و می توانند 

به عنوان همیار محیط زیست در حفاظت از محیط زیست 
 نقش س��ازنده اعمال کنند. حسومی با اش��اره به اینکه 
در این ط��رح دانش آموزان با مس��ائل زیس��ت محیطی 
و وضعیت محیط زیس��ت آش��نا می ش��وند، تاکید کرد: 
حفاظت از محیط زیس��ت وظیفه اقش��ار مختلف مردم، 
معلمان و دانش آموزان است. وی سازمان محیط زیست 
 را متولی حفاظ��ت و صیانت از محیط زیس��ت و نظارت 
بر نحوه فعالیت واحده��ای صنعتی، تولیدی و اقتصادی 
کش��ور دانس��ت و بیان داش��ت: هرگونه دخل و تصرف 

غیرقانونی در محیط زیست پیگرد قانونی دارد. حسومی 
گفت: آلودگی هوا و ریزش ریزگردها خسارت بر بهداشت 
و اقتصاد کشور تحمیل می کند؛ رهاسازی پسماندهای 
خطرناک و شیمیایی در مسیر رودخانه ها سبب آلودگی 
آب های سطحی و در نتیجه خسارت به بخش کشاورزی 
 می شود. رییس اداره محیط زیس��ت گلپایگان در پایان 
 با بیان اینکه تشکیل خاک مساعد کشاورزی700 سال 
 به طول می انجامد، خاطر نش��ان ک��رد: آب، هوا و خاک 

از منابع ملی و مایه حیات بشر هستند.

اجرای طرح محیط  یار به صورت پایلوت در ۴ مدرسه گلپایگان

بهره برداری از سه پروژه
 شهرداری نوش آباد در هفته دولت
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 ریی��س اداره تبلیغ��ات اس��امی نطنز ب��ر ض��رورت تبیین اندیش��ه های
 امام خمینی )ره( توس��ط روحانیون شهرس��تان نطنز در ای��ام ارتحال آن 

حضرت تاکید کرد.
حجت االس��ام ابوالفض��ل مجی��دی تب��ار در جلس��ه کمیت��ه فرهنگ��ی 
 هنری س��تاد برگزاری مراس��م ارتح��ال حضرت ام��ام خمین��ی )ره( که 
در اداره ارشاد اسامی نطنز برگزار شد، از ظرفیت باالی روحانیون شهرستان 
 در تبیین اهداف واالی امام خمینی )ره( و رحلت جان س��وز ایش��ان سخن 

گفت.
 وی ضم��ن تبریک می��اد امام حس��ین )ع( ب��ه نکاتی پیرامون س��بک و

 س��یره زندگی حضرت امام حسین )ع( اش��اره  کرده و انتخاب شعار امسال 
توسط مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( به نام » اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل « را بسیار داهیانه خوانده و افزود: حضرت امام حسین )ع( در حرف ها و 
سخنان خود اقدام و عمل را به همراه داشتند و تا آخرین لحظه از مواضع خود 
که همانا پیروی از دین جد بزرگوارشان و حمایت از دین و نماز بود دفاع کرده 
و با اقدام و عمل حرف های خود را ثابت کردند بنابراین می طلبد مس��ئوالن 
 عزیز نیز بیش��تر با اقدام و عمل عملکرد خ��ود را به مردم عزیز هم نش��ان 

دهند.
ریی��س اداره تبلیغات اس��امی نطن��ز در خص��وص همکاری ب��ا کمیته 
 فرهنگی و هنری ستاد برگزاری مراس��م ارتحال حضرت امام نیز بیان کرد: 
روحانیون شهرستان نطنز از ظرفیت بس��یار باالیی در جهت ترویج اهداف 
حضرت امام و انقاب اس��امی ایران برخوردارند که اداره تبلیغات اسامی 
با ایجاد نشست به روحانیون محترم تاکید می شود که در مراسم و مجالس 

خود پیرامون انقاب اسامی و رحلت جان سوز حضرت امام با مردم صحبت 
کرده و عموم مردم مخصوصا جوانان و نوجوانان عزیز را باش��خصیت واالی 

حضرت امام خمینی )ره( آشنا کنند. 
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه تاکید و بیان داشت: با توجه 
به اینکه کاروان های اعزامی به مرقد از 3 امام��زاده آقا علی عباس، امامزاده 
ش��اه س��لطان حس��ین و امامزاده احمد خفر عبور می کنن��د، برنامه ریزی 
 استقبال و پذیرایی از س��وی ادارات اوقاف نطنز و بادرود برای زائران فراهم 

شده است.

معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرضا گفت: در تابستان گذشته 
 به علت اجرای طرح تحول در نظام آموزش��ی کشور با مش��کاتی از قبیل کمبود

 نیروی آموزشی در برخی مقاطع مواجه شدیم.
 محمد ش��عاعی تصریح کرد: در س��ال تحصیلی جاری، در مقطع متوس��طه دوم 
در شهرستان با مازاد نیروی انس��انی و فضای فیزیکی مواجه شدیم و از سوی دیگر 
 به افزایش کاس نهم برای اولین بار به سیس��تم آموزشی، با کمبود نیروی انسانی 
در مقطع متوس��طه اول مواجه ش��دیم. معاون آموزش متوس��طه اداره آموزش و 
 پرورش شهرضا در تشریح تدابیر اتخاذ شده برای ایجاد تعدیل در سیستم آموزشی 

این شهرستان گفت: 2 دبیرس��تان پسرانه شهرس��تان به نام های دبیرستان های 
شهید باهنر و ش��هید زمانی و دبیرس��تان دخترانه هفت تیر منحل و به متوسطه 

اول واگذار شد.
 ش��عاعی در ادامه افزود: دبیرس��تان های پسرانه ش��اهد دخترانه ش��هید زمانی و 
هفت تیر متوس��طه اول پس��رانه و دبیرس��تان دخترانه بهرامی ایجاد و دبیرستان 
متوسطه اول البرز به مدرس��ه راهنمایی بنت الهدای منتقل شد. وی تاکید کرد: با 
اعمال مجموعه  این تغییرات سیستم آموزشی شهرستان بر اساس اصول و معیارهای 
جدید آموزشی ایجاد شد. معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهرضا 
 با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی این شهرستان گفت: کمبود نیروی انسانی 
از طریق به کارگیری سربازان معلم، استخدام نیروهای پیش دبستانی و دعوت به 
کار نیروهای بازنشسته تامین شد. شعاعی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره 
به کمبود دبیر فنی در سیستم آموزشی این شهرستان در سال تحصیلی 95 – 96 
اظهار داش��ت: با توجه به حضور تعداد زیادی از دانش آموزان شهرس��تان در پایه 
دهم، پیش بینی می شود در سال جاری با کمبود دبیر در این مقطع مواجه شویم. 
وی تاکید کرد: یکی از نیازهای شهرستان در س��ال های آینده کمبود هنرستان ها 
است و این در حالی است که ایجاد یک هنرس��تان به مراتب سخت تر و پرهزینه تر 
از سایر دبیرستان هاست. معاون آموزش متوس��طه اداره آموزش و پرورش شهرضا 
تصریح کرد: سیاست جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت رشته های فنی 
و کارودانش باعث بروز این مسئله شده اس��ت. شعاعی در بخش دیگری از سخنان 
 خود، عنوان داشت: در شهرستان شهرضا80 واحد آموزشی موقوفه وجود دارد که 
با توجه به مطالب��ه وراث یکی از مدارس مبنی بر تخلیه مل��ک، مراتب به اداره کل 

آموزش و پرورش استان گزارش داده شده است.

 آن سوی خبر

ضرورت تبیین اندیشه های
 امام خمینی )ره( توسط روحانیون

فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین )ع( در کنگره شهدا تیران و کرون:

مدافعان حرم، مدافع اسالم و انقالب اسالمی هستند

مراسم افتتاح اولین کنگره شهدا و جانبازان 
مدافع حرم شهرستان تیران و کرون با حضور 
س��ردار امینی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف و 
سردار عرب پور فرمانده لشگر 14 امام حسین 
) علیه الس��ام ( اس��تان اصفهان و مسئوالن 

شهرستان برگزار شد.
فرمانده لشگر 14 امام حسین )علیه السام( 
اس��تان اصفهان در حاش��یه مراس��م افتتاح 
کنگره شهدا و جانبازان تیران و کرون اظهار 
 کرد: بحث حض��ور نیروهای نظام��ی ایرانی 
در جبهه های جنگ سوریه بحث تقابل اسام 
با کفر اس��ت و مدافعان حرم، مدافع اسام و 

انقاب اسامی ایران هستند.
سردار سرتیپ پاسدار اصغر عرب پور با اشاره 
 به گایه برخ��ی افراد ب��رای دخال��ت ایران 
در جنگ ب��ا داعش، گفت: اوای��ل آغاز جنگ 
تحمیلی ع��راق علیه ای��ران و ورود نیروهای 
صدام در خرمش��هر هم گای��ه هایی مبنی 
ب��ر چرایی حض��ور نیروها در جنوب کش��ور 

مطرح بود.
وی ادامه داد: در جنگ دشمنان با اسام بحث 
سرزمین مطرح نیست و وظیفه ما مسلمانان 
دف��اع از دین و کش��ور خود حت��ی در خارج 

مرزها است.
 فرمان���ده لش���گر 14 ام���ام حس���ین 
) علیه السام ( هدف وقوع جنگ های مختلف 
در لبنان، فلس��طین، س��وریه، یمن و س��ایر 
 کشورهای مسلمان و همسایه ایران را نابودی

 انقاب اسامی دانس��ت و تصریح کرد: ایران 
 از طریق همکاری با س��وریه در پیروزی های

 ام��ت ح��زب اهلل نق��ش موث��ری داش��ته و 
صهیونیس��ت و دول��ت های تجاوزگ��ر برای 
جلوگیری از این پیروزی ها به کشور سوریه 

حمله ور شدند.
س��ردار عربپور خاطرنش��ان کرد: در صورت 
عدم حضور نیروهای ایرانی در جبهه مقاومت 
س��وریه، باید در خاک ای��ران و خیابان های 
خود با داعش و س��رکرده های آنها بجنگیم 

ولی عش��ق و ارادت مردم ایران اسامی مانع 
پیشروی دشمنان شده است.

وی با اشاره به درخواس��ت های متعدد برای 
حض��ور در جبهه مقاوم��ت س��وریه، اذعان 
کرد: حضور پاس��داران و نیروه��ای آموزش 
دیده کشور در سوریه به منظور سازماندهی 
نیروهای جنگ��ی با ملی��ت ها و زب��ان های 
مختلف اس��ت و امکان حضور تمام نیروهای 

بسیجی در آنجا وجود ندارد.
کنگ��ره ش��هدا و جانب��ازان مداف��ع ح��رم 
 شهرس��تان تی��ران و ک��رون در روزه��ای 
سه ش��نبه، چهارشنبه و پنجش��نبه 21 الی 
23 اردیبهش��ت ماه در حسینیه ارشاد تیران 
واقع در بلوار شهید بهشتی غربی با سخنرانی 
فرماندهی س��پاه صاحب الزمان )عج( استان 

اصفهان برگزار می شود.
شهرستان تیران و کرون پنج شهید واال مقام 
 و هفت جانب��از در راه دفاع از ح��رم و حریم
 اهل بیت ) علیهم السام ( تقدیم کرده است.

شهرضا با کمبود 
دبیر فنی  مواجه است
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زبان خوراكى ها

تا به حال اسم روغن ليمو ترش را شنيده ايد؟ آيا مى دانستيد مى توانيد 
از پوست اين ميوه روغنى با خواص فراوان تهيه كرد؟

براى اغلب ما روغن ليمو ترش نام چندان آشنايى نيست؛ اگر هم باشد 
در ميان ديگر انواع روغن هاى گياهى جايى در سبد غذايى ما ندارد. اين 
ــت كه روغن ليمو ترش يكى از سالم ترين و بى ضررترين  در حالى اس
ــابه خود  ــن نمونه هاى مش ــى تواند جايگزي ــت كه م روغن هايى اس

شود. 
روغنى شگفت انگيز كه قصد داريم در ادامه شما را با بخشى از مزاياى 

بى نظير آن آشنا كنيم.
سفيدكننده دندان ها

ــالم با خمير دندان هاى  ــفيد و دهانى س براى داشتن دندان هايى س
ــالم  ــك تميز كننده خانگى مؤثر س ــى خداحافظى كنيد و به ي قديم

كنيد.
ــت كردن يك خمير دندان خانگى كافى است كمى جوش   براى درس
شيرين، روغن ليمو و روغن نارگيل را با يكديگر تركيب كنيد تا ظرف 

مدت دو دقيقه به خمير دندانى با كارآيى فراوان برسيد.
تميز كننده دست ها

ــابه هستيد،  ــايلى مش ــغول تميز كردن خودرو يا وس تصور كنيد مش
ــادگى از بين  ــت كه به س ــينى اس ــتانتان غرق چربى روغن ماش دس

نمى رود. 
ــت مقدارى روغن ليمو ترش به صابون  ــرايطى، كافى اس در چنين ش
ــرى از ثانيه تمامى چربى ها روى دستتان  خود اضافه كنيد تا در كس
ــود. تميز كنندگى قوى و جلوگيرى از خشكى پوست دست از  محو ش

ويژگى هاى منحصر به فرد اين روغن است.
تميز كننده صورت

استفاده مكرر و مرتب از روغن ليمو نه تنها پوست صورت را نرم مى كند 
بلكه موجب درخشندگى چهره هم مى شود.

 براى داشتن پوستى ايده آل كمى روغن ليمو ترش را با جوش شيرين 
و عسل تركيب كنيد و هر روز از آن استفاده كنيد. 

اين تركيب عالوه بر آنكه به از بين بردن لكه هاى پوستى كمك مى كند 
ــل داراى خواص آنتى باكترى است و مانع از  به دليل وجود ليمو و عس

بروز آكنه هاى پوستى مى شود.
كاهش وزن

ــدرت آن در  ــرش ق ــن ليمو ت ــواص روغ ــن خ ــذاب تري ــى از ج يك
ــت. براى بهره مندى از چنين ويژگى كافى است چند  كاهش وزن اس
ــول روز از اين  ــه بار در ط قطره از اين روغن را به آب اضافه كنيد و س
ــيد. ليمو موجود دراين تركيب موجب  ــا بنوش ــيدنى معجزه آس نوش
ــود و از اين طريق راه براى كاهش  ــاز بدن مى ش افزايش سوخت و س

وزن باز مى كند.
تقويت كننده سيستم ايمنى

ــى داراى خاصيت  ــورت طبيع ــه ص ــو ب ــن ليم ــه روغ ــى ك از آنجاي
ــت، نقش قابل توجهى در سالمت  آنتى باكترى و آنتى اكسيدانى اس
ــت و انواع  ــه عفون ــال ابتال ب ــش احتم ــدن و كاه ــتم ايمنى ب سيس
ــتم  ــالوه بر اين، روغن ليمو تقويت سيس بيمارى ها بازى مى كند. ع

لنفاوى بدن را به شكل قابل توجهى افزايش مى دهد.

فوايد بى نظير روغن ليموترش

دانستنى ها

دريچه ــتيبان  ــت هاى فلزى پش ــكلت بدن ما مانند داربس اس
ــت كه براى  ــت. بنابراين الزم اس تركيبات فيزيكى ماس
ــان توجه ويژه اى به اين  حفظ تعادل بدنى و طول عمرم
ــته باشيم. الزمه اين كار جذب  چارچوب استخوانى داش
ــت تا استحكام آن  كافى كلسيم و تحركات فيزيكى اس

حفظ شود.
اينكه تصور كنيد براى داشتن استخوان هايى محكم تر 
ــير زياد مصرف كنيد اشتباه است. برخى از  حتما بايد ش
سبزيجات حاوى كلسيم بيشترى از شير هستند. عالوه 
ــود كه بدن انسان براى جذب كلسيم  بر اين گفته مى ش

موجود در شير با مشكالتى مواجه است.
ــير حاوى آنتى بيوتيك ها و  ــت ش بدتر اينكه ممكن اس
هورمون هاى مضر براى سالمتى استخوان ها باشد. شير 
ــود انتخاب  ــف هاى طبيعى تغذيه مى ش گاوى كه با عل
خوبى است،اما تركيبات مغذى آن به سادگى قابل هضم 
ــت. بنابراين مى توانيد روى مواد غذايى ديگر براى  نيس
تقويت استخوان هايتان حساب كنيد. در اين مطلب شما 
را با چند ماده  مغذى براى مصرف روزانه آشنا مى كنيم تا 

اسكلت تان محكم شود. لطفا با ما همراه باشيد.
قلم و اسكلت

ــت كه از قديم قلم و اسكلت حيواناتى  جاى تعجب نيس
مانند گاو، مرغ و ماهى براى سالمتى استخوان ها استفاده 
ــتخوان برخى از ماهى ها مانند ماهى  ــت. اس ــده اس ش
ــت و به راحتى خورده ــيار ظريف و نرم اس ساردين بس

ــكلت مرغ و قلم، كار چندان   مى شود. البته خوردن اس
ساده اى نيست.

ــتخوان هاى  ــيم و مواد مغذى اس براى استفاده از كلس
ــكلت مرغ كافى است آنها  ــفت تر مانند قلم گاو يا اس س

را بجوشانيد. 
ــكلت مرغ يا پاى مرغ را در آب  براى اين كار قلم ها يا اس
ــا تمام مواد  ــانيد ت ــاعتى بجوش جوش ريخته و چند س
ــالمتى هر چه  ــى مفيد آنها براى س مغذى و مواد معدن
بيشتر استخوان هايتان آزاد شود. مى توانيد اين آب قلم 
ــوپ، خورش ها و حتى سس ها  يا اسكلت را در تهيه  س

استفاده كنيد.
مواد غذايى حاوى پروتئين

زمانى كه صحبت از سالمت استخوان ها مى شود قبل از 
هر چيزى اسم كلسيم به ميان مى آيد.

ــراى حفظ  ــواد معدنى نيز ب ــد كه ديگر م اما بايد بداني
ــتند. منيزيم، پتاسيم،  ــتخوان ها الزم هس ــالمت اس س
ــى ضرورى  ــن مواد معدن ــن D جزو اي ــفر و ويتامي فس

هستند.
اگر اهل استفاده از قلم، اسكلت و پاى مرغ و غيره هستيد 
ــت نيز مصرف كنيد. چون حاوى  بايد در عين حال گوش
پروتئين است. جذب پروتئين كافى نه تنها براى سالمت 
استخوان ها الزم است بلكه براى حفظ استحكام اسكلت 

و تقويت آن نيز ضرورى است.
 البته توصيه مى كنيم كه صرفا به پروتئين حيوانى اكتفا 

ــاده مغذى از مصرف  نكنيد و براى افزايش جذب اين م
ــويد. اين  ــرغ و لوبياها غافل نش آجيل و دانه ها، تخم م
ــاس سيرى طوالنى مدتى  مواد غذايى باعث ايجاد احس

نيز مى شوند.
چربى هاى سالم

ــيده اند كه تصور  ــه قدرى از چربى ترس برخى از مردم ب
ــرف كنند. در  ــه هيچ عنوان روغن مص مى كنند نبايد ب
حالى كه چربى هاى سالمى مانند اسيدهاى چرب امگا 
3 براى سالمت استخوان ها از اهميت ويژه اى برخوردار

 است. 
ــراغ  ــيدهاى چرب مفيد حتما به س براى جذب اين اس
ماهى تن، ماهى آزاد، ماهى خال مخالى، ساردين و ماهى 
فلتان (نوعى ماهى پهن) برويد. مى توانيد از مكمل روغن 
ــتفاده كنيد. يادتان باشد كه اين اسيدهاى  ماهى نيز اس

چرب براى مغزتان نيز مفيد هستند.
كربوهيدرات هاى پيچيده

ــراى تأمين  ــدرات هاى پيچيده ب مصرف كافى كربوهي
انرژى مورد نياز بدن الزم و ضرورى است.

با مصرف كربوهيدرات ها پروتئين هاى مصرف شده نيز 
براى حفظ سالمت استخوان ها استفاده مى شود.

ــده حاوى  ــاى پيچي ــدرات ه ــن كربوهي ــر اي  عالوه ب
ــيم كمك ــدن در هضم كلس ــه به ب ــتند ك منيزيم هس

مى كنند. 
ــا ديگر  ــواد غذايى را ب ــن م ــت كه اي ــن مهم اس بنابراي
ــد. براى جذب  ــيم مصرف كني مواد غذايى حاوى كلس
ــراغ كينوا، جوى دوسر،  كربوهيدرات هاى پيچيده به س
ــل و غيره ــوه اى، آرد گندم كام ــج قه ــياه، برن گندم س

 برويد.

مواد معدنى
زمانى كه صحبت از سالمت استخوان ها به ميان مى آيد 

قبل از هر چيزى اسم كلسيم به ميان مى آيد.
ــز براى  ــواد معدنى ني ــر م ــه ديگ ــد ك ــد بداني  اما باي
حفظ سالمت استخوان ها الزم هستند. منيزيم، پتاسيم، 
فسفر و ويتامين D جزو اين مواد معدنى ضرورى هستند 
ــتخوان ها نقش ــتحكام اس ــظ اس ــاخت و حف كه در س

دارند. بنابراين الزم است كه عالوه بر كلسيم و پروتئين 
ــتر مواد معدنى اشاره شده نيز  به فكر جذب هرچه بيش
ــربتى، تخم  ــيد. آجيل ها و دانه هايى مانند تخم ش باش
ــع خوب اين مواد  ــد و همچنين بادام از مناب كتان، كنج

معدنى هستند.
سبزيجات

ــبى مانند مصرف سيگار و مصرف  از عادت هاى نامناس
ــيم بدن مى شود  زياد نمك كه باعث كاهش ميزان كلس

بپرهيزيد.
سبزيجات منبع فوق العاده مواد مغذى هستند كه براى 
ــبزيجات برگ دار  ــتخوان ها ضرورى اند. س سالمت اس
ــار از كلسيم  ــفناج و كلم برگ سرش مانند كلم كيل، اس

هستند.
ــيم  ــه در دو ليوان برگ كلم كلس ــد ك ــت بداني بهتر اس
ــير گاو وجود دارد. عالوه بر اين،  بيشترى از يك ليوان ش
ــتند كه براى سالمت  ــفر نيز هس سبزيجات حاوى فس

استخوان ها مفيد است.
ماست طبيعى

اگر همچنان بر تأثير بيشتر محصوالت لبنى در استحكام 
ــراغ ماست  ــت به س ــتخوان ها اصرار داريد بهتر اس اس
ــترين ميزان كلسيم و  طبيعى برويد. ماست حاوى بيش

فسفر است.
توصيه هاى كلى

* يادتان باشد كه بدون ورزش و تحرك بدنى نمى توانيد 
به استحكام استخوان هايتان مطمئن باشيد. 

ــتقامتى انجام دهيد  ــد و ورزش هاى اس راه برويد، بدوي
ــده و عضالت اطراف  تا تراكم استخوان هايتان حفظ ش
آنها قوى تر شوند. يادتان باشد كه حركات ورزشى را در 
ــتخوان هاى باالتنه و همچنين استخوان هاى پايين  اس

تنه انجام دهيد.
استحكام استخوان

ــيگار و  ــد مصرف س ــبى مانن ــاى نامناس * از عادت ه
ــيم بدن مصرف زياد نمك كه باعث كاهش ميزان كلس

 مى شود بپرهيزيد. در مورد الكل هم كه نيازى به توضيح 
نيست.

ــذب كنيد. براى اين كار  * به اندازه كافى ويتامين D ج
ــاوى آن روزانه 15 دقيقه  عالوه بر مصرف مواد غذايى ح

در معرض نور خورشيد قدم بزنيد.
ــتن  ــى كليد اصلى داش ــه تنوع غذاي ــد ك * يادتان باش
اسكلتى قوى تر است بنابراين خودتان را به خوردن صرفا 

شير محدود نكنيد.

نكته

ــيدنى هاى زيادى براى سم زدايى بدن تبليغ  در حالى كه عصاره ها، معجون ها و نوش
مى شود تا به گفته سازندگانش بدنتان را پاكسازى و سم زدايى كند، طبيعت، موادى 

غذايى در اختيارمان نهاده كه همان خاصيت را دارند.
10 ماده غذايى فهرست شده در ادامه، مى تواند با پاكسازى شريان هاى خونى، شما را 

در محافظت از قلبتان يارى كند.
1-آووكادو

ــمزه تر و  به جاى اينكه روى غذاى خود مايونز بريزيد، آن را با مقدارى آووكادو خوش
 LDL سالم تر كنيد. مطالعات نشان داده كه مصرف روزانه آووكادو مى تواند با كم كردن

و افزايش HDL به بهبود كلسترول خون كمك كند. ميزان HDL كلسترول باعث 
حفظ رگ ها از موانعى مى شود كه درون رگ رسوب كرده اند.

2-مارچوبه
ــت كه مى تواند  ــازى طبيعى عروق خونى اس مارچوبه يك خوردنى عالى براى پاكس
ــما را از  ــدن خون كمك كند و بدين گونه ش ــار و جلوگيرى از لخته ش به كاهش فش
ــت كه در  بيمارى هاى قلبى و عروقى نجات دهد. اين گياه پر از فيبر و مواد معدنى اس

فهرست طوالنى آنها مى توان از ويتامين هاى C ،B2 ،K، B1 و E ياد كرد.
3-انار

اين ميوه پر از مواد شيميايى گياهى مفيد است كه با ايفاى نقش آنتى اكسيدانى از ديواره 
سرخرگ ها در برابر آسيب محافظت مى كند. آب انار باعث تحريك بدن به توليد اكسيد 

نيتريك و در نتيجه، كمك به جريان يافتن خون و باز ماندن عروق خونى مى شود.
4-كلم بروكلى

كلم بروكلى سرشار از ويتامين K است. از اين رو باعث مراقبت از كلسيم و جلوگيرى از 
آسيب رسيدن به عروق مى شود. همچنين منبعى سرشار از فيبر است كه مى تواند به 

كاهش سطح فشار خون و كلسترول كمك كند.
5- زردچوبه

ــكالت  ــت كه با كاهش التهابات از ايجاد مش ــك ضد التهاب قدرتمند اس اين ادويه ي
عروقى جلوگيرى مى كند. يك علت عمده تصلب شرايين سخت شدن رگ هاست و 
ــيب به ديواره هاى شريانى  اضافه كردن مقدارى زردچوبه به رژيم غذايى مى تواند آس

را كاهش دهد.
6- خرمالو

ــبب كاهش LDL و  ــت كه س ــيدان و پلى فنول اس اين ميوه نيز پر از مواد آنتى اكس
ترى گليسيريد خون مى شود. خرمالو عالوه بر اين منبعى از فيبر است كه مى تواند سبب 

تنظيم فشار خون شود و رگ ها را نيز پاك نگاه دارد.
7- اسپيرولينا

بله، ممكن است اسم اين ماده غذايى كمى برايتان عجيب و غريب باشد، اما در واقع اين 
يك نوع جلبك سبز-آبى است كه باعث تنظيم سطح ليپيد در خون مى شود. اسپيرولينا 
همچنين پروتئينى مناسب شامل همه نوع اسيدهاى آمينه ضرورى و مورد نياز بدن 
براى حفظ سالمتى است و مى تواند در كار استراحت ديواره هاى رگ ها و تثبيت فشار 

خون همراه با تنظيم سطح چربى خون كارگر باشد.
8- دارچين

ــالك و جلوگيرى از  ــازى رگ ها از پ ــمزه هم مى تواند همراه با پاكس اين ادويه خوش
افزايش آنها، به كاهش سطح كلسترول كمك كند. دارچين سرشار از آنتى اكسيدان 
است و آنتى اكسيدان با جلوگيرى از اكسيداسيون در خون باعث بهبود سالمت قلب و 
عروق مى شود. مى توانيد مقدارى از آن را در چاى يا حتى قهوه بريزيد يا به مواد غذايى 

ديگر بيافزاييد.
9- قره قات

ــت. بنابراين مى تواند باعث كاهش  اين خوراكى مفيد هم سرشار از آنتى اكسيدان اس
سطح LDL و افزايش HDL كلسترول شود. در واقع، مصرف منظم عصاره قره قات 
ــش كلى خطرات ابتال به بيمارى هاى قلبى  خالص احتماال تا حدود 40 درصد به كاه

منجر مى شود.
10- چاى سبز

ــد مانع جذب  ــطوح بااليى از تركيباتى را در خود دارد كه مى توان ــيدنى س اين نوش
كلسترول در طول هضم غذا شود.

 با افزايش طبيعى متابوليسم يا سوخت وساز بدن، مى تواند در كاهش وزن و در نتيجه 
افزايش سالمت قلبى و عروقى موثر باشد. 

ــان مى دهد موز زمانى داراى بيشترين فايده است كه كامال  مطالعات نش
رسيده باشد.

ــوال بوده كه موز را در چه مرحله اى از  ــيارى از افراد هميشه س  براى بس
رسيدن بخورند، برخى به محض اينكه موز كمى زرد شد آن را مى خورند. 
اغلب افراد فكر مى كنند موز را بايد تا قبل از سياه شدن خورد وقتى سياه 
شد، آن را دور مى اندازند. به همين دليل براى بسيارى از افراد هميشه سوال 

بوده كه موز را چه زمانى بايد بخورند؟
دانشمندان به تازگى براى پاسخ به اين سوال تحقيقاتى را انجام داده اند. 
بسيارى از متخصصان تغذيه موز را يك ميوه بسيار سالم با فوايد بسيار براى 
ــالمتى مى دانند. موز يك ميان وعده كامل است كه با مصرف آن شما  س
ــراى انجام كارهاى زيادى پيدا خواهيد  براى مدت طوالنى در روز انرژى ب

كرد.
آنزيم هاى موجود در موز نشاسته موز را به سرعت  به قندهاى ساده تبديل 
مى كنند، به همين دليل قند آن به سرعت در بدن جذب مى شود و موجب 
افزايش قندخون مى شود، هرچند اين موضوع به خصوص در افراد ديابتى 
تاثير منفى دارد. اين افراد بهتر است موز را به همراه كره بادام زمينى  كه 
باعث مى شود قند موز به كندى و كم جذب شود يا در زمانى كه كه موز سبز 
متمايل به زرد است، مصرف كنند تا از فوايد ديگر اين ميوه بهره مند شوند.

ــيار مهمى در اين ميوه دوست  ــمندان بر اين باورند كه فوايد بس اما دانش
داشتنى وجود دارد. موز سرشار از پتاسيم و آنتى اكسيدان ها و ويتامين ب  

است، همچنين داراى خواص آنتى اكسيدانى و ضد سرطانى نيز هست.
ــمندان ژاپنى با مطالعه در خصوص بهترين زمان مصرف موز اظهار  دانش
داشتند كه اغلب افراد فكر مى كنند زمانى كه موز زرد شده موز رسيده و 
آماده مصرف است، اما بايد بدانيد لكه هاى قهوه اى روى موز اولين نشانه 
رسيدن موز است و اين زمان بهترين زمانى است كه بايد موز را مصرف كرد .

ــترين خاصيت  ــود بيش زمانى كه لكه هاى قهوه اى روى موز ديده مى ش
ــوان از  ــن حالت مى ت ــت، همچنين در اي ــرطانى را خواهد داش ــد س ض
ــاى قهوه اى روى موز ايجاد تمامى فوايد آن بهره برد. در زمانى كه لكه ه

ــود فاكتورى در آن ايجاد مى گردد كه به گلبول هاى سفيد خون   مى ش
كمك مى كند تا عليه سلولهاى غيرعادى حمله كنند، عالوه بر فوايد آن موز 

قهوه اى زود هضم تر نيز هست.

يك نكته عجيب در مورد يك ميوه!

هل گياهى است كه در مناطق گرم مى رويد. وطن آن هندوستان مى باشد و حدود 
80 درصد مصرف هل دنيا از هندوستان صادر مى شود.

آشنايى با خواص
 هل گياه پايا و علفى است كه ريزوم آن ساقه هاى هوايى مانند برگ به هم پيچيده 

گاهى تا ارتفاع 4 متر خارج مى شود.
ــود كه داراى ــاقه هاى هوايى خارج مى ش ــاقه گل دهنده از قاعده س يك يا دو س

 گل هاى كوچك به رنگ سفيد يا سبز روشن مى باشد.
ميوه هل بيضى شكل، مانند قلب و به رنگ زرد يا سبز روشن به  طول 1-2 سانتيمتر 
است. دانه هاى معطر و مطبوعى به رنگ قهو ه اى مايل به قرمز در آن وجود دارد كه 

به مصرف ادويه و خوشبو كردن غذاها مى رسد.
هل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است.

هل داراى اسانس فراوان و معطرى در حدود 4 درصدمى باشد ضمنا اين گياه داراى 
مواد چربى نيز است.

خواص دارويى:
1) هل تقويت كننده قلب است.

2) بادشكن بوده و گاز معده و روده را خارج مى سازد.
3) تقويت كننده بدن است.

4) ادرار آور است.
5) قاعده آور است.

6) مقوى سيستم هضم است.
7) باعث هضم غذا مى شود.

ــل را در دهان ــن منظور دم كرده ه ــرف مى كند. بدي ــاى دهان را برط 8) زخم ه
 مزه مزه كنيد.

9) خوشبو كننده دهان است.
10) براى تسكين گوش درد، گرد هل را در گوش بريزيد.

11) براى برطرف كردن حالت تهوع،  از دم كرده هل استفاده كنيد.
12) تب را پايين مى آورد.

13) معالج سرماخوردگى است.
14) براى تسكين درد رماتيسم مفيد است.

15) ترشى معده را برطرف مى كند.
16) ضد مسموميت است.

17) براى رفع بيمارى هاى چشم مفيد است.
طرز استفاده:

ــوش ريخته و بگذاريد به مدت 10  مقدار 30 گرم هل كوبيده را در يك ليتر آب ج
ــيد. هل را همچنين مى توان به چايى  ــپس صاف كرده و بنوش دقيقه دم بكشد س

اضافه كرد.
مضرات:

مقدار مصرف زياد هل براى روده ها مضر است.

آشنـايى با خـواص «هـل»

10 خوراكى مفيد براى پيشگيرى
از حمله قلبى

از قلم تا سبزيجات
 براى استحكام استخوان ها
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داستان دريچه

ــال حكومت استبدادى، در سال   عبدالملك بن مروان بعد از 21 س
86 هجرى از دنيا رفت و بعد از وى، پسرش وليد جانشين او شد. 

وليد براى آنكه از نارضايتى هاى مردم بكاهد، در مقام جلب رضايت 
مردم مدينه بر آمد. از اين رو هشام بن اسماعيل، پدر زن عبدالملك 
را كه حاكم مدينه بود و مردم همواره آرزوى سقوطش را مى كردند، 
از كار بر كنار نمود و به جاى او، عمر بن عبد العزيز، پسر عموى جوان 
ــدن عقده دل مردم،  ــه قرار داد. عمر براى باز ش خود را حاكم مدين
دستور داد هشام بن اسماعيل را جلو خانه مروان حكم نگاه دارند و 

هر كس كه از هشام بدى ديده يا شنيده بيايد و تالفى كند.
ــزا و لعن و نفرين ــته مى آمدند و دشنام و ناس مردم نيز دسته دس
ــام بيش از همه نگران امام على بن الحسين (ع) و   مى كردند. هش
ــين (ع) در  ــى كرد انتقام على بن الحس علويان بود و با خود فكر م
مقابل آن همه ستم ها و لعنت ها نسبت به پدران بزرگوارش، كمتر 
از كشتن نخواهد بود. ولى امام (ع) به علويان فرمود: خوى ما بر اين 
ــت كه به افتاده لگد بزنيم و از دشمن بعد از آن كه ضعيف شد،  نيس

انتقام بگيريم. 
ــام بن اسماعيل مى آمد، رنگ در  هنگامى كه امام (ع) به طرف هش
چهره هشام باقى نماند، ولى بر خالف انتظار وى، امام (ع) با صداى 
بلند فرمود: سالم عليك و با او مصافحه كرد و بر حال او ترحم نمود و 
به او فرمود: اگر كمكى از من ساخته است حاضرم. بعد از اين واقعه، 

مردم مدينه نيز شماتت به او را متوقف كردند.

ــده بودند، يكى از  ــرف ش ــجاد(ع ) نيز به مكه مش ــم حج بود، امام س موس
همراهان آن حضرت نگاهى به صحراى عرفات انداخت ، ديد چندين هزار 

نفر در آن صحرا موج مى زنند با خوشحالى به امام (ع ) عرض   كرد:
الحمداهللا ، چقدر امسال حاجى زياد است !

امام (ع ) در جواب فرمودند: چقدر فرياد زياد است و چقدر حاجى كم است ؟!
ــخص مى گويد: من نمى دانم امام چه كرد و چه بينشى به من داد و  آن ش
چه چشمى را در من بيناى كرد، كه يك وقت به من فرمود: حاال نگاه كن . 
تا نگاه كردم ، ديدم صحرايى است پر از حيوان ، يك باغ وحش كامل ، فقط 
يك عده انسان ها هم در البالى آن همه حيوانات حركت مي كردند، حضرت 

فرمودند: حاال مى بينى باطن قضيه اين است .
آرى انسانى كه جز مانند يك حيوان و چهار پا به غير از خوردن و خوابيدن 

و عمل جنسى چيز ديگرى نمى فهمد، اين اصال روحش يك چهار پاست .
واقعا باطنش مسخ شده است ، يعنى حقيقت هاى انسانى و انسانيت خود را 

به طور كلى از دست داده است .
ــرر در  ــوند و مك ــور مى ش ــروه گروه محش ــردم گ ــز م ــت ني در روز قيام
ــوايان دين گفته اند كه فقط يك گروه از مردم به صورت انسان  مكرر؛پيش
محشور مى شوند وگروه هاى ديگر به صورت حيوانات ، به شكل مورچگان، 

بوزينگان ، عقرب ها، مارها و پلنگ ها مبعوث مى گردند.

ــالم) در طول زندگى خويش بيش از هر كس، ستم و  امام سجاد (عليه الس
ظلم حكومت هاى استبدادى را چشيده بود.

شخصيتى چون او، حتى بر اساس مالك ها و معيارهاى بشرى، نمى توانست 
خوش بين به حكومت هاى فاسد اموى و مروانى باشد و بغض و عداوت عميق 
ــى چون على بن الحسين (عليه السالم) كه  آنان را در دل نداشته باشد.كس
اگر نبود حكمت الهى و اگر نبود معذوريت او از جهاد در روز عاشورا، بى شك 
ــالم)  او هم مانند برادرش على اكبر و عمويش اباالفضل العباس (عليه الس
ــهادت  ــت و از ش ــدر بزرگوارش گام در ميدان جهاد مى گذاش و اصحاب پ

استقبال مى كرد.
ــاد دستگاه  ــت از قيام عليه ظلم و فس ــى، نمى توانس بى شك چنين كس
حكومتى امويان هراس داشته باشد و يا از شهادت و شكنجه شدن بيم به دل 

راه دهد و سكوت اختيار نمايد.
ــى كه در برابر جرثومه جنايت - عبيداهللا - به ياوه گويى هاى او پاسخ  كس

مى دهد و از خشم او نمى هراسد.
كسى كه در محفل يزيد، آن گونه از ارزش هاى دينى حمايت مى كند كه 

محيط شام را دگرگون مى سازد.
ــمن ــرده، لب به زارى در برابر دش ــى كه زنجيرها را بر تنش تحمل ك كس

 نمى گشايدو كسى كه در برابر تهديدهاى جدى عبيداهللا مى گويد:
ابالقتل تهددنى يابن مرجانه اماعلمت ان القتل لناعاده و كرامتنا الشهاده.

ــدن تهديد مى كنى! آيا نمى دانى  يعنى؛ اى فرزند مرجانه! مرا به كشته ش
كه كشته شدن در راه دين عادت ما و شهادت در راه خدا كرامت ما خاندان 

است.
ــكوت و عدول از شيوه جهاد كرد. بلكه  چنين كسى را نمى توان متهم به س
مى بايست دليل خط مشى آن حضرت را در جاى ديگرى جست و آن عبارت 
است از رعايت شرايط و مقتضيات زمان و توجه به امكانات و آمادگى مردم 

و نيازهاى آنان. 
اهتمام به امر به معروف و نهى از منكر

امام سجاد (عليه السالم) مى فرمايد:
كسى كه امر به معروف به نهى از منكر را ترك كند و كنار نهد، چونان كسى 
است كه كتاب خدا - قرآن - را پشت سر افكنده و بدان اعتقادى ندارد. البته 
يك صورت استثناست و آن در جايى است كه انسان در تقيه اى ويژه به سر 

برد و از پنهان داشتن عقايد و برنامه هاى خود ناگزير باشد.
به آن حضرت گفته شد: منظور از تقيه ويژه، كدام تقيه است؟

امام فرمود: كه انسان از سوى جبارى ستيزه جو و سركش تهديد شود.
نهى از تبعيت ظالمان

از امام (عليه السالم) نقل شده است كه فرمود:
ــر به معروف و نهى از منكر  واى بر ملتى كه فرمان الهى را گردن ننهند و ام
نكنند. كسى كه شعار توحيد را بر زبان آورد و ال اله اال اهللا بگويد، ادعا و اقرار 
او به ملكوت آسمان راه نمى يابد مگر زمانى كه سخن و اقرار خود را با عمل 
شايسته كامل كند و كسى كه در خدمت و اطاعت ظالم در آيد، در حقيقت 

دين ندارد.

عفو و گذشت امام سجاد (ع)

چقدر حاجى كم است

موضع امام سجاد(ع) 
در برابر حكومت ها

تولد «مارتين لوتر» 
مؤسس فرقه پروتستان 

ــفه،  ــد. وي در ابتدا به تحصيل فلس ــان به دنيا آم ــهر ايزل بن آلم ــر، در 13 مه 1483م در ش مارتين لوت
ــتاد علوم مذهبي گرديد. وي در سال هاي جواني به دليل  ــيقي پرداخت و سپس اس حقوق، ادبيات و موس
سوء اختالفات بين مقامات كليسا به  برخي از اعمال ارباب كليسا ايراد گرفت. آغاز قيام لوتر بر ضد كليساي 
ــان و پاپ بود. رؤساي كليسا به  كاتوليك و استبداد مذهبي، بر سر مسئله آمرزش گناهان از طرف كشيش
دلخواه، اشخاص را از كليسا اخراج يا تكفير مي كردند و سپس براي آمرزش گناهان و ورود مجدد به كليسا، 
ــا در  ــئوالن كليس گناهان آنان را با پول مي خريدند،اما آنچه لوتر را بر ضد اين اوضاع برانگيخت، اقدام مس
فروش رسمي آمرزش نامه بود. لوتر در اين زمان برخالف مخالفت پاپ، انجيل را به زبان آلماني ترجمه كرد 
ــم تعصب مذهبي و استيالطلبي و استبداد  و در اندك مدتي طرفداران فراواني پيدا كرد. با قيام لوتر، طلس
كاتوليكي قرون وسطي در هم شكست و مذهبي نو با نام پروتستان شكل گرفت. پروتست به معني اعتراض 
در ابتدا با انگيزه اصالح كليساي كاتوليك آغاز شد و با مقاومت كليساي كاتوليك در برابر هرگونه اصالح، اين 
جنبش به طور مستقل داراي اصول و مباني خاص خود شد. لوتر معتقد بود كه يگانه چيزي كه در مسيحيت 
معتبر است كتاب مقدس مي باشد از اين رو، هيچ گونه حجيتي براي مقام پاپي، شوراهاي كليسايى يا آراي 
ــيحي مي تواند پيام كتاب مقدس را به  ــان قائل نبود. از ديدگاه پروتستان، هر مس صاحبان كليسا و قديس
ــخص تنها از طريق فيض الهي و در ضمن ايمان، پديد  وجدان شخصي خود دريابد و نجات و رستگاري ش
ــتاني، خردگرايى، تاكيد بر آزادي فردي، تساهل و مدارا،  مي آيد. از جمله ويژگي هاي اخالق و تفكر پروتس
تكيه بر توليد و گسترش ثروت، عبادت دانستن كار، موهبت الهي دانستن ثروت و پسنديده دانستن آن را 
مي توان برشمرد. پروتستان در طي سال هاي حيات خود به چندين فرقه تقسيم شد و در كشورهاي آلمان، 
اسكانديناوي، بريتانياي كبير، فرانسه، سوئيس و مجارستان، طرفداران بيشتري يافت. رهبر پروتستان ها، 

در اواخر عمر دچار بيماري شد و سرانجام در 12 ژوئيه 1546م در 71 سالگي درگذشت.

در روز 24 ارديبهشت 1270 هجرى شمسى در پى صدور فتواى تحريم تنباكو از سوى آيت اهللا ميرزاى  
شيرازى، امتياز توتون و تنباكو كه به صورت انحصارى در اختيار شركت بريتانيايى رژى بود، لغو شد.

اقتصاد سنتى ايران در دوران ناصرالدين شاه قاجار متكى بر كشاورزى، صنايع دستى و مبادالت بازرگانى 
ــرمايه داران غربى و تجار ايرانى و با اعمال نفوذ قدرت هايى چون  بود. در اين دوره اين اقتصاد با كمك س
روس و انگليس به بازارهاى بين المللى پيوست. وابستگى اقتصاد ايران به بازارهاى بين المللى، رشد سريع 

بازرگانى خارجى را در پى داشت كه در نيمه قرن نوزدهم ميالدى سرعت گرفت.
ــور ايران را به صورت يك كشور نيمه مستعمره در آورده  وجود روس و انگليس در شمال و جنوب، كش
ــد كه دو نيروى رقيب استعمارى در حوزه هاى نفوذ  بود. اين وضعيت نيمه استعمارى زمانى تشديد ش
سياسى – اقتصادى خود در ايران، در كنار يكديگر قرار گرفتند. اين دو نيروى استعمارگر، ايران را به سه 
قسمت تقسيم كرده بودند و مستقيما اداره آن را در دست گرفتند و قسمتى از اين كشور را همچون حايلى 

در بين خود نگاه داشتند.
يكى از امتيازاتى كه نتايجى نامطلوب به بار آورد، امتياز انحصار تنباكو (واقعه رژى) بود. مقدمات واگذارى 
امتياز توتون و تنباكو در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا فراهم شد و پس از بازگشت شاه از سفر، صورت 
عملى يافت. دولت انگليس از     همان آغاز ورود شاه به لندن، «ماژور تالبوت»، صاحب اصلى امتياز تنباكو 
ــروع عمليات وسيع در ايران، شركتى  را مامور پذيرايى از هيئت ايرانى كرد. تالبوت براى اخذ امتياز و ش
به نام «رژى» را با كمك دولت بريتانيا و سرمايه داران انگليسى تاسيس كرد. وى پس از تاسيس شركت 
رژى، وارد ايران شد و مقدمات كار را به طور محرمانه آغاز كرد. تالبوت هر جا به مانعى برخورد مى كرد، 
ــوه كارش را از پيش مى برد. تا جايى كه در مقطعى حتى به خود شاه نيز 25 هزار ليره رشوه  با دادن رش
ــوه) بدهد. بدين ترتيب امتياز  ــخص شاه هديه (رش ــال 15 هزار ليره نيز به ش داد و قرار گذاشت هر س
انحصارى توتون و تنباكو در 28 رجب 1307 هجرى  قمرى همزمان با دوران صدارت ميرزا على اصغرخان 

امين السلطان و براى مدت 55 سال به تالبوت و شركاى او در كمپانى رژى واگذار شد.
به موجب اين امتياز، كمپانى رژى صاحب حق انحصارى تجارت تنباكوى ايران و حتى نظارت بر زراعت 
آن شناخته مى شد و در متن آن آمده بود: «اجازه نامچه اى براى فروش و معامله و غيره توتون و تنباكو و 
سيگار... حق خالص صاحبان اين امتياز است و احدى جز صاحبان اين امتيازنامه حق صدور اجازه نامه جات 

مزبور را ندارند.» 
ــركت رژى بتواند دستگاه ها و تاسيسات خود را در ايران نصب  حدود يك سال طول كشيد تا موسس ش

كند. اوايل رجب 1308 ه. ق، تالبوت همراه تعداد زيادى وارد ايران شد تا عمال كار خود را شروع كند. 
ــيارى از مردم از طريق فروش توتون و تنباكو تأمين مى شد و زارع و تاجر هيچ  در آن زمان معيشت بس
نوع اختيارى در توليد و فروش اين محصول نداشتند. بنابراين رفته رفته موج اعتراضات در نقاط مختلف 
ايران خصوصا شهرهاى تهران، اصفهان، شيراز و تبريز، آغاز شد و برخى از تجار از فروش محصول خود به 

شركت رژى خوددارى كردند.
ــاس مى كردند، حضور فرهنگ اروپايى در كشور  عالوه بر ضرر اقتصادى خطر عمده ترى كه برخى احس
اسالمى بود كه حساسيت هاى بسيارى را بر مى انگيخت. هجوم گروه بزرگى از اروپايى ها به ايران، حتى 
شكل ظاهرى شهر و بازار را تغيير داد و بسيارى را به اين نتيجه رساند كه گويى تاسيس شركت و امتياز 
انحصارى توتون و تنباكو فقط بخشى از ماجراست و هدف اصلى تر اين است كه فرهنگ اروپايى در ايران 

رواج يابد و ايران به تدريج به مستعمره بريتانيا تبديل شود.

ــت اندركاران صنعت تنباكو برداشتند. از هر شهرى فريادى  نخستين گام اعتراض را تجار، كسبه و دس
ــطح مملكت را فرا گرفت. پس از اوج گرفتن مخالفت و درگيرى، اقشار  برخاست و فرياد ها رفته رفته س

مختلف مردم به علماى دينى در شهرهاى مختلف رجوع كرده و كسب تكليف نمودند.
ــيعيان در سامرا  ــيرازى، مرجع تقليد ش ــه اى به گوش ميرزاى ش اين فريادهاى همه جانبه از هر گوش
ــب تكليف كرد، آيت اهللا  ــيرازى مكاتبه و كس ــتيانى با آيت اهللا محمدحسن ش ــيد. ميرزا حسن آش رس
ــاه در مورد عدم سپردن سرمايه مملكت به دست  شيرازى ابتدا نامه اى به ناصرالدين شاه نوشت و به ش
ــدارهاى وى ترتيب اثر نداد. اين چنين بود كه حكم تحريم تنباكو در  بيگانه هشدار داد، ولى شاه به هش
عبارتى كوتاه و به شيوه اى مؤثر و محرك و حساب شده از سوى ميرزاى شيرازى به شرح زير صادر شد: 
ــتعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان  ــم اهللا الرحمن الرحيم. اليوم اس «بس

(صلوات اهللا و سالم عليه) است. حرره االقل محمد حسن الحسينى»
صدور فتواى تحريم تنباكو، غوغايى به پا كرد و قيام مردم در سراسر ايران گسترش يافت. بعد از صدور 
فتواى تحريم، قليان ها شكسته شد. چنانكه ناصرالدين شاه روزى در حرمسراى خود ديد زن هايش به 
كنيزان خود امر مى كردند كه قليان ها را در هاون نهاده و بشكنند! وى گفت: شما را چه مى شود كه اين طور 

مى كنيد؟ يكى از زن ها گفت: آن كس كه ما را به تو حالل كرده، قليان را به ما حرام كرده!
چنين بود كه سرانجام شاه و امين السلطان از بيم شورش مردم و اعالم جهاد عمومى توسط علماء، امتياز 
ــال 1309 قمرى لغو كردند و امين السلطان طى تلگرافى به  اين قرارداد را در شانزدهم جمادى االول س

واليات، الغاى قرارداد تنباكو و آزادى كشت و تجارت توتون و تنباكو را اعالم كرد.
ــوى ميرزاى شيرازى،  ــن گرفتند، با اين حال تا لغو تحريم از س با لغو قرارداد، مردم اين پيروزى را جش
همچنان تنباكويى استعمال نشد. بدين ترتيب تحريم تنباكو تا تاريخ 25 جمادى الثانى 1309 هجرى 

قمرى ادامه يافت و در اين روز بود كه حكم تحريم دخانيات از سوى ميرزاى شيرازى لغو شد.

برگى از تاريخ

آغاز خروج نيروهاي انگلستان در پي پايان 
قيموميت  بر فلسطين 

در پي شكست دولت عثماني در جريان جنگ جهاني اول، سربازان انگليسي، فلسطين را اشغال كردند. پنج 
سال بعد، در سال 1922م، جامعه ملل، تحت نفوذ انگليس، قيموميت بريتانيا بر فلسطين را در آن سرزمين 
پذيرفت. از آن به بعد، سازمان هاي صهيونيستي براي تحقق اين هدف توسعه طلبانه، يهوديان بسياري را از 
نقاط مختلف جهان به ويژه اروپا به فلسطين مهاجرت دادند بااين حال، انگليسي ها، مهاجرت يهوديان را به اين 
سرزمين محدود ساختند. اما تحت فشار صهيونيست ها،آمريكا از سال 1945م رسما دولت انگليس را براي حل 
مسئله فلسطين به نفع يهوديان تحت فشار قرار داد و در پايان سال 1945م، يك كميسيون مشترك آمريكا و 
انگليس براي بررسي اين مسئله تشكيل شد. اين كميسيون در سال بعد توصيه كرد كه صد هزار مهاجر يهودي 
ديگر به فلسطين پذيرفته شود و فلسطين تحت قيموميت سازمان ملل متحد قرار گيرد. در فوريه سال 1947م 
دولت انگليس به بهانه اينكه ديگر قادر به ادامه قيموميت برفلسطين نيست حل اين مسئله را به سازمان ملل 
متحد ارجاع نمود و اين سازمان پس از تشكيل يك كميته ويژه براي حل مسئله فلسطين و اعزام هيئت هايى به 
فلسطين و اردوگاه هاي آوارگان يهودي در اروپا، به تقسيم فلسطين و بين المللي شدن بيت المقدس راي داد. 
اين امر در 29 نوامبر 1947م در مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز به تصويب رسيد و سرزمين فلسطين بين 
اعراب و مهاجران يهود تقسيم شد. در همين زمان، صهيونيست ها با عمليات  تروريستي، فلسطيني ها را وادار 
به ترك سرزمين خود مي كردند و براي اعالم موجوديت رژيم صهيونيستي برنامه ريزي مي نمودند. انگليس 
نيز كه زمينه را براي تشكيل دولت صهيونيستي مناسب مي ديد، اعالم كرد كه نيروهايش را تا 13 مه 1948 
از فلسطين خارج خواهد كرد. همزمان با خروج تدريجي نيروهاي انگليسي، تشكيالت نظامي يهوديان كه در 
سال هاي جنگ دوم جهاني و پس از آن شكل گرفته بود، جاي آنها را گرفتند. در نهايت با خروج آخرين سربازان 
انگليسي از خاك فلسطين در 13 مه 1948م، مقدمات اعالم موجوديت رژيم صهيونيستي فراهم شد و فرداي 

آن روز، اين رژيم تحميلي، حضور خود در اين سرزمين و تشكيل دولت اسرائيل را اعالم كرد.

لغو نهايي كاپيتوالسيون در ايران
پس از پيروزي انقالب اسالمي 

كاپيتوالسيون عبارت است از وضع ناشي از قراردادهايي كه دولت هاي زورمند و استعمارگر، خاصه در 
قرن نوزدهم به دول ضعيف تحميل مي كردند. به موجب آن قراردادها، اتباع دولت هاي استعماري، پس 
ــوع خود باقي مي ماندند و محاكم  از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاكميت دادگاه هاي دولت متب

دولت ضعيف، حق محاكمه آنها را نداشتند.
 اين قانون خفت بار پس از امضاي عهدنامه تركمنچاي بين ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار 
ــه، آمريكا، انگلستان، آلمان، ايتاليا و چند  اجرا شد و پس از مدتي كشورهاي استعماري اسپانيا، فرانس
كشور ديگر از جمله دولت عثماني از ايران حق كاپيتوالسيون را به دست آوردند. كاپيتوالسيون موجب 
برتري و تقدم اتباع خارجي بر كشور مي شد و باعث مي گرديد كه رجال مملكت را به بيگانگان و قدرت 
قضايي و سياسي آنان سوق دهد. در سايه اين قانون ننگين، بيگانگان هرچه مي خواستند به ايران وارد و 
يا از ايران خارج مي كردند. اين قانون، اصل حاكميت و استقالل كشور را متزلزل مي ساخت و به قوانين 
ــيون كه در واقع از الحاق ماده واحده اي به قرارداد  ــيد. كاپيتوالس خارجي، اعتبار برون مرزي مي بخش
وين - مصونيت اتباع سياسي - به وجود مي آمد، به صورتي نيمه مخفي، ابتدا در مجلس سنا و سپس در 
21 مهرماه 1343 شمسي در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. امام خميني(ره) در برابر اين قانون 
ننگ آور و خفت بار، عكس العمل سختي نشان دادند و در تاريخ 4 آبان 1343 شمسي سخنراني مهمي 
ــخنان حضرت امام، توفاني عظيم در جامعه به پا كرد كه رژيم انتظار آن را نداشت. لذا  ايراد نمودند. س
آن حضرت را در سيزدهم آبان همان سال دستگير و به تركيه تبعيد كردند. سرانجام در ادامه مبارزات 
امام امت و امت امام، سه ماه پس از پيروزي انقالب، به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب شوراي انقالب 
ــال 1358 ش حق كاپيتوالسيون و امتيازات و ملحقات آن  اسالمي، در بيست و سوم ارديبهشت ماه س

براي هميشه و به طور نهايي لغو شد.

ــمان امامت و واليت، حضرت چهارمين اخترفروزان آس
 على بن الحسين (ع) معروف به سجاد، نمادى از كماالت 
و ارزش هاى انسانى، زينت بندگان پاك سيرت و پيام آور 
ــوادث روزگار  ــاهد تلخ ترين ح كربال بود. ابرمردى كه ش
ــتوار در برابر همه توفان هاى بال  شد، ولى چون كوهى اس
ــتادگى و در جبهه هاى گوناگون با آنها  و دشوارى ها ايس
مبارزه كرد. امام معصومى كه هدايتگرى هاى خويش را در 
عصر خفقان و سياهى، در قالب دعا و مناجات با خدا به امت 
اسالمى ارزانى داشت و توانست در سايه سار دانش خود، 

بزرگان و انديشمندانى گرانقدر را در دامان خود بپروراند.
ميالد نور

پرى چهرگان آسمانى در ميالد نور، زيارتگر سراى حسينى 
ــت و تهنيت گوى  ــروش هداي گرديدند تا نغمه خوان س
ــند كه طاليه دار نور و سرسلسله آفتاب بود.  مولودى باش
مولودى پاك كه بر پيشانى بلندش، مهر بندگى حق نقش 
بسته بود. در دامان پرمهر ساالر شهيدان، نغمه حيات سر 
ــين بن على (ع) داد تا پدر براى او نامى نيكو گزيند و حس

كه در عشق به پدر، عاشقى شيفته و شيدايى دل سوخته 
ــميم دل انگيز و روح افزاى  بود، فرزند پاكش را به يمن ش
ــام نهاد تا احياگر  ــالم ، بدين ن اميرمؤمنان على عليه الس

خاطرات خوب پدر و مهربانى هاى زالل او باشد.
خورشيد امامت

پس از شهادت امام حسين عليه السالم ، امامت و جانشينى 
آن حضرت به فرزندش حضرت سجاد عليه السالم رسيد. 
در تاريخ آمده است كه وقتى امام حسين عليه السالم راهى 
عراق بود، نوشته ها و وصيت نامه اى را به عنوان امانت به 
ام سلمه، يكى از همسران واالمقام پيامبراعظم( ص) سپرد 

ــته  ــه اينها را از تو بخواهد، امامت، شايس و فرمود: «هر ك
ــالم به مدينه  ــجاد عليه الس ــت.» وقتى حضرت س اوس

بازگشت، آنها را از ام سلمه طلبيد.
زينت عابدان

امام سجاد عليه السالم ، زينت عابدان و پيشواى بندگان 
ــول  ــاس در اين باره از رس ــن عب ــت. اب پاك خداوند اس
ــود: «هرگاه روز قيامت  خدا (ص) روايت مى كند كه فرم
شود، ندا دهنده اى در ميان جمع اهل محشر ندا مى دهد 
ــگام، فرزندم، ــت. در آن هن كه مايه زينت عابدان كجاس

 على بن الحسين با كمال سرفرازى و سربلندى در محشر 
ظاهر مى شود و ميان صفوف حركت مى كند».

فضيلت دانش اندوزى
ــالم در مورد فضيلت دانش اندوزى ــجاد عليه الس امام س

ــتند دانش آموزى چه  ــر مردم مى دانس  مى فرمايد: «اگ
فايده اى دارد، دنبال آن مى رفتند؛ اگرچه در راه آن خون 
ــتى كه خداى  دل بريزند و به گرداب ها فرو افتند. به راس
تعالى به دانيال نبى وحى كرد مغبوض ترين بندگانم نزد 
من، آن نادانى است كه حق اهل دانش را سبك شمارد و 
از آنان پيروى نكند و دوست ترين بندگانم نزد من، كسى 

است كه از دانايان پيروى مى كند».
شكوه و جالل

ــالم چنان جالل و شكوهى داشت  ــجاد عليه الس امام س
ــمنان حضرت نيز در برابر هيبت ايشان سر  كه حتى دش
ــلم بن عقبه، از  تعظيم فرود مى آوردند. براى نمونه، مس
ستمگران روزگار كه به قصد كشتن امام سجاد عليه السالم 
با حضرت رو به رو شده بود، به محض ديدن امام، بى اختيار 
به تكريمش پرداخت و او را با احترام در كنار خود نشاند و 

پس از تكريم و تعظيم، آن حضرت را به خانه اش برگرداند. 
هنگامى كه از او علت اين كار را پرسيدند، پاسخ داد: شكوه و 
هيبت او مرا فرا گرفت. او كه ابتدا قصد كشتن امام را داشت، 
بى اختيار به امام عرض كرد كه هر حاجتى دارى، بگوى. 
امام براى خود حاجتى نخواست، ولى براى عده اى طلب 

بخشش كرد و آنها را از مرگ نجات داد.
مجلس امام

مردم در محضر امام سجاد عليه السالم تحت تأثير هيبت 
و شكوه ايشان، ياراى هرزه گويى و بيهوده گويى نداشتند، 

بلكه سكوتى همراه با ادب بر مجلس امام حاكم بود.
ــرت مى گويد:  ــاعر، در وصف مجلس آن حض  فرزدق ش
ــخن ــدت حيا به زير بود. هيچ كس س ــم ها از ش «چش

ــود و در  ــم مى گش  نمى گفت مگر آنگاه كه او لب به تبس
چنين وضع و حال، با فقيران و تهيدستان مى نشست و غذا 
ــان  مى خورد و آنها را به خانه خود دعوت مى كرد و با ايش

مأنوس مى شد.»
تربيت علمى

امام سجاد عليه السالم به منظور نشر معارف واالى دينى 
و احياى سيره پيامبر گرامى اسالم و امامان پيش از خود، 
تالش هاى گسترده اى كرد. آن حضرت در مدت 34 سال 
امامت خود، افراد فراوانى را تربيت كرد. در رأس اين افراد، 
فرزند ارجمند ايشان، امام محمدباقر عليه السالم بود كه 
وظيفه امامت را پس از آن بزرگوار به عهده گرفت. ايشان 
ــگاه اهل بيت را گذاشت و فقه گسترده  سنگ بناى دانش
شيعه را تدوين كرد. فرزندان ديگر حضرت، عبداهللا، عمر 
ــين، از عالمان، فقيهان و راويان حديث بودند و به  و حس

عبادت و درستكارى شهرت داشتند.

به مناسبت ميالدامام سجاد(ع)؛

زينت بندگان پاك سـيرت و  پيام آور كربال

امتياز انحصارى توتون و تنباكو 



اخبارخبر

رسول زرگرپور در نخس��تین همایش بین المللی »هنر و صناعات در 
فرهنگ و تمدن هنر ایرانی اس��امی« که به مدت دو روز در دانشگاه 
اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: سابقه هنر و صنایع در 
کشور ایران به س��ال های دور برمی گردد و آوازه آن همواره در گوش 
جهانیان طنین انداز و در ذه��ن دنیا جاودانه بوده اس��ت. وی با بیان 
اینكه هنر اصیل دس��تان ایرانی در قبل از اس��ام تمدن بزرگ ایران 
را ش��كل داد، افزود: این تمدن در خود ایران محدود نشده است بلكه 
کارشناس��ان دنیا هویت ایرانی را تمدن س��از برشمرده اند.اس��تاندار 
اصفهان با بیان اینكه پس از ظهور اس��ام هنرمندان ایرانی هنر خود 
را با هنر اسامی تلفیق و مرزهای سیاسی را پشت سر گذاشتند، ابراز 
داشت: گرچه ظهور اسامی در نقطه ای همچون عربستان شكل گرفت 
اما فرهنگ اسامی در ایران گسترش و بسط پیدا کرد و بر این اساس 
به واقع ایرانیان پس از ورود اسام به این کشور خدمت بسیاری به این 

دین مبین کردند.
فعالیت های موث�ری در راس�تای ارتقای صنایع دس�تی 

اصفهان اندیشیده شود
وی با بیان اینكه ایران نیمی از صنایع دس��تی جه��ان و اصفهان یك 
سوم صنایع دستی ایران را داراست، گفت: بر این اساس سال گذشته 
اصفهان به عنوان ش��هر جهانی صنایع دستی انتخاب شد و باید برای 
حفظ این عنوان فعالیت های موثری در راستای ارتقای صنایع دستی 

اصفهان و حفظ صنایع رو به فراموشی اندیشیده شود.
زرگرپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دو روزه 
همایش »هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن هنر ایرانی اسامی« ابراز 
داش��ت: تاکید این همایش بر هنرهای روبه فراموشی است و بررسی 
این موضوع با حضور اساتید بلندمرتبه می تواند در ارتقای هنر و حفظ 
صنایع دستی ایرانی بسیار تاثیرگذار باش��د اما باید به این نكته دقتا 
کنیم که این روند ادامه دار بوده و راهكارهای مورد بررسی نیز عملیاتی 
شود.وی با بیان اینكه یكی از سه محور توسعه بلندمدت استان ارتقای 
هنر و گسترش صنایع دس��تی اس��ت، گفت: امیدواریم در پایان این 
همایش با حضور صاحب نظران و کارشناس��ان این ح��وزه راهكارها 

گره گشایی هنرهای رو به فراموشی به دست آمده و عملیاتی شود.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران صاحب الزمان استان اصفهان در مراسم 
تجلیل از جانبازان شاغل در بهزیس��تی گفت: در صورتی که ما همنوایی و 
همگرایی داشته باشیم، می توانیم نقشه ها و توطئه های دشمن را نقش بر آب 

کنیم و به یاری خدا انقاب را به دست صاحب اصلی خود برسانیم.
در مراسمی به مناسبت میاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز 

جانباز از جانبازان شاغل در بهزیستی تجلیل به عمل آمد.
سردار مجتبی فدا در این مراسم تصریح کرد: ما در هر حالت و وضعیت چه 
جانباز و ایثارگر و چه بازنشسته، باید از دستاوردهای انقاب محافظت کنیم؛ 
چراکه تا این انقاب وجود دارد، دشمن هم وجود دارد. وی با اشاره به اهدافی 
که دشمن دنبال می کند، خاطرنشان کرد: یكی از این اهداف، گرفتن جوهره 
انقاب اسامی است و دومین هدف این است که به دنبال دو قطبی کردن 

جامعه است و می خواهد والیت را از مردم بگیرد.
جانشین فرماندهی سپاه پاسداران صاحب الزمان)عج( استان اصفهان افزود: 
سومین هدف دشمن این است که می خواهد انقاب را از درون تهی کند و 
مورد چهارم به مس��ایل اقتصادی برمی گردد و در صورتی که ما همنوایی و 
همگرایی داشته باشیم، می توانیم نقشه ها و توطئه های دشمن را نقش بر آب 

کنیم و به یاری خدا انقاب را به دست صاحب اصلی خود برسانیم.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینكه این 
سازمان یكی از تخصصی ترین دستگاه های اجرایی استان است و همكاران ما 
در این سازمان خدمات اجتماعی گوناگونی را ارایه می کنند، افزود: جامعه 
هدف ما، ضعیف ترین و آسیب دیده ترین افراد هستند و این امر باعث ایجاد 
روحیه خیر و ارایه خدمات خیرخواهانه در همكاران این سازمان شده است.

اولین کنس��رت میثم ابراهیمي در اصفهان به همراهي حمید ماهي صفت 
اجرا می شود.

میثم ابراهیمي خواننده نسل جوان اولین کنسرت خود درشهراصفهان را به 
همراهي حمید ماهي صفت 28 اردیبهشت  ساعت 8شب در سالن پیروزي 

به روي صحنه مي آورد .
 میثم ابراهیم��ی خوانندگ��ی را از دوران نوجوانی ش��روع ک��رد. اولین اثر 
او تك آهنگ »وطن« بود. به مرور کار خوانندگی را به طور حرفه ای شروع 

کرد. 
آغاز فعالی��ت حرف��ه ای وی س��ال 1385 ب��ود. وی در دوران فعالیتش با 
آهنگسازانی همچون سیروان خسروی و محمدرضا چراغعلی همكاری کرده 
است.  از جمله تیتراژ هاي س��ریال که اجراکرده  مي توان به »دردسرهاي 
عظیم « اش��اره کرد . جنبه متفاوت این کنسرت حضور حمید ماهي صفت 
»مرد لبخند ایران «  است که قرار است به مناسبت اعیاد شعبانیه به اجراي 

برنامه بپردازد .

استاندار عنوان کرد:

ارتقای هنر و توسعه صنایع دستی از 
محورهای توسعه بلندمدت اصفهان

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران صاحب الزمان استان اصفهان:

نقش بر آب شدن توطئه های دشمن 
در صورت داشتن همگرایی

میثم ابراهیمي با مرد لبخند ایران
به اصفهان مي آید

ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، همای��ش 
کارشناسان بهداشت حرفه ای استان 
اصفهان به میزبانی ش��رکت پاالیش 

نفت سپاهان برگزار شد. 
مجید مش��ایخ، مس��ئول بهداش��ت حرفه ای ش��بكه 
بهداش��ت شهرس��تان شاهین ش��هر و میم��ه در این 
همایش با اشاره به اینكه طی چند س��ال اخیر تعداد 
کارشناس��ان بهداش��ت حرفه ای در صنایع استان با 
افزایش چشمگیری روبه رو بوده است، اظهار داشت: 
در حال حاضر 800 کارش��ناس بهداشت حرفه ای در 

استان فعالیت دارند.
وی آمار کشوری کارشناسان بهداشت حرفه ای کشور 
را دو ه��زار و 200 مورد اع��ام کرد و اف��زود: این در 
حالی است که در سطح کش��وری به پنج هزار و 100 

کارشناس دیگر در این زمینه نیاز داریم.
مسئول بهداشت حرفه ای شبكه بهداشت شهرستان 
شاهین شهر و میمه با بیان اینكه اصفهان صنعتی ترین 
استان کشور است و از این رو تاکنون 10 هزار متر مربع 
فضای فیزیكی برای فعالیت کارشناس��ان بهداش��ت 
محیط��ی آماده و تجهیز ش��ده اس��ت، ابراز داش��ت: 
همچنین طی چند ماه گذش��ته هفت هزار متر مربع 
زمین برای این امر تجهیز ش��ده تا خدمات س��امت 
محور را به کارکنان صنایع شهرس��تان ش��اهین شهر 
ارایه دهد. وی به تشكیل 200 کمیته بهداشت حرفه ای 
در شهرستان ش��اهین شهر اش��اره داش��ت و افزود: 
همچنین مازاد بر نیروهای رسمی 100 نفر کارشناس 

برای فعالیت در این کمیته ها به کار گرفته شده اند.
مشایخ با اشاره به اینكه تاکنون اطاع رسانی در حوزه 
فعالیت کارشناسان بهداش��ت حرفه ای بسیار محدود 
بوده است، ابراز داش��ت: باید توجه داشت که تاکنون 
این فعالیت ها به صورت جزیره ای ب��وده و از این پس 

ساماندهی این فعالیت ها در دستور کار است.
 عملکرد  مهندسان بهداشت کار را آمارهای 

سالیانه حوادث مشخص می کند
اما علی دهقانیان، رییس پاالیش��گاه نفت سپاهان نیز 
در ادامه این همایش ضمن گرامیداش��ت روز جهانی 
بهداشت حرفه ای با اشاره به اینكه شعار امسال این روز 
»استرس یك چالش همگانی« است، گفت: از این رو 
امسال توجه به این مسئله در صنایع مورد توجه ویژه 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه در شرایط فعلی جامعه هیچ کس 

از استرس مبرا نیس��ت، ادامه داد: این مسئله وظیفه 
کارشناسان بهداشت حرفه ای را خطیرتر کرده و این 
موضوع عاوه بر وظیفه شغلی وظیقه حرفه ای و شرعی 
نیز هست. رییس پاالیشگاه نفت س��پاهان با تاکید بر 
اینكه آمارهای سالیانه منتشر شده از حوادث نشان از 
عملكرد خوب مهندسان بهداشت حرفه ای و عملكرد 
آنها دارد، افزود: کاهش آمار این حوادث طی چند سال 
گذش��ته بیانگر عملكرد مثبت کارشناسان بهداشت 

حرفه ای در صنایع است.
 فعاالن صنای�ع در تحق�ق ش�عار» اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل« نقش به سزایی دارند
علی پارسا، مدیر شبكه بهداش��ت و درمان شهرستان 
شاهین شهر و میمه به تاثیر ادعیه ها در آرامش روحی و 
روانی جامعه گفت: باید توجه داشت که در حال حاضر 
که در ایام اعیاد مبارک شعبانیه قرار داریم بهره برداری 

الزم را از این روزها داشته باشیم.
وی با اشاره به نامگذاری س��ال جاری به نام » اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« و نقش فعاالن صنایع در تحقق 
این ش��عار ابراز داش��ت: از این رو با توجه به اینكه در 
حال ورود به سال س��وم طرح تحول سامت  هستیم 
پیش��گیری در این برنامه در س��ال جاری در اولویت 

قرار دارد.
مدیر شبكه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر 

و میمه ادامه داد: در س��ال س��وم اجرای طرح تحول 
س��امت پیش��گیری از بیماری های غیر واگیردار از 
جمله بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون و دیابت 

در اولویت قرار دارد.
وی تاکید ک��رد: چنانچه طرح تحول س��امت طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته اجرایی ش��ود بهترین طرح 

در سطح دنیا خواهد بود.
 استرس های محیط کاری ظرفیت های روحی 

و روانی افراد را کاهش داده است
محسن نصر، مسئول HSE ش��رکت نفت سپاهان نیز 
با اش��اره به فعالیت 25 پیمانكار با این ش��رکت اظهار 
داش��ت: باید توجه داش��ت که اقدامات صورت گرفته 
توسط کارشناسان بهداش��ت حرفه ای این شرکت ها 

عاوه بر آماری به صورت تحلیلی نیز ارایه شود.
مس��ئول HSE ش��رکت نفت س��پاهان  با بیان اینكه 
استرس های محیط کاری ظرفیت های روحی و روانی 
افراد را کاهش داده است، افزود: از این رو باید فعالیت 
کارشناس��ان بهداش��ت حرفه ای به گونه ای باشد که 

بتوان به میزان قابل توجهی از این استرس بكاهیم.
وی با تاکید بر اینكه باید استرس های ناشی از محیط 
کاری به حداقل برسد، ابراز داشت: باید توجه داشت که 
یكی از عوامل استرس زا در محیط کار مواد شیمیایی 

است و باید نسبت به کاهش این عوامل تاش کنیم.
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معاون میراث فرهنگی:

افزایش ۲ برابری ورود
 گردشگران خارجی به اصفهان

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی خبر داد:

سرمایه گذاری فعاالن گردشگری
چینی در اصفهان

توسط سازمان بهزیستی استان اصفهان صورت گرفت؛

خدمات  سازمان بهزیستی
توسعه یافته  است

مریم
یاوری

ریشه کن ش��دن س��ه درخت در چند روز گذشته در 
اصفهان نگرانی های��ی را از بابت از دس��ت دادن این 
ظرفیت های زیست محیطی به وجود آورده است که 
این معضل می تواند آثار جبران ناپذیری را هم به دنبال 
داشته باشد. فصل بهار اصفهان همان قدر که زیباست 

در این روزها با خطراتی نیز همراه است.
وزش بادهای به��اری در اصفهان بعض��ا باعث ایجاد 
مشكاتی نیز شده و افتادن چند درخت طی چند روز 

گذشته مردم این شهر را نگران کرده است.
افت��ادن درخت در اث��ر وزش ب��اد حادث��ه غیرقابل 
پیش بینی نیست و البته گاهی مشكل اجتناب ناپذیر 
است اما افتادن درختان کهنسال معضلی نیست که 

بتوان به سادگی از آن گذشت.
نكته ای که نمی توان به راحت��ی از کنار آن عبور کرد 
و باید دقت کارشناس��انه به آن داش��ت؛ جای جای 
خیابان های اصفهان، پر از درختان کهنس��الی است 
که ریشه در زمین دارند و افتادن آنها می تواند اتفاقات 
ناخوش��ایندی را برای مردمان زیباترین ش��هر خدا 

بیاورد. اولین عاملی که به ذهن خطور می کند، سست 
شدن ریشه درختان است و این مهم ترین دلیلی است 
که می تواند یك درخت تنومند چندین ساله را در اثر 

یك وزش باد نسبتا شدید از زمین بكند.
معضل دیگر وجود درختان قدیمی و تنومند در مرکز 
شهر است و جایی که بافت قدیمی شهر و مرکز رفت 
و آمدهاس��ت؛ به دلیل تمرکز جمعیت حادثه در این 
مكان ها می تواند جبران ناپذیر باشد و پیش از آن باید 

برای آن اقدامی عملی صورت گیرد.
سست شدن ریشه درختان عوامل مختلفی دارد اما در 
بیان یكی از علل آن می توان به نوع آبیاری آن ها اشاره 
کرد؛ جایی که درختان کهنسال عادت به غرقابی شدن 
دارد اما با بحران آب پیش رو دیگر امكان آبیاری مثل 

گذشته وجود ندارد.
همچنین در گذشته اکثر درختان تنومند از مادی ها 
و جوی ها جاری در سطح شهر سیراب می شدند، اما 
این روزها و در پی بحران کم آبی این امكان برای آن ها 
وجود ندارد و به همین دلیل باعث سست شدن ریشه 

درختان شده است.
درختان کهنس��ال نیاز به رس��یدگی و بررسی دارند 
و این سرمایه های زیس��ت محیطی نباید به این روز 
دچار ش��وند؛ توجه به این موضوع زمانی اهمیت پیدا 
 می کند که حادثه برای آنها می توان��د جبران ناپذیر

 باشد. 
معضل دیگری که درختان کهن س��ال اصفهان با آن 
روبه رو هستند، تخریب و گود برداری های بعضا بدون 
مجوز اس��ت که اینها می تواند آرام��ش قدیمی ترین 

جانداران نصف جهان را به خطر بیاندازد.
درختانی که بعضا بیش از یك قرن عمر دارند و گاها در 
اثر یك بی توجهی بر اثر یك وزش باد و یا اتفاقات دیگر 

به عمر خود پایان می دهند.
افتادن این درختان عاوه بر مسدود شدن مسیر و از 
بین رفتن ظرفیت های زیس��ت محیطی می تواند به 
جان و مال مردم نیز آسیب برساند؛ تصور افتادن یك 
درخت کهنسال قطور در خیابانی پرتردد و در اوج رفت 

و آمد مردم هم می تواند دلخراش باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینكه روزانه حدود یك هزار تن 
زباله در ش��هر اصفهان تولید می شود، گفت: از 
این میزان حدود 35 درصد پس��ماند خش��ك 
اس��ت که در حال حاضر تنها 12 درصد آن از 
طریق ایس��تگاه های ثابت و خودروهای سیار 

جمع آوری می شود.
امیرحس��ین کمیل��ی اظهار ک��رد: 35 درصد 
از پس��ماندهای تولید شده در ش��هر اصفهان 
پسماندهای خشك است که قابلیت بازیافت و 

تبدیل به ماده و انرژی را دارد.
وی با بیان اینكه بقیه پس��ماندهای خشك به 
دلیل سهل انگاری یا عدم اطاع کافی برخی از 
شهروندان وارد پسماند تر شده و بخشی از آن 
از میان می رود، تصریح کرد: بخشی از این اقام 
قابل بازیافت در کارخانه پردازش و تولید کود 
آلی شهرداری اصفهان مجددا تفكیك می شود 
و بخش قابل توجهی از آن ب��ه دلیل ترکیب با 

پسماند تر متاسفانه از بین می رود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفه��ان، کاغ��ذ و مق��وا، ضایع��ات فل��زی و 
الكترونیكی، شیش��ه و انواع پاستیك را اقام 
قابل بازیافت برشمرد و بیان کرد: عدم تفكیك 
این مواد از پس��ماند تر از یك سو سرمایه های 
عظیم ملی را از میان می برد و از س��وی دیگر با 
ورود آنها به کود آلی سبب آلودگی خاک، آب 

و هوا می شود.
وی اضافه ک��رد: بس��یاری از عناصر خطرناک 
پس از ورود به خاک از طریق گیاهان به چرخه 
مواد غذایی وارد شده و سامت مواد غذایی را 

از بین می برد.
کمیلی با اش��اره به اینك��ه در ماه های پیش رو 
ش��اهد تبلیغات فرهنگی با محوریت تفكیك 
پسماند تر و خشك در شهر خواهیم بود، ادامه 
داد: شهروندان باید نسبت به مدیریت زباله های 
خانگی و تفكیك پسماند تر و خشك حساسیت 

ویژه ای داش��ته و برای حفظ س��امت خود و 
آیندگان و پرهیز از اسراف و اتاف سرمایه های 

قابل برگشت، به این کار مبادرت ورزند.
وی با تاکید بر اینكه مطابق با میانگین متعارف، 
میزان جمع آوری م��واد بازیافت��ی از رقم 12 
درصد تا حدود  20 درصد قابل افزایش است، 
افزود: امیدواریم با ایجاد زیرساخت های الزم و 
اجرای برنامه های آموزشی این امر محقق شود.

لزوم تدبیر برای پیشگیری قبل از وقوع یک فاجعه؛

چرا درختان نصف جهان قامت خم می کنند
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

تولید روزانه هزار تن زباله در شهر اصفهان

در همایش کارشناسان بهداشت حرفه ای استان اصفهان مطرح شد؛

مواد شیمیایی عامل استرس زا در محیط کاری
نیازمند کارشناسان بهداشت حرفه ای هستیم

معاون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اصفه��ان گفت: 
نسبت به سال گذشته در زمینه سفر گردشگران 
خارجی وضعیت رو به رشدی را تجربه می کنیم 
به ط��وری ک��ه ب��ا افزای��ش 2 براب��ری حضور 
گردشگران خارجی در اصفهان روبه رو هستیم.

محسن یارمحمدیان با اشاره به رشد آمار حضور 
گردش��گران خارجی در اصفهان اظهار داشت: 
س��فر گردش��گران خارجی به اصفهان نسبت 
به سال گذش��ته با رش��د روبه رو ش��ده است، 
فروردین ماه س��ال گذش��ته نزدیك به 2 هزار  
و 500 توریس��ت به اصفهان وارد ش��دند، این 
در حالی است که امس��ال نزدیك به 5 هزار نفر 
گردشگر خارجی داش��تیم که با رشد 2 برابری 
مواجه بوده ایم. وی افزود: در مجموع در زمینه 
سفر گردشگران خارجی با رشد 300 درصدی 
روبه رو بوده ایم و انتظار می رود این روند رش��د 

صعودی همچنان ادامه دار باشد.
معاون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان با 
اش��اره به حضور قطار گردش��گری در اصفهان 
بیان کرد: امسال س��فر 20 قطار گردشگری در 
نظر گرفته شده که البته حضور این تعداد قطار 

هنوز قطعی نیست.
وی با اش��اره به برنامه ها درباره پرداخت یارانه 
گردشگری گفت: هنوز در این مورد اباغی به ما 
داده نشده، اما آنچه که ظاهر امر نشان می دهد 
این اس��ت که این یارانه مربوط به استان هایی 
است که نس��بت به سایر اس��تان ها از گردشگر 

داخلی کمتری برخوردار هستند.
محسن یارمحمدیان خاطرنش��ان کرد: یارانه 
گردش��گری می تواند به گردش��گری داخلی 
کمك کند، اما مش��كلی که وج��ود دارد این 
است که ما در این زمینه توزیع زمانی و مكانی 
مناس��ب نداریم، زمانی هتل ها به هیچ عنوان 
اتاق خالی ندارند اما در برخی مقاطع سال نیز 
هتل ها از کمبود مس��افر رنج می برند که این 

موضوع باید ریشه ای حل شود.

معاون س��رمایه گذاری و امور طرح ه��ای اداره کل 
میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از آمادگی فعاالن 
گردشگری کش��ور چین برای س��رمایه گذاری در 
زیرساخت های گردشگری اصفهان خبر داد. حمید 
امینی در دیدار با سرمایه گذاران چینی ضمن تأکید 
بر وجوه اهمیت اصفهان در جغرافیای جهانگردی 
ای��ران و ارای��ه اطاعات��ی در خص��وص وضعیت 
زیرس��اخت ها و تأسیس��ات گردش��گری اصفهان، 
تأکید کرد: امروز مقامات ارشد استان اصفهان تمام 
قد از توسعه گردشگری و توسعه زیرساخت های این 

صنعت در اصفهان حمایت می کنند.
وی افزود: معتقدیم با توجه به رشد روز افزون ورود 
گردشگران از یك س��و و حمایت مسئوالن از سوی 

دیگر، شرایط برای توسعه گردشگری فراهم است.
در ادامه این نشس��ت، یائو؛ مدیر ش��رکت توسعه 
گردشگری چین نیز به رشد اقتصادی کشور چین 
اشاره کرد و افزود: شرکت تحت مدیریت وی تاکنون 
هتل های متعددی را در چی��ن و هنگ کنگ ایجاد 
کرده اس��ت. وی همچنین افزود: ش��رایط اکنون 

اقتصاد ایران پس از پایان تحریم ها مشابه 30 سال 
قبل چین است که توانست پس از پایان تحریم ها با 
یك جهش عظیم به پیش��رفت دست یابد، ایرانیان 
نیز دارای شرایط مش��ابهی همچون چین هستند، 
با این وصف ما از ای��ن فرصت اس��تفاده کرده و به 
دنبال توسعه روابط اقتصادی خود با ایران و به ویژه 

اصفهان هستیم.
همچنین در ادامه این نشست بسته های پیشنهادی 
فرصت های س��رمایه گذاری در گردشگری استان 
اصفه��ان که توس��ط معاون��ت س��رمایه گذاری و 
طرح ه��ای اداره کل تهیه ش��ده در اختیار هیئت 

چینی قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان در اولین 
نشست شورای مش��ارکت های مردمی استان 
اصفهان در س��ال جاری، ابراز ک��رد: اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان در سال های گذشته 
با توسعه خدمات در زمینه پیشگیری، کارهای 

بسیار زیادی انجام داده است. 
وی با بیان اینكه در بهزیستی حدود 55 وظیفه 
 اصلی و ت��ا 150 ری��ز برنام��ه و وظیفه فرعی 
وج��ود دارد و در حال حاضر کمت��ر زمینه ای 
وجود دارد که نقش بهزیس��تی در آن پر رنگ 
نباش��د، افزود: در حال حاضر 300 هزار نفر از 
افراد بهزیس��تی، خدمات مستمر و حدود یك 
و نیم میلیون نف��ر نیز خدمات مش��اوره ای و 
آموزشی در زمینه پیش��گیری از این سازمان 

دریافت می کنند.
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با اشاره 
به برنامه های س��ال 95 شورای مشارکت های 
مردمی تصریح کرد: از سیاس��ت های امسال، 
اجرای برنامه هایی به منظور آش��نایی بیشتر 

آحاد جامع��ه ب��ا فعالیت های بهزیس��تی در 
راس��تای افزایش انگیزه مشارکت و مساعدت 
به جامعه هدف س��ازمان بهزیس��تی اس��ت. 
صادقی اضافه کرد: در همین راس��تا سازمان 
بهزیستی استان اصفهان با دستگاه های استانی 
دیگر در راستای فرهنگ سازی جلب و جذب 
مش��ارکت های مردم��ی چندی��ن تفاهم نامه 
در زمینه ه��ای مختل��ف از جمله پزش��كی، 

پیراپزشكی، اشتغال و... منعقد کرد.
وی با اش��اره به مقایسه عملكرد جلب و جذب 
مشارکت های مردمی استان اصفهان در سال 
93 و 94 اظهار ک��رد: نرخ رش��د درآمدهای 
نقدی مراکز دولتی س��ال 94  نسبت به سال 
قبل از آن 108درصد، نرخ رش��د درآمدهای 
غیر نق��دی مراکز دولتی س��ال 94 نس��بت 
 به مش��ابه س��ال قبل از آن 89 درص��د و نرخ 
 رش��د درآمده��ای خدمات��ی مراک��ز دولتی 
سال 94 نسبت به س��ال قبل از آن 15درصد 

بوده است.



13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1858 | پنجشنبه 23  اردیبهشت 1395 | 5 شعبان 1437

Society,Cultural  Newspaper No .1858 |  May 12 .2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

اولین خرید
پرسپولیس از تراکتورسازی می آید؟

 AFC اخطار
به تیم های سپاهان و تراکتورسازی 

سلیمی: تمام تالشم را برای طالی المپیک 
انجام خواهم داد

سایه سنگین هاینگس روی سر گواردیوال

مدافع تیم تراکتورسازی شاید اولین خرید فصل آینده پرسپولیس باشد.
برانک��و برای بس��تن تیم��ی قدرتمند و س��اختن یک پرس��پولیس آم��اده قصد 
 دارد لیس��تی را به باش��گاه بدهد که بر خالف فصل قبل، این بار تعداد بیش��تری 
 از این بازیکن��ان جذب ش��وند. به همی��ن دلیل از ح��اال مذاکرات��ی بین برخی 
از مدیر برنامه ها انجام شده و گفته می ش��ود که بازیکن تیم تراکتورسازی شاید 
یکی از اولین خریدهای پرسپولیس باشد. خالد شفیعی بازیکن تیم تراکتورسازی 
 ک��ه از مدافعان مرکزی اس��ت در لیس��ت برانکو حض��ور دارد و ب��ه همین دلیل 
 صحبت هایی در همین رابطه بین باش��گاه و مدیر برنامه های این بازیکن برگزار 
ش��ده اس��ت. برانکو قصد دارد خط دفاعش را دچار تغییرات زیادی کند و جذب 

شفیعی شاید در راستای همین موضوع باشد.

 پ��س از پای��ان مرحله گروه��ی رقابت ه��ای لیگ قهرمان��ان، کمیت��ه انضباطی 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا با ارس��ال نامه ای از اخطار بازیکن��ان تیم های فوالد 
مبارکه سپاهان و تراکتورس��ازی تبریز خبر داد. تیم تراکتورسازی ایران در جریان 
آخرین دیدار خود طی مرحله گروهی روز سه ش��نبه 14 اردیبهشت 95 به مصاف 
 الهالل عربس��تان رفت و این دیدار را با نتیجه دو بر یک به حری��ف واگذار کرد. این 
در حالی اس��ت که س��ینا عش��وری در دقیقه 73 از س��وی داور کارت زرد دریافت 
کرده بود. با توجه به این که تراکتورس��ازی به مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات 
صعود کرده اس��ت، بازیکن مذکور در صورت تکرار تخلف ط��ی دیدارهای پیش رو، 
طبق آیین نامه انضباطی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا تنبیهات بیش��تری برایش 
درنظر گرفته می ش��ود. همچنین تیم فوالد مبارکه س��پاهان نیز روز چهارش��نبه 
 15 اردیبهش��ت 95 به مصاف االتحاد عربس��تان رفت و این دی��دار را با نتیجه دو 
بر صفر به حریف واگذار کرد. در جریان برگ��زاری این دیدار عبداله کرمی در دقایق 
14 و 85 از سوی داور کارت زرد دریافت کرد. با توجه به قوانین انضباطی AFC این 
بازیکن در دیدار بعدی از همراهی تیمش محروم خواهد بود. این در حالی است که تیم 
سپاهان اصفهان نتوانست از مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

دارنده مدال ط��الی وزنه برداری المپی��ک گفت: بچه های وزنه برداری همیش��ه 
مظلوم هستند.

بهداد س��لیمی درباره ش��رایطش در اردوی اردبیل گفت: از چهارم فروردین ماه 
تمرینات وزنه برداری ام را آغاز کرده ام و حدود یک ماه و نیم است که کار با وزنه را 
انجام می دهم. پیشرفتم خوب بوده است و هم خودم، هم کادرفنی و هم مسئوالن 
پزشکی راضی هستیم. وی ادامه داد: امیدوارم تا 3 ماه باقیمانده تا المپیک مشکل 
خاصی پیش نیاید و زانویم همراهی و مدارا کند تا برسم. قول می دهم تمام تالشم 
را برای طالی المپیک انجام دهم، اما هنوز زود است که بخواهم قول مدال بدهم 
چون هنوز رکوردهایم به سطح ایده آل نرسیده است که بخواهم قول مدال بدهم.

دارنده مدال ط��الی المپیک لندن تصریح کرد: در س��ال جدید رس��یدگی بهتر 
شده اس��ت و فدراس��یون هم کمک می کند با آرامش کامل تمرینات را پشت سر 
بگذاریم. بچه های وزنه برداری همیشه مظلوم هستند و زیر سایه رشته های دیگر 
 قرار می گیرند، اما توقع کس��ب مدال در المپیک از آنها باالس��ت. وزارت ورزش، 
کمیته ملی المپیک و مس��ئوالن دولت بای��د حمایت های خ��ود را در این مدت 
باقیمانده تا المپیک بیشتر کنند تا از 5 س��همیه المپیک بهترین نتیجه را در این 
رقابت ها کسب کنیم. سلیمی خاطرنشان کرد:70 درصد رکوردهای قبلی را تا به 
امروز تکرار کرده ام، اما راه زیادی مانده است. رسیدن به این70 درصد کار چندان 
سختی نبود، اما رس��یدن به30 درصد پایانی خیلی سخت است. تالش می کنم تا 
97 روزی که تا مسابقات سنگین وزن تا المپیک مانده است به مرز آمادگی برسم.

یک روزنامه چاپ مونیخ نوش��ت پپ گواردیوال هر چند امتیاز بیشتری نسبت 
به مربی سابق باواریایی ها کسب کرده، اما در سایه یوپ هاینگس بسر می برد.

 روزنامه آبند س��ایتونگ در گزارش��ی به تحلیل عملکرد گواردیوال اسپانیایی، 
مربی کنونی بایرن و یوپ هاینگس،  سرمربی پیشین تیم پرداخته است. با توجه 
به این نکته که » پپ « دوره 3 ساله حضورش را تا 2 هفته دیگر نزد مونیخی ها 
 به اتمام می رس��اند و بعد از اوایل تابس��تان س��کان هدایت منچسترسیتی را 
در لیگ برتر انگلیس برعهده خواهد گرفت، نش��ریه آلمانی مقایس��ه ای میان 
 این دو مربی انجام داده اس��ت. آبند س��ایتونگ نوش��ت پپ در 101 بازی که 
در بوندس لیگا بایرن را هدایت کرده 81 برد به دس��ت آورد و صاحب میانگین 
امتیاز 2/51 در هر بازی شد. در حالی که هاینگس،  مربی قبل از او در سال های 
2011 تا 2013 که مونیخی ها هدایت کرد،  صاحب میانگین 2/42در هر بازی 
شد. این نشریه مونیخی نتیجه گیری کرد با در نظر گرفتن این نکته که هاینگس 
در سال پایانی حضورش، 3 گانه برای بایرن گرفت، اما مربی کاتاالنی  در هر سه 
فصل حضورش در زمینه کس��ب مقام قهرمانی اروپا،  ناکام بود، در سایه مربی 

ژرمنی پیشین به سر می برد.

وحید قلیچ، دروزاه بان سابق پرسپولیس اعالم کرده است آماده دفاع از حرم حضرت 
زینب )س( در سوریه است. این مربی س��ابق دروازه بان های پرسپولیس در پست 

اینستاگرامی اش نوشته: من پیرمرد هم، مدافع حرمم اگر قابل باشم.

لنز دوربین

دروازه بان سابق پرسپولیس 
مدافع حرم می شود

سیری در دنیای ورزش
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دغدغه های » بنا « 
مشکالت تمام ورزش های المپیکی است

 عضو ش��ورای فن��ی تیم های مل��ی کش��تی آزاد درب��اره صحبت های 
 محم��د بن��ا مبن��ی ب��ر بی توجهی به کش��تی گف��ت: رس��ول خادم، 
رییس فدراسیون کش��تی از چند ماه قبل دغدغه های خود را در مورد 
وضعیت ورزش های المپیکی در فاصله کوتاه تا این رقابت های مهم اعالم 
کرده بود. ازنزدیک ش��اهد هستم، فدراسیون باوجود تمام محدودیت ها 
تالش کرده، امکانات را فراتر از توان خود برای تیم های ملی فراهم کند.

 منص��ور برزگر با اش��اره به اینکه المپیک یک میدان معمولی نیس��ت، 
خاطر نش��ان کرد: ام��روز همه مردم ش��اهد دغدغه ه��ای ورزش های 
المپیک��ی هس��تند، مانند وضعیت ای��ن روزهای تیران��دازی. امیدوارم 
 نوبخ��ت، ریی��س محترم س��ازمان مدیری��ت و بودجه در پی جلس��ه 
انجام شده در اواخر سال گذشته صدای ورزش های المپیکی را به گوش 
 دولتمردان  برساند. دارنده مدال طالی جهان گفت: محمد بنا به عنوان یک مرد 
س��خت کوش و با برنامه مرد روزهای س��خت اس��ت و کنار کش��تی و 
ش��اگردانش می ماند. دغدغه های او مش��کالت تمام المپیکی هاس��ت. 
امی��دوارم هرچه زودتر اقدامی صورت گیرد چ��ون اگر در همین زمان 
محدود بودجه اختصاص پیدا نکن��د دیگر فایده ای ندارد. این در حالی 

است که بودجه مصوب هم تخصیص پیدا نکرده است.
وی در پای��ان در م��ورد برخ��ی انتق��ادات ب��ه نب��ود وی در تمرینات 
 به عن��وان نماینده کمیته ملی المپیک و نحوه تمرینات آزادکاران افزود: 
در تمرینات هس��تم و با توجه به تجارب شرکت در چند دوره المپیک 
مسائل و مشکالت فنی را به مربیان منتقل می کنم و آنها نیز به دلیل 

تجربه من، موراد مطرح شده را مد نظر قرار می دهند.

 امیر قلعه نویی باید از خودش بپرس��د که چرا با تعداد 
زیادی از اهالی فوتبال درگیر ش��ده و در تبریز و تهران 
و اصفه��ان برخ��ی هواداران ب��ا او زاوی��ه دارند و حتی 

استقاللی ها به سمتش بطری پرتاب می کنند؟
 ح��رف امیر قلعه نوی��ی در م��ورد اینکه رحمت��ی باید 
به ب��زرگ تر خ��ود احترام بگذارد درس��ت اس��ت، اما 
ماجراه��ای این روزه��ای قلعه نویی، ش��بیه به آن بنده 
خدایی ش��ده که در اتوبان همت رادیو را روشن کرد و 
ش��نید که گوینده می گوید: » رانندگانی که در اتوبان 
همت هستند مراقب باشند یک اتومبیل درحال حرکت 
در جه��ت مخالف اتوبان اس��ت. « او لحظه ای فکر کرد 
و بع��د گفت: »یکی نیس��ت ک��ه قربونت ب��رم، هزار تا 

هستند!«
امیر قلعه نویی شاید با واکنش در ورزشگاه آزادی مواجه 
ش��ده بود، اما هرگز پیراهن آبی برتن مردمانی نبود که 
به س��مت او بطری پرت��اب می کردند و علیه او ش��عار 
می دادن��د. امیر قلعه نویی بای��د در این رابطه فکر کند، 
او چه کرده که به اینجا که امروز هست، رسیده است؟

 امی��ر قلعه نویی چه کرده بود که نتوانس��ت برای دیدار 
با تراکتورس��ازی همراه استقالل به تبریز برود، چه بود 
که » تی تی «  ه��ای تبریز علیه او موضع گرفته بودند 
آنقدر که ش��رایط برای حضور در تبریز و حتی نشستن 

روی نیمکت استقالل هم برایش ممکن نبود؟
 امی��ر قلعه نوی��ی باید از خودش بپرس��د که چرا حتی 
 در اصفه��ان ک��ه قهرم��ان لیگ ه��م ش��د اصفهانی ها 

از حض��ور او در این باش��گاه اس��تقبال نمی کنند؟ چه 
ش��د که با وجود کس��ب باالترین رتب��ه در لیگ برای 
تراکتورس��ازی و در حالی که او با لقب » امیر پاش��ا « 
در ب��دو ورود ده هزار اس��تقبال کننده داش��ت، وقتی 
رفت هواداران تراکتور خوش��حال شدند و وقتی دوباره 

برگشت با شعار هواداران علیه خودش مواجه شد!
امیرقلع��ه نوی��ی بای��د از خود بپرس��د کج��ای کارش 
 اش��تباه اس��ت که از ش��مال تا مرکز هرجا رفته مقام و 
ج��ام آورده، اما او را با بط��ری می زنند؟ علیه او کمپین 
ایج��اد می کنند؟ او را نمی خواهن��د آن هم درحالی که 
می دانن��د او ج��ام آور اس��ت و مربی خوبی محس��وب 

می شود.
امیرقلع��ه نویی باید از خود بپرس��د که چ��را با مرحوم 
 حجازی درگیر ش��ده بود و ع��الوه بر مصاحبه ها کارش 
با وی به ش��کایت رسید؟ باید از خودش سوال کند که 
چرا با جباری بارها به مش��کل خورد؟ چرا با س��یاوش 
 اکبرپ��ور کارش ب��ه درگی��ری در انزل��ی رس��ید؟ چرا 
 ب��ا پورحی��دری علی��ه هم مصاحب��ه می کردن��د؟ چرا 

با مظلومی مشکل دارد؟
بای��د از خود بپرس��د چرا ب��ا فت��ح اهلل زاده به چالش 
رس��ید؟ چرا با افش��ارزاده مش��کل دارد؟ چرا با نظری 
جویباری در قهر و آش��تی اس��ت؟ چرا با آندو بر س��ر 
لیدرهای منتس��ب به خودش درگیر شد؟ چرا با نکونام 
ب��ه دادگاه رف��ت؟ چرا با س��ازمان لیگ و فدراس��یون 
 فوتبال مش��کل پیدا می کند؟ با صفای��ی فراهانی چرا؟ 

امیر حسین صادقی چرا که این بازیکن شاگرد و کشف 
خودش بود؟ بیک زاده چرا؟ خسرو حیدری چرا؟

 امی��ر قلعه نوی��ی پرس��ش های زی��ادی بای��د از خ��ود 
داش��ته باش��د مثال اینکه چ��را در تیم مل��ی با واکنش 
س��نگین تر از اندازه واقعی مردم و کارشناس��ان پس از 
حذف با ضربات پنالتی مواجه ش��د و چرا مردم با همان 
نتیجه توس��ط ک��ی روش کنار می آیند؟ چ��را امیر جام 
می آورد و مردم دوس��تش ندارن��د ) نه همه مردم (، اما 
حجازی جام هم که نمی آورد، دوس��تش داشتند؟ چرا 

با خبرنگارها، با عادل فردوسی پور و ... درگیر است؟
اینها پرس��ش هایی اس��ت که اگر امیر قلعه نویی پاسخ 
آنه��ا را بیاب��د، می تواند همه آین��ده کاری اش را عوض 
کند. او اگر در ورزشگاه آزادی بطری به سمتش پرتاب 
می ش��ود و بازیکن پیشین خودش با او درگیر می شود، 
 ش��اید هم��ان درو می کند که خودش کاش��ته اس��ت؟ 
در انزلی کاش��ته و رختکن پیشگاه هادیان، در تبریز و 
 رختک��ن یادگار امام )ره(، در ته��ران و رختکن آزادی، 
در اصفهان و رختکن فوالد شهر. شاید او به دیگران احترام 
 نمی گذارد تا احترام ببیند، ش��اید زی��ادی ترش رویی

می کن��د، ش��اید حرف های��ش از ته دل نیس��ت وگرنه 
امس��ال منصوریان دو بار اس��تقالل را با نفت برد و اگر 
قرار باشد یک استقاللی جام را از استقالل گرفته باشد 
او علیرضا منصوریان اس��ت و نه امی��ر قلعه نویی اما او 
تشویق می شود، فرهادی که هنوز جامی به عنوان مربی 
نیاورده محبوب است؟ اما امیر را با بطری می زنند!چرا؟

چرا منصوریان، حجازی و مجیدی بدون جام محبوبند؟

مردیکهجاممیآوردامااورابابطـریمیزنند!

 جوایز لیگ های تنیس سال جاری در حالی به تصویب 
سازمان لیگ این فدراسیون رس��یده که همچون سایر 
رش��ته های ورزش��ی اختالف زیادی در بخش بانوان و 
آقای��ان خصوصا در بخ��ش اهدا میزان جوایز به چش��م 

می خورد.
ورزش بانوان در کش��ورمان با وجود همه پیشرفت ها و 
موفقیت هایی که داشته است هرگز نتوانسته اسپانسرها 
و حامیان مالی را مجاب به سرمایه گذاری در این بخش 
کند. ش��اید مهم ترین علت این موضوع هم عدم پخش 
تلویزیونی در لیگ های ورزش��ی بانوان باشد اتفاقی که 
 حتی در برخی رش��ته های با ش��رایط ویژه ت��ر هم رخ 

نمی دهد!
در تنیس هم علیرغم اینکه بانوان به ویژه در رده س��نی 
نوجوانان عملک��رد قابل قبولی داش��ته اند اختالف بین 
جوایز لیگ آنها با لیگ آقایان خیلی زیاد است. درحالی 
که مجموع جوایز لیگ آقایان100 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده اس��ت بانوان در مجموع جایزه10 میلیونی 

دارند!
علی اصغر غمناک، رییس سازمان لیگ فدراسیون تنیس 
در این خصوص گفت: این قضی��ه نه تنها در تنیس بلکه 
در تمام رشته های ورزشی دیده می شود. در لیگ بانوان 
چون مس��ابقات در فضایی محدودتر برگزار می شود و 

اسپانسرها نیز ورود نمی کنند و پخش تلویزیونی نداریم 
جوایز نیز به نسبت کمتر می ش��ود. اگر هزینه بانوان را 
باال ببریم باشگاه ها عقب نش��ینی می کنند. وی افزود: 
فدراس��یون تنیس هیچ تفاوتی در بخش بانوان و آقایان 

قائل نیست. رییس  فدراسیون تاکید ویژه ای به گسترش 
و پیشرفت بخش بانوان این رشته دارد و مطمئن باشید 
در تالشیم تا ش��رایط برای تنیس بانوان هر روز بهتر از 
قبل شود. در ضمن تنها رقابت های لیگ برتر را نداریم 

و مسابقات مختلفی در بخش بانوان برگزار می شود.
 فرش��اد صفتی، رییس کمیته تیم های ملی تنیس نیز 
در این خصوص گفت: در این چندسالی که در فدراسیون 
تنیس حضور داش��تم هیچ نابراب��ری را در بخش بانوان 
و آقایان چه در خص��وص تدارکات و اعزام ه��ا و اردوها 
یا مس��ابقات نداش��ته ایم. اسپانس��ر گرفتن برای بانوان 
خیلی سخت است چرا که پخش تلویزیونی ندارند. این 
 در حالی اس��ت که ورزش بانوان به ویژه در رشته تنیس 
موفقیت های زیادی داش��ته است. نفر دوم زیر 14 سال 
آسیا یک تنیسور ایرانی است و تنیسورهای بانوی ایرانی 
بارها در رقابت های بین المللی خوش درخشیده اند، اما 
درحالی که می ش��ود تمهیداتی اندیشید تا رقابت های 
آنها به نحوی دارای پوشش تصویری نیز باشد این رشته 
در بخش بانوان مظلوم واقع شده و کمتر تیمی نیز برای 
س��رمایه گذاری در آن که کم هزینه هم نیس��ت اعالم 

آمادگی می کند.
این انتظاره��ا از معاونت ام��ور بان��وان وزارت ورزش و 
جوانان می رود که با اس��تفاده از سیاس��ت گذاری های 
خاص و هدفمند مثل معافیت مالیاتی برای ش��رکت ها 
و نهادهایی ک��ه در ورزش هزینه می کنن��د راه را برای 
توسعه و پیش��رفت ورزش بانوان و رفع محدودیت های 

مالی فراهم کند.

اگر استقالل می خواهد قهرمان شود باید در هفته پایانی لیگ پرسپولیس از راه آهن شکست بخورد و البته 
استقالل خوزستان رده اولی هم از ذوب آهن شکست بخورد.

 در صورتی که راه آهن بتواند در هفته پایانی پرس��پولیس را با اختالف 2 گل 
شکس��ت بدهد در صورت مس��اوی یا شکست ملوان برابر س��یاه جامگان که 
اتفاقا خ��ودش هم برای بقا تالش م��ی کند، می تواند جش��ن ماندن در لیگ 
 برتر بگیرد و همین موضوع انگیزه این تیم را در ب��ازی هفته پایانی چند برابر

 می کند. اما از طرف��ی ذوب آهن هم برای این که اندک ش��انس خود را برای 
 کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا از طریق لیگ برتر زنده نگه دارد نیاز 
به پیروزی برابر استقالل خوزس��تان رده دومی دارد و همه این ها بازی های 

هفته آخر را بی نهایت حساس می کند.
 اگر همه این نتایج  که چیزی ش��بیه به معجزه اس��ت اتفاق بیفتد اس��تقالل 

 می تواند با پیروزی برابر صبا قهرمان لیگ برتر بش��ود و باید دید آیا این تیم مثل لیگ هش��تم می تواند 
به شکلی دراماتیک قهرمان لیگ برتر بشود یا نه.

تیم پیروز بازی س��پاهان و پدیده در هفته پایانی لی��گ برتر فوتبال می تواند برای رس��یدن به رتبه 
تک رقمی در پایان لیگ امیدوار باشد.

سپاهان بعد از دو برد متوالی در مقابل نفت تهران و گسترش فوالد بعد از مدت ها 
هوادارانش را امیدوار کرده بود، اما یک باخت بدموقع در مقابل راه آهن برنامه های 
این تیم برای صعود به رتبه های  باالتر جدول لیگ را به هم ریخت تا ش��اگردان 
قاس��م زاغی نژاد در هفته پایانی لیگ برای جدایی از رتبه های دورقمی جدول 
لیگ به دیدار پدیده بروند. پیروزی سپاهان در مقابل حریف مشهدی اگر با توقف 
 گسترش فوالد در خانه فوالد خوزستان همراه ش��ود و سایپا هم در مقابل نفت 
به پیروزی نرس��د نماینده فوتب��ال اصفهان می تواند تا رتبه هش��تم جدول هم 
خودش را باال بکشد. البته پدیده در این چند هفته تبدیل به تیمی بی آزار شده که 
در دو مسابقه قبلی در مشهد به ذوب آهن و استقالل خوزستان باخته و از آنجایی 
که سیاست رضا مهاجری سرمربی این تیم اس��تفاده از بازیکنان جوان در این هفته های پایانی بوده 

بعید به نظر می رسد که این تیم حریفی خطرناک برای سپاهان باشد.

آبی ها در انتظار معجزه نبرد سپاهان و پدیده برای فرار از رتبه دورقمی

آگهــیمزایـده نوبت اول
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از اماکن عرضه آبزیان و محصوالت پروتئینی 
بازارهای روز کوثر را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد نظر س��ازمان در جهت بهره برداری( به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت واگذار 

نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1395/02/23 تا پایان وقت اداری مورخ 1395/03/03 با ارائه اس��ناد و س��وابق کاری مرتبط به امور بازارهای سازمان واقع در خیابان 
آمادگاه روبه روی هتل عباسی، مجتمع تجاری عباسی، طبقه همکف، واحد 107 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهیه 
اسناد مزایده در وجه حساب جاری شماره 3100003041007 نزد بانک ملی شعبه اصفهان )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی( اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت 

نمایند. تلفن تماس: 32225535-32211442
1- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوء پیشینه کیفری و مالی باشند.
- دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در این زمینه باشند.

 - دارای پروانه کس��ب ی��ا هر گون��ه مجوز ی��ا تأییدیه ی��ا گواهینام��ه معتب��ر در زمین��ه تولید، پ��رورش، قطع��ه بندی، بس��ته بندی، پخ��ش یا توزی��ع آبزی��ان یا دام 
) بر اساس کاربری مورد تقاضا( باشند.

- دارای حداقل 3 سال سابقه در زمینه کاربری مورد تقاضا باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.

3- مدت قرارداد در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ 1395/12/30خاتمه می یابد که در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی 
طرفین بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 1395/03/04 می باشد.
5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1395/03/05 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشایی می گردد.

پس از آن پاکت های الف و ب ش��رکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیس��یون عالی معامالت سازمان در تاریخ 1395/03/11 بازگشایی 
می گردد.

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

سازمانمیادینمیوهوترهباروساماندهیمشاغلشهریشهرداریاصفهان

اختالف طبقاتی شدید لیگ تنیس بانوان و آقایان
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ابالغ اخطاريه

2/394 شــماره پرونده: 139304002004000239/1 شــماره بايگانى 
پرونده: 9300955/2 شــماره ابالغيه: 139505102004000370 آگهى 
ابالغ اخطاريه پرونده 9300955  بدينوســيله به شــركت كوهك نصب 
ســپاهان به نشــانى اصفهان- خيابان جى- خيابان رشحه- پالك 13 
كدپســتى 8199943898 كه برابر گزارش مامور مربوطه نشــانى فوق 
مورد شناســايى واقع نگرديده ابالغ مى گردد كه بــا توجه به اعتراض 
آقاى جالل رضائــى وارده شــماره 139405002004006993 مورخ 
1394/07/29 راجع به ارزيابى ششدانگ پالك ثبتى شماره چهار فرعى 
از دو هزار و دويست و پنجاه واقع در بخش 6 ثبت اصفهان موضوع سند 
رهنى 8258 مورخ 1388/03/30 تنظيمى دفتر اسناد رسمى شماره 148 
اصفهان بدين وسيله به آگاهى مى رساند ملك مذكور مجدداً توسط هيئت 
كارشناسان آقايان عزيزاله حامدى و مسعود حقدانى و حسين جوينده 
گشــتى به مبلغ 11/440/000/000 ريال ارزيابى گرديده و اقدام بعدى 

پرونده، برگزارى مزايده مى باشد.
م الف: 4992  رييس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان

مزايده
2/395 شــماره نامــه : 9510116823800037 شــماره پرونــده: 
9309986823200572 شماره بايگانى شــعبه: 940005 اجراى احكام 
مدنى دادگاه عمومى بخش زواره در نظــر دارد در اجراى مفاد اجراييه 
در پرونده كالسه 940005 كه به موجب آن آقاى عباس كمرانيان فرزند 
حســين محكوم به پرداخت مهريه در حق محكوم له خانم اكرم باغى و 
پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت مى باشد با توجه به اينكه 
محكوم عليه طوعا در صدد اجراى مفاد اجرائيه بر نيامده است فلذا اموال 
وى را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش مى رساند: 1- تمامت 5 سهم 
مشاع از 1200 سهم ششــدانگ مزرعه سهاميه پالك 50 اصلى دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه قيمت كارشناسى شده آن مبلغ پنجاه 
ميليون ريال هر ســهم كه جمعًا مبلغ پنج ســهم توقيفى دويست و پنجاه 
ميليون ريال مى باشــد. متقاضيان خريد مى تواننــد در روز مزايده در 
جلسه مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملك توقيفى 
را كه آگهى شــده مالحظه نمايند. مورد مزايده فوق به شخصى واگذار 
مى گردد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد 10درصد 
بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قســمت اجرا تقسيم نمايد و مابقى 
آن را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و در صورتى كه 
مابقى بهاى آن را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 
ضبط مى گردد. تاريخ مزايده: روز سه شنبه مورخ 1395/03/18 ساعت 
10 صبح، مكان مزايده: اجراى احكام مدنى د ادگاه عمومى بخش زواره. 

م الف: 52 مدير اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى بخش زواره
تأسيس

2/396 شــماره مكانيزه: 139530402103000016 تأســيس شركت 
ســهامى خاص نگين شــب كوير در تاريخ 1395/02/18 به شماره ثبت 
209 به شناسه ملى 14005815959 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده 
كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. موضوع 
شركت: ثبت موضوع فعاليت به شرح ذيل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمى باشد، ايجاد و توسعه شبكه و تأسيسات نيروى برق اجراى 
شبكه هاى مربوط به توزيع آب شــهرى، ايجاد، بهره بردارى، توسعه و 
نگهدارى شــبكه هاى تلفن ثابت و همراه و اجراى شبكه هاى مربوط به 
توزيع گاز شهرى و انجام خدمات شهرى از قبيل ايجاد حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز، شركت در مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى، انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى، اخذ وام و تسهيالت بانكى از بانكها 
و موسسات مالى جهت تحقق اهداف شركت. مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود، مركز اصلى شركت: زواره خيابان امام خيابان شهيد 
منتظرى جنب هيت علمدار كدپســتى 8441634151، ســرمايه شركت: 
مبلغ يك ميليون ريال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ريالى با نام عادى 
مى باشد كه مبلغ يك ميليون ريال توسط موسســين طى گواهى بانكى 
شماره 63 مورخ 1395/2/5 نزد بانك ملى شعبه زواره پرداخت گرديده 
است. مديران شركت: فاطمه امينى نژاد به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
به شــماره ملى 1180071875 و محمد حقير زواره به سمت مديرعامل 
به شــماره ملى 1189503107 و ابوالفضل حقير زواره به سمت رئيس 
هيئت مديره به شــماره ملــى 1180017900 به مدت دو ســال انتخاب 
گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
اوراق عادى و ادارى شــركت به امضاء رئيس هيات مديره همراه با مهر 
شــركت داراى اعتبار مى باشــد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه، 
بازرس اصلى و على البدل: محمود ســالمه زاده زواره به شــماره ملى 
1189453061 بــه عنوان بازرس اصلــى و غالمرضا نــادى زواره به 
شــماره ملى 1189431734 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك 
سال انتخاب گرديدند. روزنامه زاينده رود جهت درج آگهى هاى شركت 

تعيين گرديده است. 
م الف: 54  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شركتها 

و موسسات غيرتجارى زواره
دعوت مجمع عمومى

2/397 آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شــركت پيشرو كوشان 
الماس ( ســهامى خاص) ثبت شده به شــماره 180زواره و شناسه ملى 
14003858511 كه بدينوسيله از كليه ســهامداران شركت فوق دعوت 
مى گردد در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه در تاريخ 1395/03/10 
ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه در آدرس زواره- خيابان شهيد محمد 
منتظرى- جنب هيئت علمدار دفتر شركت برگزار مى گردد حضور به هم 
رسانيد. دستور جلسه انحالل شركت م الف: 55  ابوالفضل حقير زواره 

رئيس هيئت مديره
صدور دفترچه المثنى

2/398  دفترچــه تخصيص حق بهره بردارى از قرارداد شــماره 7495 
مورخ 91/3/6 متعلق به شركت مرواريد دانه ســپاهان واقع در شهرك 

صنعتى زواره مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.  
فقدان سند مالكيت

2/383 شــماره صادره: 1395/43/221692 نظر بــه اينكه احد از ورثه 
ابراهيم على عســگرى به موجب حصر وراثت شماره 80/1/25-114 و 
فرم 19 مالياتى شماره 2013/10538- 80/4/2 به نام فرهاد على عسگرى 
با تسليم يك برگ استشهاد شهود شماره: 879853-95/2/20 دفتر 112 
خانه اصفهان، مدعى مفقود شدن ســند مالكيت چهار و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شــماره: 18/4691 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه 
در ذيل ثبت 58792  صفحه 372 دفتر 450 تحت شــماره چاپى 183143 
صادر و تسليم گرديده و اظهار داشته كه سند مالكيت مرقوم در اثر جابه 
جايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى نموده است 
لذا دفترچه ســند مالكيت مذكور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضى است 
چنانچه سند مالكيت مفقودى جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه 
ارائه گرديد از انجام معامله خوددارى و آن را جهت اعمال مقررات به اين 
اداره ارسال نماييد. انجام هر نوع معامله با سند مالكيت المثنى موكول به 
استعالم از اين اداره مى باشد. لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى 

ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 5006 اداره 

ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان 
فقدان سند مالكيت

2/371 شــماره صادره: 1395/82/221516 نظر به اينكه ســند مالكيت 
ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر پالك ثبتــى شــماره 139 فرعى از 
21- اصلى واقــع در كامو بخش 12 كاشــان ذيل ثبــت 481 در صفحه 
283 دفتر امالك جلد چهارم به نام عبــاس عزيزان فرزند غالمرضا ثبت 
و صادر و تسليم گرديده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست كتبى 
به شــماره وارده: 95820479837778 مــورخ 95/1/22 به انضمام دو 
برگ استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره 3631 به گواهى 
دفترخانه 24 جوشقان رسيده است مدعى اســت كه سند مالكيت آن به 
علت سهل انگارى مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحى 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. اداره ثبت اسناد 

و امالك جوشقان
مزايده 

2/197 اجراى احكام شــعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد در 
پرونده كالســه 920620 ج 14 له آقاى ســيد على ناجى با وكالت جواد 
حيــدرى و منيژه شــريعت راد و عليه 1- عليرضا جنتــى 2- ناصر قلى 
جنتى 3- مصطفى وعيدى هر سه به نشــانى: اصفهان- خيابان توحيد- 
چهار راه پليس- شركت گيتى پســند – پالك 83 به خواسته مطالبه مبلغ 
1/661/007/619 ريال بابت محكوم به و مبلغ 82/332/800 ريال بابت 
حق االجراى دولتى جلســه مزايده اى در روز شــنبه مورخ 95/3/8  از 
ســاعت 10/30 الى 10 صبح در محــل اجراى احكام شــعبه 14 حقوقى 
واقع در ( اصفهان، خيابان شهيد نيكبخت، 200 متر پايين تر از ساختمان 
مركزى دادگسترى كل اســتان اصفهان، جنب بيمه پارسيان، ساختمان 
اجراى احكام شــعب حقوقى- طبقه ســوم- واحد 6) برگــزار نمايد. كه 
در اين خصوص مال مورد مزايده عبارت اســت از مقــدار 13/26 حبه 
مشاع از 6 دانگ پالك شماره 2767/15 بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان- خ شريعتى غربى، نبش بن بست فتح المبين- شماره 9- پالك 
83 ملكى آقاى عليرضا جنتى كه طبق نظر كارشــناس دادگسترى پالك 
فوق 6 دانگ آپارتمان به مساحت 172/17 متر مربع به انضمام قدرالسهم 
از انبار و زيرزمين 9 فرعــى، پاركينگ 10 فرعى و اتاق ســرايدارى 11 
فرعى و راه پله 12 فرعى و عرصه 6 فرعى در مجتمع به مساحت حدود 
530 متر مربع قرار دارد كه اعيانى موجــود در آن دو طبقه روى پيلوت 
و زيرزمين مى باشد. نماى ســاختمان آجرنما و درب و پنجره با شيشه 
مى باشــد و داراى درب هاى ورودى در خيابان شريعتى غربى و درب 
ورودى به واحدهاى ساختمانى و درب هاى پاركينگ در بن بست شمالى 
پالك است. حدود پالك فوق شماًال پنجره و ديواريست به فضاى كوچه 
5 مترى به طول 7/85 متر، شــرقًا پنجره  و ديواريست به فضاى كوچه 
6 مترى به طول 22/90 متر، جنوبًا پنجره و ديواريســت به فضاى حياط 
پالك 19 فرعى 2767 به طول 7/9 متر، غربًا اول ديواريســت به فضاى 
حياط پالك 2767/19 به طول يك متر و پنج ســانتى متر، دوم به ديوار 
اشــتراكى با آپارتمان پــالك 16 فرعى 2767 به طــول 8/90 متر در دو 
قسمت ديواريست به نورگير مشاعى به طول 70 سانتى متر و 3/05 متر 
و چهارم در سه قسمت ديواريست به راه پله شماره 12 فرعى 2767 به 
طول هاى 70 ســانتيمتر و 5 متر و 1 متر و 40 سانتى متر، پنجم به ديوار 
اشــتراكى با آپارتمان پالك 16 فرعى از 2767 به طــول 4/85 متر. طبق 
مندرجات پرونده ساخت پالك در شهردارى منطقه 5 مجتمع داراى مجوز 
استفاده دفتر كار مى باشد. ملك فوق در حال حاضر در تصرف شركت 
گيتى پسند مى باشد. لذا با عنايت به محل وقوع واحد آپارتمانى و استفاده 
از آن به عنوان دفتر كار و نوع ساخت و قدمت و مساحت اعيانى كه برابر 
172/17 متر مربع مى باشــد به انضمام قدرالسهم از انبار و زيرزمين و 
اتاق ســرايدارى و راه پله و كليه عوامل موثر در قضيه ارزش ششدانگ 
واحد آپارتمانى فوق مبلغ 9/469/350/000 ريال ارزيابى گرديده است 
كه با توجه به مبلغ مورد مطالبه به خواهان و حــق االجرا كه جمعًا مبلغ 
1/743/340/499 ريال مى باشد و معادل مقدار 13/26 حبه مشاع از پالك 
فوق مى شود. طالبين خريد مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده 
از ملك فوق واقع در آدرس اعالمى بازديد نمايد و كســانى حق شركت 
در جلسه مزايده را دارند كه حداقل 10درصد از مبلغ مزايده را به همراه 
داشته باشند. برنده مزايده فردى اســت كه باالترين قيمت را ارائه دهد. 

م الف: 3817  اجراى احكام شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مزايده 

2/198 اجراى احــكام شــعبه 2 دادگاه خانواده اصفهــان در نظر دارد 
در خصوص پرونده كالســه اجرايــى شــماره 940254 ج ح / 2 اجراى 
شــعبه دوم له خانم محبوبه عشيرى و عليه حسين شــرفى به خواسته 
مطالبه مهريه جلســه مزايده اى در روز يكشــنبه مورخ 95/3/9 ساعت 
9 صبح جهت فروش يك دســتگاه پرايد با مشخصات ذيل برگزار نمايد. 
اوصاف مورد مزايده بر اســاس نظريه كارشــناس: ســوارى پرايد به 
شــماره انتظامى 152 ص 65 ايران 13 به رنگ خاكســترى مدل 1386 
به شــماره موتور 1821838 به شماره شاســى 1412285293456 كه 
بنابر اظهار خوانده (مــورخ 94/11/27) تا دو ماه ديگــر بيمه دارد. فاقد 
جلو پنجره و سپر جلو شكسته، الستيكها 40درصد، درب صندوق عقب 
كمى آثار ضربه دارد، درب سمت راست صافكارى و نقاشى شده كه با 
توجه به وضعيت ظاهرى موجود و در نظر گرفتن جميع جهات موثر در 
قيمت گذارى وسائط نقليه قيمت پايه فروش خودرو مبلغ هشتاد ميليون 
ريال ( 80/000/000 ريال) معادل هشت ميليون تومان تعيين و برآورد 
مى گردد كه نظريه مصون از اعتراض طرفين باقى مانده اســت. طالبين 
خريد مى توانند 5 روز قبل از جلســه مزايده ضمــن هماهنگى با اجرا از 
مورد مزايده در پاركينگ نصر واقع در خيابان نبوى منش بازديد نموده 
و با توديع 10درصد قيمت كارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگســترى اصفهان و ارائه 
فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند. مزايده از مبلغ 
كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد 

بود. م الف: 3818 دادورز اجراى احكام شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان 
فقدان سند مالكيت

2/405 آقاى احمد زمانى فرزند رمضانعلى به استناد يك برگ استشهاد 
محلى كه هويت و امضاى شهود رسمًا گواهى شده مدعى است كه سند 
مالكيت تمامت ششدانگ يكباب مرغدارى شــماره 11297 فرعى از يك 
اصلى واقع در ميمه شــرق جاده اصفهان تهران جــزء بخش ثبتى ميمه 
كه در صفحه 119 دفتر 183 ذيل ثبت 30115 به نام متقاضى فوق الذكر 
ثبت و صادر و تســليم گرديده و معامله ديگرى نيز انجام نشده است و 
ســابقه تامين و بازداشــت و در قيد رهن و وثيقه نيز نمى باشد به علت 
جابجايى اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست سند مالكيت 
المثنى نموده است طبق تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام معامله ( غير از آنچه 
در اين آگهى ذكر شــده) نسبت به آن و يا وجود ســند نزد خود باشد از 
تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. مريم مختارى 

كفيل ثبت ميمه  
فقدان سند مالكيت

2/404 آقــاى حيــدر علــى خانعلى فرزنــد حســين به شناســه ملى 
6229733064 به استناد يك برگ استشــهاد محلى كه هويت و امضاى 
شهود رسمًا گواهى شده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 228 مترمربع به پالك شــماره 11/9442مجزا شده از 
شماره 2850 فرعى از اصلى مرقوم واقع در وزوان كوى باال دهنو جزء 
بخش ثبتى ميمه كه در صفحه 65 دفتر 157  امالك ذيل شــماره 24861 
به نام مالك فوق الذكر ثبت و صادر و تســليم گرديــده و معامله ديگرى 
انجام نشــده كه به علت جابجايى اثاثيه منزل از بين رفته/ مفقود گرديده 
است چون درخواست ســند مالكيت المثنى نموده است طبق تبصره يك 
اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس 
مدعى انجام معامله ( غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نسبت به آن 
و يا وجود ســند نزد خود باشد از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت 
و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالكيت مرقوم صادر و به 

متقاضى تسليم خواهد شد. حسين نوروز رئيس ثبت ميمه  
فقدان سند مالكيت

2/403 دفترخانه اسناد رسمى شماره 14 و 295 ميمه و 208 وزوان آقاى 
على اصغر وطن خواه فرزند اكبر احدى از ورثه مرحوم اكبر وطن خواه به 
استناد يك برگ استشهاد محلى كه هويت و امضاى شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است كه سند مالكيت تمامت ششــدانگ يكدرب باغ موستان 
مشهور دو جريبى كوچه رشيد شــماره 344 فرعى اريك اصلى واقع در 
ميمه جزء بخش ثبتى ميمه كه در صفحه 439 دفتر 52 ذيل ثبت 7889 به 
شــماره چاپى به نام آقاى على خردمند ثبت و صادر و تسليم گرديده و 
به موجب سند قطعى شماره 11421 مورخه 1337/12/14 به آقاى اكبر 
وطن خواه فرزند عباس منتقل گرديده اســت سابقه تامين و بازداشت و 
در قيد رهن و وثيقه نيز نمى باشــد به علت جابجايــى اثاثيه منزل مفقود 
گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است  چنانچه 
سند مالكيت اوليه جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه شد از 
انجام هر گونه معامله خوددارى و سند مالكيت را جهت ابطال به اين اداره 
ارسال داريد بعد از انجام هر نوع معامله با سند مالكيت المثنى موكول به 

استعالم قبلى از اين اداره مى باشد. مريم مختارى كفيل ثبت ميمه  
ابالغ اجراييه

شــماره    9510420350900072 اجراييــه: شــماره   2 /407
پرونــده:9409980350900168 شــماره بايگانــى شــعبه:940187 
بموجب درخواســت اجراي حكــم مربوطه و شــماره دادنامــه غيابى 
9409970350901493  محكــوم عليهــم: 1- جليل حيدرى به نشــانى 
اصفهان خ بزرگمهر خ بى سيم كوچه سينا بن بست چمن پ 45، 2- شركت 
پتر و سيماى پارسيان به مدير عاملى اميد بهدادفر 3- اميد بهدادفر هر دو 
به نشانى اصفهان چهار باغ باال مجتمع كوثر طبقه 4 واحد 412 محكومند 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
5/060/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق 
تعرفه قانونى در حق خواهان شايان امينى فرزند اكبر به نشانى اصفهان 
خ فردوسى فروشگاه برق اقا نور با كدپستى 8143944711 و خسارات 
تاخير تاديه وفق آخرين شاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ سررسيد 
چك در زمان اجرا محاســبه مى شود و نيم عشــر دولتى. محكوم عليه 
مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالــى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به 
از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394) 5- انتقال مال به 
ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال 
براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف: 2672 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ اجراييه

شــماره   9510420351200055 اجراييــه: شــماره   2 /408
پرونده:9409980351200597 شماره بايگانى شعبه:940670 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غيابى 
9409970351201779  محكــوم عليهما: 1- علــى جهانگيرى فر فرزند 
دوست محمد 2- عليرضا شفيعى هر دو به نشانى مجهول المكان متضامنًا 
محكومند به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 

6/160/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خســارت تخير تاديه از تاريخ 
سررســيد 1388/12/10 لغايت زمان وصول بر اساس شاخص تورم 
اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق محكوم له ناهيــد نكوئيان فرزند 
آقا ناصر به نشانى استان اصفهان – شهرســتان نجف آباد- علويجه- 
خ امام خمينى- جنب مســجد قائم- بن بســت ســوم درب سبز رنگ- 
كدپســتى: 8194933911- تلفن همراه: 09131145400 با وكالت خانم 
الهه صانعى فرزند على به نشــانى اصفهان- سه راه سيمين- جنب پمپ 
بنزين ساختمان آرش طبقه چهارم واحد 402 و پرداخت مبلغ 4/000/000 
ريال بابت هزينه اجرا در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده 
34 قانون اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها 
و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با 
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون 
كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز 
ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع 
وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
م الف: 2681 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

اخطار اجرايى
2/410 شــماره: 940748 ش 11  بــه موجب راى شــماره 1570 تاريخ 
94/9/29 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه كامران بشيرى به نشانى مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت خسارت وارده به اتومبيل 
پژو 206 به شــماره انتظامى 43-277 ل 63 و مبلغ 315/000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ تقويم دادخواست 
94/8/4 و مبلغ 100/000 ريال بابت هزينه كارشناسى كه در حق محكوم 
له محمد رضا عبدلى ســجزى به نشانى اصفهان شــاهپور جديد گاراژ 
ايرانكار مكانيك صادر با احتســاب نيم عشــر اجراى احكام و همچنين 
هزينه نشــر آگهى . ماده 34 قانــون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع 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، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:1727 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/411 شــماره: 1147/94  به موجب راى شماره 1818 تاريخ 94/9/28 
حوزه ش 32 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم شركت اســپادانا كار نقش جهان به نشانى مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
( چك شماره 383399 مورخ 94/2/25) و پرداخت مبلغ 290/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
اجراى حكم با احتساب نيم عشر دولتى در حق محكوم له عزت اله الماسى 
به نشانى اصفهان خ بزرگمهر ابتداى خ هشت بهشت شرقى طبقه فوقانى 
سوپر سالمت ساختمان بيمه ايران. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع 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، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:1728 شعبه 32 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/412 شــماره: 94-727  به موجب راى شــماره 669 تاريخ 94/9/22 
حوزه 29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه عبدالحسين فرهادى به نشانى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 160/000 
ريال هزينه دادرسى در حق خواهان فرزاد يكان مهر به نشانى اصفهان 
خ صائب روبروى آرامگاه شــركت هدايت آب و پرداخت نيم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء 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، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:1734 شــعبه 29 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
آگهى تحديدحدوداختصاصى

نظربه اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 5224 فرعي 
مفروزي ازپالك 1278 فرعي ، از3 – اصلي واقع در موغان ســه اصلي 
بخش 1 ثبت شهرضاكه طبق ســوابق وپرونده ثبتي به نام خانم شمسي 
انصاريپورفرزند يداله در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانوني 
آن به عمل نيامده اســت اينك بنا به دســتورتبصره ذيل ماده 13 قانون 
تعيين نكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي و 
طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ

 31 / 03 / 95 ســاعت 9 صبح درمحل شــروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه درروزوســاعت 
مقرردراين آگهي درمحل حضوريابندواعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدى تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. 
 موسوي  رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا 
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اخطار اجرايى
2/413 شماره: 94-1155  به موجب راى شــماره 1188 تاريخ 94/11/6 
حوزه 17 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه مجيد سرشــوق به نشــانى مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هفتاد و پنج 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين پرداخت هزينه نشر آگهى لغايت 
اجراى حكم و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 93/8/30 لغايت 
اجراى حكم در حق خواهان اكبر صادقى برزانى به نشانى اصفهان- رهنان 
و نيم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگسترى اصفهان. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 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، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1738 شــعبه 17 حقوقى 

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/415 شــماره: 940934 ش 5  بــه موجــب راى شــماره 1788 تاريخ 
94/10/26 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه مريم كريمى به نشانى مجهول المكان محكوم است 
به حضور در دفترخانه اسناد رســمى و انتقال رسمى سند خودرو وانت 
پيكان به شــماره انتظامى 43-529 ب 46 به نام خواهان سليمان احمدى 
سورشجانى فرزند خسرو به نشانى اصفهان خ بعثت كوچه شهيد بهشتى 
پ 77 و پرداخت مبلغ 315/000 ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه هاى 
نشر آگهى طبق تعرفه و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ 94/9/7 لغايت 
اجراى حكم به انضمام نيم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يــا 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، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1751 شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره دو 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/416 شــماره: 94/656  به موجب راى شــماره 982 تاريخ 94/11/20 
حوزه 24 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه اسماعيل قاسمى به نشــانى مجهول المكان محكوم است به 
الزام به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال رسمى خودرو 
مورد دعوى يك دستگاه پرايد به شــماره انتظامى 683 ق 78 ايران 53 و 
همچنين پرداخت مبلغ 200/000 دويســت هزار ريال هزينه دادرســى و 
هزينه نشر آگهى در حق خواهان على جاويدان به نشانى اصفهان خ كاوه 
خ برازنده خ آل بويه كوى الله 4 و همچنين نيم عشر اجرا در حق صندوق 
دولت.  ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:1755 شــعبه 24 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/417 شــماره: 940930 ش 7  بــه موجــب راى شــماره 1875 تاريخ 
94/10/30 حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه¬ ها1- ناصر اله دادى 2- عليرضا امينى هر دو 
به نشانى مجهول المكان محكومند متضامنًا به پرداخت مبلغ سى ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار ريال 
خسارت دادرســى و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 94/7/26 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له احمد 
صديقى مورنانى به نشانى اصفهان خ گلستان ك بنفشه پ 286 و پرداخت 
نيم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف:1761 شعبه 7 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/418 شماره: 94-1067  به موجب راى شــماره 1441 تاريخ 94/8/30 
حوزه 33 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه بهروز ولى فرد به نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليــون ريال بابت اصل خواســته و يكصد و هفتاد 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 94/6/29 
تا تاريخ اجراى حكم و پرداخت هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى در 
حق محكوم له سيد على عاملى فرزند سيد محمد حسين به نشانى اصفهان 
خيابان شــهيدان غربى نمايشــگاه مبل جنب كوچه پــالك 88 و پرداخت 
نيم عشر اجرايى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف:1769 شعبه 33 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/419 شماره: 91/735  به موجب راى شماره 134 تاريخ 91/2/31 حوزه 
16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليها 1- بهروز مهرى فرزند احمد 2- غزاله جوانمرد فرزند مرتضى هر دو  
به نشانى مجهول المكان محكوم هستند به خانم غزاله جوانمرد به حضور 
در يكى از دفاتر اسناد رســمى و تنظيم و انتقال سه دانگ از ششدانگ يك 
باب مغازه به پالك ثبتى 15201/4000 بخش 5 اصفهان به نشانى اصفهان 
خ هشت بهشت شــرقى مجتمع بهشــت به نام خواهان فهيمه تحصيلى با 
وكالت غالمرضا كريمى به نشــانى اصفهان خ شــيخ صدوق شمالى حد 
فاصل شيخ مفيد و نيكبخت بن بست بهار ساختمان 110 طبقه اول و آقاى 
بهروز مهرى به پرداخت هزينه دادرســى 80/000 و حق الوكاله وكيل در 
حق خواهان محكوم مى گردند و پرداخت نيم عشر اجراى 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 اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 

و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:1782 شــعبه 16 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/421 شــماره: 1012/94 ش 11  بــه موجب راى شــماره 1290 تاريخ 
94/8/14 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليهــم 1- على جاللــى آرانــى 3- مرتضى جاللى
 3- رضا فقيهى هر ســه به نشــانى مجهــول المكان محكومنــد به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 14/235/000 ريال بابت اصل خواسته پرداخت 
مبلغ 190/000 ريــال بابت هزينه دادرســى و هزينه نشــر آگهى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارات تاخيــر در تاديه به موجب 
ماده 8 قرارداد به ماخذ 38 درصد در ســال از تاريــخ 94/2/17 روزانه 
به مبلغ 14/820 ريــال تا يوم الصول در حق محكوم له موسســه مالى و 
اعتبارى عسگريه به مديريت عاملى سيد امين جوادى با وكالت آقاى ياسر 
شيروانى به نشــانى اصفهان خ شيخ صدوق شــمالى روبه روى سه راه 
مفيد ساختمان مالى و اعتبارى عسگريه طبقه 2 صادر با احتساب نيم عشر 
اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف:2597 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/422 شــماره: 940976 ش 11  به موجــب راى شــماره 1890 تاريخ 
94/11/19 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليهم 1- سامان ســليمى ترك 2- محمد درخشان هر 
دو به نشــانى مجهول المكان محكومند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 
ســى ميليون ريال بابت چك شــماره 854745 به عنوان اصل خواسته و 
چهارصد و چهــل و پنج هزار ريــال بابت هزينه هاى دادرســى و هزينه 
نشر آگهى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/7/10 
تا تاريخ وصول كه در حق محكوم له محســن كريمى به نشانى اصفهان
 خ كاوه ابتداى خ كاوه شركت ماكان طرح نيستا صادر با احتساب نيم عشر 
اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف:2598 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/423 شــماره: 940911 ش 11  به موجــب راى شــماره 1694 تاريخ 
94/10/24 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه باقر رفيعى  به نشانى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت چك شــماره 094765 به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 165/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى 
و هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
چك 94/3/1 تا تاريخ وصول كه در حق محكوم له محسن كريمى به نشانى 
اصفهان خ كاوه ابتداى خيابان آزادى شركت ماكان طرح صادر با احتساب 
نيم عشر اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:2599 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/424 شــماره: 940910 ش 11  به موجــب راى شــماره 1695 تاريخ 
94/10/24 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه هادى صادقى حســن آبادى به نشانى مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخــت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بخشــى 
از يك فقره چك به شــماره 1441-65169349 به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 165/000 ريال بابت خسارات دادرسى و هزينه نشر آگهى 
و پرداخت خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چك 94/5/15 تا 
تاريخ وصول كه در حق محكوم له محســن كريمى به نشــانى اصفهان 
خ كاوه ابتداى خ آزادى شركت ماكان طرح نيســتا صادر با احتساب نيم 
عشــر اجراى احكام. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:2600 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/425 شماره: 500/94  به موجب راى شماره 613 تاريخ 94/6/31 حوزه 
31 اصفهان شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه منوچهر صمديــان فرزند عباس به نشــانى مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ يكصد و هفتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارات تاخير 
تاديه از تاريــخ 89/5/15 لغايت اجراى حكم و پرداخت نيم عشــر به نفع 
صندوق دولت در حق محكوم له عبدالرضا يــزدان پناه فرزند محمد على 
شغل آزاد به نشانى اصفهان خ شــيخ صدوق  نبش شيخ مفيد ساختمان 
كسرى طبقه اول واحد 4. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:2602 شعبه 31 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/426 شماره: 94-463  به موجب راى شماره 501 تاريخ 94/7/27 حوزه 
29 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 

عليه غالمرضا مهوش محمدى  به نشانى مجهول المكان محكوم است به 
مبلغ هشت ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 480/000 ريال هزينه 
دادرسى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 89/6/31 لغايت اجراى حكم و 
نيم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت در حق محكوم له عبدالرضا 
يزدان پناه به نشانى شيخ صدوق نبش شيخ مفيد ساختمان كسرى طبقه 
اول واحد 4. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف:2606 شعبه 29 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/427 شــماره: 694/94/ ش 25  بــه موجــب راى شــماره 825 تاريخ 
94/10/28 حوزه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه بنيامين كاظمــى فرزند مجيد رضا  به نشــانى 
مجهول المكان محكوم است به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 33/600/000 
ريال ( ســى و ســه ميليون و ششــصد هزار ريال) بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/310/000 ريال (ســه ميليون و ســيصد و ده هزار ريال) بابت 
هزينه دادرســى و مبلغ 1/500/000 يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت 
هزينه كارشناسى در حق خواهان آقاى مهدى نصرى نصرآبادى فرزند 
سيف اله به نشانى اصفهان خ آتشــگاه خ بهشت كوچه نرگس و نيم عشر 
حق االجرا بپردازد. ماده 34 قانــون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:2616 شعبه 25 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/428 شــماره: 934/94 ش 14  بــه موجــب راى شــماره 1780 تاريخ 
94/10/19 حوزه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه رحمت اله نورى كرمانى  به نشانى مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ هجده ميليون ريال اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ صد و هشتاد و پنج هزار ريال خسارات دادرسى و پرداخت خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك به شــماره 995282-94/6/1 لغايت 
اجراى كامل حكم و هزينه هاى نشر آگهى تا پايان نتيجه دادرسى در حق 
خواهان بهنام نور بهشــت به نشــانى اصفهان خ ارديبهشت جنوبى نبش 
ب ب گلستان پ 134 و نيم عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 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، صريحًا اعالم نمايد. م الف:2627 شــعبه 14 حقوقى 

مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/429 شــماره: 94-1188 ش 14  بــه موجب راى شــماره 1885 تاريخ 
94/11/13 حوزه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه عباس الماسى به نشــانى مجهول المكان محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ چهارده ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال بابت 
وجه حواله هاى شماره 60490 و 60498 و 60496 و 60497 و 60495 و 
60499 به عهده موسســه صندوق قرض الحسنه صندوق قرض الحسنه 
اعظم و مبلغ چهارصد و ســى و پنــج هزار ريال بابت هزينه دادرســى و 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 94/7/7 تقديم دادخواســت لغايت تاريخ 
وصول و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى در حق محكوم له منصور 
درى فرزند عباس شغل كاسب به نشانى اصفهان اميركبير فلكه قائم مقام 
جنب باربرى البرز نو پالستيك فروشى عباس درى و نيم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:2628 شــعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/430 شــماره: 940875 ش 5  بــه موجــب راى شــماره 1717 تاريخ 
93/10/22 حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه فاطمه عنايتى خورزوقى فرزند مسيب به نشانى 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ ســى ميليــون ريال بابت 
چك شماره 264885 و صد و هشــتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و 
هزينه هاى نشر آگهى طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از 94/6/25 تا 
اجراى حكم به انضمام نيم عشــر دولتى در حق محكوم له محسن كريمى 
فرزند محمد على به نشانى اصفهان خ كاوه ابتداى خ آزادى شركت ماكان 
طرح سپنتا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد يا مالــى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم 
نمايد. م الف:2634 شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9510420350100048 اجراييــه: شــماره   2 /420
پرونده:9409980350100387 شــماره بايگانى شعبه:940437 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090350100259  و 
شماره دادنامه مربوطه  9409970350101535  محكوم عليهما 1- مسعود 
پابرجا فرزند مرتضى به نشانى اصفهان خ الله سه راه فاطميه جنب مسجد 
فاطميه اجيل ســلطان 2- حميد رضا بهشــتى فرزند عزت ا... به نشــانى 
مجهول المكان  متضامنًا محكومند به 1- پرداخــت مبلغ 950/000/000 
ريال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ 
تورم از تاريخ 1390/10/17 تا زمان وصول بر اســاس شاخص اعالمى 
بانك مركزى 2- پرداخت مبلغ 3/475/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
مبلغ 5/320/000 ريال بابت حق الوكاله وكيــل در حق محكوم له تعاونى 
اعتبــار ثامن االئمه بــه نمايندگى آقايان محمد حســين نظــرى توكلى و 
مســعود مهردادى با وكالت كبيرى به نشــانى اصفهان خ بزرگمهر اول 

خ بزرگمهر كوچه آبشار سرپرســتى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت 
جواد قاسمى گورتى فرزند عباسعلى به نشانى اصفهان خ شيخ مفيد شرقى 
مجتمع پايا ط 2 جنوبى دفتر آقاى شيروانى 3- پرداخت مبلغ 4/750/000 
ريال بابت حق االجــرا در حق صندوق دولت. راى صادره غيابى اســت. 
محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد(ماده 34 قانــون اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم، حبس تعزيرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى 
به هر نحو با انگيــزه فرار از اداى دين به نحوى كــه باقيمانده اموال براى 
پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى 
نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف: 2658 شعبه 1 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اجراييه

شــماره    9510420350600051 اجراييــه: شــماره   2 /431
پرونده:9409980350600293 شــماره بايگانى شعبه:940329 بموجب 
درخواست اجراي حكم و شــماره دادنامه 9409970350601585 مورخ 
94/09/24 شعبه شش حقوقى اصفهان محكوم عليه عليرضا ميرزا آقايى 
به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال 
به عنوان اصل خواســته و نيز پرداخت خســارات دادرسى طبق تعرفه و 
نيز پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ مطالبه و تقديم دادخواســت 
( 1394/4/9) تــا هنگام پرداخــت محكوم به در حق محكــوم له مرتضى 
كريمى دستگردى فرزند مصطفى به نشانى اصفهان خ كاوه خ بهارستان 
روبروى رستوران نيوشا جنب ســاختمان نيمه كاره درب طوسى رنگ 
پالك 173 كدپستى 8196885197 و پرداخت حق االجرا در حق صندوق 
دولت. راى صادره غيابى مى باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد(ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقــول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق 
حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت مى شــود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394). 4-خوددارى محكوم عليه از اعــالم كامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال بــه ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار 
از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكــوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالــى 1394). م الــف: 3398 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

2/444 شماره: 941022  به موجب راى شــماره 1852 تاريخ 94/11/10 
حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه مهران قاســمى درخانه فرزند نجف قلى به نشــانى مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلــغ 35/000/000 ريــال بابت اصل 
خواســته و 330/000 ريال هزينه دادرسى و هزينه نشــر آگهى به مبلغ 
600/000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك شماره 
1525/704336/40-94/1/30 و نيم عشــر حق االجرا در حق محكوم له 
حميدرضا خيرالهى به نشــانى اصفهان بازار بزرگ مقابل پاســاژ صدر 
فروشــگاه خيرالهى.  ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:3777 شــعبه 8 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

2/443 شماره: 941023  به موجب راى شــماره 1851 تاريخ 94/11/10 
حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه عزت رحمتى اندانى به نشــانى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 330/000 ريال 
هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى به مبلغ 600/000 ريال و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك به شماره 901/13224414 مورخ 92/12/10 
و نيم عشــر حق االجرا در حق محكوم له حميدرضا خيرالهى به نشــانى 
اصفهان بازار بزرگ مقابل پاساژ صدر فروشگاه خيرالهى. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 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، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:3776 شــعبه 8 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم: سیب زمینی پوس��ت گرفته و 2 س��انتی خرد شده  2 عدد 
متوسط، نمک به میزان الزم، نان خرد شده یک چهارم فنجان، پودر سیر  
2 ق چ، فلفل 1 ق چ، نمک 1 ق چ، تخم مرغ هم زده بزرگ  2 عدد، روغن 

زیتون 1 ق غ، اسفناج 300 گرم.
 طرز تهیه: س��یب زمینی ها را در قابلمه ای  متوس��ط ریخته رویش را 
با آب سرد و نمک پر کنید و روی حرارت به جوش آورده شعله را کم کنید 
15 –20 دقیقه سیب زمینی ها را بجوشانید تا نرم شوند سپس آبکشی 
کرده دوباره به قابلمه برگردانده 1 – 2 دقیقه هم بزنید تا خش��ک شده 
و سپس پوره کنید. خرده نان، پودر سیر، فلفل و نمک را مخلوط  کنید. 
تخم مرغ ها را به همراه 1 ق غ روغن زیتون هم بزنید یک دست که شد 

اسفناج خرد شده و پوره سیب زمینی را اضافه کرده مخلوط کنید.
3 ق غ روغن زیتون در تابه ای ریخته روی حرارت متوسط بگذارید داغ 
شود.1 قاشق س��رپر کره به تابه اضافه کنید. به میزان دلخواه از مخلوط 
سیب زمینی با قاشق در تابه گذاش��ته با کاردک رویش را صاف کنید و 
یک طرف شان که طالیی شد برگردانده طرف دیگر را هم 2 – 3 دقیقه 
برشته کنید. موقع سرخ کردن اگر نیاز بود مقدار بیشتری روغن زیتون 
به تابه اضافه کنید و فریتر ها را بعد از پخت روی حوله کاغذی بگذارید تا 

روغن شان کشیده شود و داغ سرو کنید.

 برای اولین بار آثار باستانی غرق شده که بیش از هزار سال است در زیر آب های 
نیل مدفون شده اند، از آب بیرون کشیده می شوند. 

مجسمه های غول پیکر، جواهرات طال و لوح های هیروگلیف که تصور می شد 
برای همیشه از دس��ت رفته اند از آب بیرون کشیده خواهند شد و به زودی در 
موزه انگلیس در معرض عموم قرار خواهند گرفت. این آثار متعلق به شهرهای 
Heracleion و Canopus هستند که در کنار رود نیل ساخته شده بودند و 

اکنون در عمق سه متری زیر آب مدفون شده اند. 

 Arsinoe II دیگر آثاری که ب��ه نمایش در می آید عب��ارت اند از مجس��مه
 و ملکه ای از خاندان بطلیموس که بعد از فتح مصر توس��ط اس��کندر ش��کل 
 گرفته بود.  فرانک گودیو، رییس موسس��ه باستان شناس��ی زیر آب در اروپا، 
می گوی��د : خوش��حالم که تی��م من به هم��راه موسس��ه Hilti کش��فیات 
 باس��تان شناس��ی که از زیر آب ب��ه دس��ت آم��ده را در معرض عم��وم قرار 
 می دهن��د. حاال م��ی توانی��م نتیجه چند س��ال تالش ب��ی وقفه ب��رای این 
 ش��هر ه��ای مدف��ون ش��ده را ب��ا م��ردم قس��مت کنی��م. ای��ن آث��ار دوره 
ش��گفت آوری از تاری��خ را منعکس م��ی کند که مص��ری ها و یونان��ی ها در 
س��واحل مدیترانه با هم رو به رو ش��دند. فرانک گودیو، لوح حکاکی ش��ده از 
 بقایای شهر Heracleion در خلیج ابوقیر پیدا کرده است. این تخته سنگ 
با ارتفاع 1/9 متر از دیدنی ترین های نمایشگاه موزه لندن خواهد بود. این لوح 
 با حکاکی های هیروگلیف یکی از دیدنی های نمایشگاه موزه لندن خواهد بود

 که در خ��رداد امس��ال ) م��ه 2016 ( برگزار می ش��ود. این لوح ش��گفت آور 
به باستان شناسان کمک کرد تا اطمینان حاصل کنند آثار یافت شده مربوط به 
شهر Heracleion است. غواصان سعی می کنند این جسم سنگین از بقایای 
"Heracleion را از آب خارج کنند. غواص تالش می کند بقایای اس��تخوان 

یک گاو از شهر Canopus را جدا کند.

 سوس��ک ها یک��ی از مقاوم تری��ن موج��ودات موذی 
بر روی زمین هستند و می توانند در سخت ترین شرایط 
نیز زن��ده بمانند، اما به س��ادگی می توان از شرش��ان 
خالص شد! در گزارش ها آمده که سوسک ها از جمله 
بازماندگان بمب��اران اتمی ناگازاکی و هیروش��یما در 
س��ال 1945 در جریان جنگ جهانی دوم بودند. این 

موجودات حتی بدون سر هم می توانند زنده بمانند.
 مبارزه با سوس��ک ها در خانه یا محل کار اصال ساده 
 نیس��ت و اگر دس��ت خالی به جنگ با آن ه��ا بروید، 

به احتمال فراوان دست خالی باز خواهید گشت.
 در ادامه قصد داریم تا موثرتری��ن روش درمانی برای 
خالص شدن از شر سوسک ها را به شما معرفی کنیم 
 تا از جنگ با آن ه��ا پیروز بیرون آیی��د. این ترکیب از

 مواد خاصی تشکیل نشده، اما موثر است.
 مواد الزم :70 گرم اس��ید بوریک صد درصد خالص،  

تخم مرغ، شکر، یک عدد کاسه و چنگال.
  طرز تهی�ه: تخم مرغ ها را به م��دت 12 تا 15 دقیقه 
در آب جوش��انده و سپس پوست ش��ان را جدا کنید. 
مراق��ب داغ بودن تخ��م مرغ ها باش��ید! ح��ال زرده 
تخم مرغ ها را جدا کرده و در ظرف دیگری قرار دهید. 
شما با سفیده تخم مرغ ها اصال کاری ندارید و می توانید 
آن ها را کنار بگذارید. در مرحله بعد، ابتدا اسید بوریک 
را به زرده تخم مرغ ها و سپس بین نصف تا یک فنجان 
شکر به آن اضافه کنید. ترکیب باید شکل خمیری به 
خود بگیرد. شما می توانید به ترکیب فوق دست بزنید، 
اما به هیچ وجه آن ها را حتی مزه هم نکنید. در مرحله 
بعد، خمیر را تکه تکه کرده و آن ه��ا را گرد کنید و در 
جاهای مختلف خانه قرار دهید. کمدها و کابینت ها را 
هرگز فراموش نکنید. حمام و دستشویی هم از جمله 

مکان های محبوب سوسک ها هستند. 

 کت��اب » پاک��ت بی تمبروتاری��خ « در بی��ش از
 400 صفحه در اختیار دوست داران ترانه و موسیقی 
 قرار گرفته اس��ت. درابتدای این کت��اب می خوانیم: 
» زویا زاکاریان، در زمره  بهترین ترانه سرایان گستره  
ترانه س��رایی ایران اس��ت. این را نه من، که ترانه های 
او می گوین��د. در س��رزمینی که بنا ب��ر دالیل فراوان 
سیاسی و فرهنگی، زنان به نس��بت مردان، در مسیر 
شکوفایی با بهمن ها و سنگالخ های به مراتب بیش تری 
دس��ت  به گریبان بوده اند، رس��یدن ترانه سرایان زن 
به درج��ات ب��االی ترانه س��رایی، ارزش��ی مضاعف 
دارد و زویا زاکاری��ان برخالف ترانه ه��ای اندکی که 
نوش��ته –کم تر از صد و بیس��ت ترانه در طول چهل 
 س��ال فعالیت- صاح��ب کارنام��ه ای ارزنده اس��ت. 
کتابی ک��ه دردس��ت دارید مش��تمل ب��ر دو بخش 
است. بخش نخس��ت حاوی گفت وگویی است با این 

ترانه س��رای نام آور و بخش دوم شامل گزیده ای  است 
از ترانه های او. این گفت وگو از طریق مکاتبه  اینترنتی 
انجام ش��ده اس��ت. ش��خصا معتقدم که گفت وگوی 
مکاتبه ای برخالف مش��کالتی نظی��ر زمان بر بودن، 
از مزی�ت ح�ائز اهمیتی ب�رخوردار اس���ت. در ای�ن 
شیوه، طرفین گفت وگو مجال بیش تری را برای تمرکز 
بر روی پرسش و پاسخ دارند و می توانند با حالت ذهنی 

مناسب تری به گفت وگو بپردازند. 
در بخش دوم کتاب، در حدود نود درصد از ترانه های 
سروده ش��ده  زویا زاکاریان - به انتخاب خود ایشان- 
موجود است. ترانه هایی که در این کتاب قرار گرفته اند، 
نسخه  مورد نظر ترانه سرا هستند. ازاین رو در برخی از 
ترانه ه��ا تفاوت هایی میان آن چه در کتاب مش��اهده 
می شود با آن چه در قالب آهنگ به اجرا رسیده است، 

وجود دارد.

مردی که دنیا را گشت تا از خورشید عکس بگیرد )3(کشف شهرهای زیر آب مصر 

حضور رهبران کلیسا در مسابقه حفظ قرآن 
مصر

تع��دادی از رهبران کلیس��ا های اس��تان االقصر مصر 
 در مراس��م برگ��زاری مس��ابقه س��االنه حف��ظ قرآن 

احمد رضوان در شهر االقصر حضور پیدا کردند.
 در این مسابقات، عالوه بر رهبران کلیساهای االقصر، 
محمد بدر، اس��تاندار االقصر، محمد صال��ح، نماینده 
وزارت اوقاف مصر در این استان و برخی مسئوالن استان 
االقصر حضور داشتند. این مسابقات در میدان مشهور 
الرضوانیه ش��هر االقصرو در رش��ته حفظ قرآن برگزار 
شد. محمد صالح، نماینده وزارت اوقاف مصر در استان 
االقصر در این باره گفت: برگزاری این گونه فعالیت های 
ارزشمند قرآنی، در ایجاد انگیزه میان کودکان و جوانان 
حافظ قرآن و حمایت از آن ها و تشویق دیگر شهروندان 
استان به حفظ قرآن کریم بس��یار تاثیرگذار است. وی 

 افزود: حض��ور رهبران طوایف مختلف اس��تان االقصر 
در این مس��ابقات، تاکیدی بر روابط خوب و دوس��تانه 
می��ان ش��هروندان در جامعه مصر اس��ت. محمد بدر، 
استاندار االقصر مصر نیز ضمن سخنانی در این مراسم 
گفت: میدان الرضوانیه در انجام کارهای خیر و مسابقات 
دینی همواره پیشگام بوده است. گفتنی است، میدان 
الرضوانیه ش��هر االقصر در زمان احمد رضوان، عالمه و 
عارف مصری) 1252 � 1329 هجری قمری ( ساخته 
شد که دو اتاق آجری داشت که در حال حاضر وسیع تر 
شده  اس��ت، همچنین یک مس��جد در زمان » جمال 
عبدالناصر «، رییس جمهور اسبق مصر در سال 1965 

میالدی در این میدان ساخته شد.
 همچنین، این میدان همواره پیام خود را در گسترش 
بیداری اسالمی و دعوت ناب محمدی )ص( میان مردم 

دنبال می کند.

کاغذی ک�ه ویروس زیکا را تش�خیص 
می دهد

محققان یک دس��تگاه مبتنی بر کاغذ را توسعه دادند 
که می تواند ویروس زیکا را در ظرف دو تا س��ه ساعت 

شناسایی کند.
  این دستگاه برای اس��تفاده در ابعاد گسترده به ویژه 
در کشورهای توسعه نیافته با زیرساخت های بهداشتی 
ضعیف، مقرون به صرفه، موثر و بسیار کاربردی است.

 ب��ه گفت��ه محققان، ای��ن دس��تگاه همچنی��ن قادر 
 به نش��ان دادن تف��اوت بین وی��روس زی��کا و دیگر 
 بیماری ه��ا از جمل��ه دان��گ و چیکونگونیا اس��ت. 
 از آنجایی که ویروس زیکا همچنان در حال توس��عه 
در بخش هایی از جنوب و مرکز آمریکا است، کارکنان 
بهداش��تی درمانی شرایط س��ختی را برای شناسایی 
افراد مبتال و افراد سالم می گذرانند. اما در حال حاضر 

این دستگاه جدید که توسط محققان موسسه ویس 
دانشگاه هاروارد توس��عه یافته، می تواند به حل این 
مشکل کمک کند. برای گرفتن نتیجه آزمایش های 
فعلی که شامل گرفتن نمونه خون از بیمار بوده، روزها 
و هفته ها بای��د منتظر ماند. این آزمایش��ات که برای 
تشخیص حضور آنتی بادی های خاص انجام می شود، 
نمی تواند بین وی��روس زیکا و تب دان��گ تمایز قائل 
ش��ود. این یک مشکل بزرگ محس��وب می شود زیرا 
این ویروس س��بب نقص در نوزادان تازه متولد شده، 
می شود. برای توس��عه این کیت تشخیصی، محققان 
سیستمی را ایجاد کردند که قبال مش��ابه آن را برای 
تشخیص ویروس ابوال توس��عه داده بودند. در داخل 
یک کارتریج، نوارهای کوچکی از کاغذ با یک ش��بکه 
ژن مصنوعی تعبیه شده که میکروب های بیماری زا را 

از دیگران تشخیص می دهد.

خوشمزه ترین تکلیف مدرسه دنیا
یک معلم ب��رای دور ک��ردن اس��ترس امتحان 
 از دانش آم��وزان تکالی��ف جالبی ب��رای آن ها 

معین کرد.
 جنی ثام، معلم دان��ش آموزان10 و 11 س��اله 
در باکلبری انگلستان متوجه استرس امتحانات 
 در دانش آم��وزان خ��ود ب��ه دلی��ل امتحان��ات 

شد. 
 ای��ن معلم خ��الق ب��رای گرفتن این اس��ترس 
 از دانش آم��وزان و دور نگ��ه داش��تن ذهن آنان 

از امتحانات، جالب ترین تکالیف را به آن ها داد.
جنی ث��ام در یک نامه ب��ه دانش آم��وزان خود 
تکلیف کرده اس��ت که آخر هفت��ه را با خوردن 
بستنی، کتاب خواندن، تماشای تلویزیون، دیدن 
 دوستان و بازی کردن و آشپزی کردن بگذرانند. 

مهم تر از همه تکالیف این بود که آن ها اصال نباید 
درس های خود را مطالعه کنند. خانم ثام در این 
نامه به دانش آموزان برای آرام کردن اعصاب شان 
اجازه داده است که در طول روز فقط یک ساعت 

مطالعه داشته باشند نه بیشتر.

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

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام سجاد علیه السالم:
 حق نماز اين اس��ت كه بدانى نماز، روى آوردن 
به درگاه خداست و تو در نماز در برابر خداوند 

ايستاده اى.
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جولین گروندین اهل کشور فرانسه اس��ت و دنیا را به مدت سه سال 
گشت  و خورشید را تعقیب کرد او به دنبال مناظری گشت تا بتواند 

خورشید را در عکس هایش داشته باش��د. نتیجه کار او حیرت انگیز 
است. ) خورشید در یونان (

با فرا رسیدن فصل بهار و جلوه رنگارنگ گل ها و گیاهان آپارتمانی، دفعات 
 بسیاری به تهیه یک گیاه مناس��ب خانگی فکر می کنیم و چه بسا گیاهی را 

به خانه آورده، اما در نگهداری آن موفق نمی شویم. 
باید به یاد داشته باشید که هنگام انتخاب گیاه مناسب، به شرایط منزل خود 
و همچنین به اینکه قصد دارید گیاه را در کجا قرار دهید فکر کنید. اما روش 

صحیح انتخاب گل و گیاه آپارتمانی چیست؟ 
راز موفقیت

برگ های تزئینی معم��وال در هر مجموع��ه گیاه خانگی دیده می ش��وند. 
 این گیاهان در تمام سال ش��کلی زیبا دارند و در رنگ ها، بافت ها، اشکال و

 اندازه های مختلف وجود دارند. تقریبا برای هر نوع شرایطی- از لبه آفتابی 

پنجره گرفته تا گوش��ه کم نور حمام - گیاه مناس��ب پیدا می شود. گیاهان 
گلدار رنگ هایی درخش��ان و بویی خوش به فضای منزل اضافه می کنند. 
بعضی از آنها برای پرورش دادن در فضای بسته مناسب نیستند و عده دیگر 

به قدری سازگارند که همه ساله غرق گل می شوند. 
تهیه گیاه

 گیاه مورد نظر خود را از جایی تهیه کنید که شناخته شده بوده و از گیاهان 
به خوبی مراقبت کند. بعضی از فروش��ندگان گل مجموع��ه ای از گیاهان 
کمیاب یا غیر ع��ادی نیز پرورش می دهند که معموال در دیدرس نیس��ت، 

درباره وجود چنین گیاهانی از فروشنده سوال کنید. 
بسیاری از عالقه مندان گیاهان خانگی، گل و گیاهان استثنایی و زیبایی را 

با کاشت بذر آنها تولید کرده اند.
 اگر به گیاه خاصی عالقه داشته و شرایط نگهداری آن را هم دارید، می توانید 
 بذر آن را از مغازه های ابزار باغبانی تهیه کرده یا از دوس��تان و اقوام و حتی 

گل فروشی های معتبر بخواهید که بذر آن را برای تان بفرستند. 

دقت در هنگام خرید
قب��ل از خرید گی��اه را به دق��ت بررس��ی کنید. برگ ه��ای تزئین��ی باید 
 پرپشت و ش��اداب بوده و رنگ درخشانی داشته باشند. س��اقه ها و برگ ها 
می بایست محکم بوده، پالسیده و خمیده نباشند. در گیاه سالم همواره نشانه 
جوانه های تازه وجود دارد، برگ ها باید تمیز و طبیعی باشند و با اسپری یا 

واکس براق کننده پوشیده نشده باشند. 
� هنگام انتخاب گیاه گل��دار، گلدانی پر از گل های ب��از انتخاب نکنید. زیرا 
هرچند این گیاه در این لحظه بس��یار زیبا و باشکوه است، اما گل های تمام 
شکفته به روزهای پایانی عمر خود رسیده و به سرعت از بین میروند. گیاهی 
که انتخاب می کنید باید پر از غنچه و تعداد کمتری گل شکفته باشد تا مدت 

بیشتری در خانه دوام داشته باشد. 
البته گل های شکفته در گیاهانی مانند آنتوریوم - که گل هایی چرم مانند 
و دایره شکل دارد- تا ماه ها دوام دارند و به استثنا بهتر است در حالت تمام 

شکفته خریداری شوند.

� گیاه را در جس��تجوی بیماری یا آفت بررسی کنید. به محل اتصال ساقه و 
تنه توجه کنید. 

 گیاهی که آلوده به ش��ته های ریز یا انواع دیگر آفات بس��یار کوچک است 
به خانه نبرید. زیرا این آفات به سرعت میان گیاهان پخش می شوند. 

 � حش��رات، به خص��وص ب��ر روی گیاهانی که خ��ارج از گلخان��ه پرورش 
داده می ش��وند، وجود دارند و گیاهانی که در طی ماه های گرم به خارج از 

منزل برده می شوند نیز حشرات را به خود جلب می کنند. 
� خاک را نیز بررسی کنید. آن را با انگشت امتحان کنید. خاک نباید بیش از 

حد فشرده یا بیش از حد سبک و پوک باشد. 
بعضی از فروش��ندگان برای کاس��تن از مخارج، به جای به کار بردن خاک 

گلدان، از خاک معمولی باغبانی استفاده می کنند.
  چنین خاکی هنگام خش��ک بودن به س��ختی آجر ش��ده و مانع رشد گیاه 
می ش��ود. در صورت لزوم خاک چنین گلدان هایی را ب��ا خاک مخصوص 

گیاهان آپارتمانی عوض کنید.

 آموزش، نگهداری، کاشت و پرورش 
گل و گیاه خانگی

سوسک  کش خانگی
 درست کنید
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